
ГРУША Аляксандр Iванавiч -

загадчык аддзела гiсторыi Беларусi 

сярэднiх вякоу i пачатку новага часу 

Iнстытута гiсторыiНАН Беларусi, 

кандыдат гiстарычных навук. Н ара

дзiуся у 1973 г. у Гродна. У 1996 г. 

скончыу Беларускi дзяржауны педа

гагiчны унiверсiтэт i.мя Максi.ма 

Танка, у 1999 г. - аспiрантуру пры 

Iнстытуце гiсторыi НАН Беларусi. 

Лаурэат прэ.мii Нацыянальпай ака

дэ.мii навук Беларусi для маладых 

вучоных за цыкл прац па .методыцы 

выдання гiстарычных крынiц i за вы

данне кнiг М етрыкi Вялiкага кпя

ства Лiтоускага (2003 г.). Аутар 

манаграфii <,Канцылярыя Вялiкага 

княства Лiтоускага 40-х гадоу ХV

першай паловы XVI ст.>> (Мн., 2006), 

вучэбнага дапа.можнiка <<Беларуская 

кiрылiчная палеаграфiя>> (Мн., 2006 ), 

аутар-складальнiк <<М етадычных рэ

ка.мендацый па публiкацыi рукапiс

ных актавых кiрылiчных крынiц у 

Беларусi (XIII-XVIII стст., перы

яд Вялiкага княства Лiтоускага)>> 
(Мн., 2003). Падрыхтавау да друку 

дзве кнiгi М етрыкi Вялiкага княства 

Лiтоускага. Аутар каля 30 навуко

вых артыкулау. 

Аляксандр ГРУША 

Рэлiгiя-мова- пiсьмо: 

пра суrнасць устава 

i паУ}'става XI -

першай паловы XVI ст. 

Анежскi псалтыр. 

1395г. 
Устау. 

(КостюхинаЛ.М. 
Палеография 
русских 

рукописных книг 
XV-XVllвв.

Русский
полwстав.
М., 1999. С. 84).

у апошняй трэцi XIV-XVII ст. i нават пазней для напiсання 

розных кiрылiчных тэкстау на беларускiх землях выкары

стоувауся не адзiн, а тры графiчныя вiды пiсьма: устау, 

пауустау i скорапiс. Найбольш раннiм па часе свайго узнiкнення 

з'яуляецца устау. Пра выкарыстанне на тэрыторыi усходнiх славян 

устава можна з упэуненасцю гаварыць з 70-х гг. Х ст. 1• Пауустау i 

скорапiс сфармiравалiся на тэрыторыi Беларусi i Украiны пазней, 
у апошняй трэцi XIV ст. Са з'яуленнем пауустава i скорапiсу устау не 

знiк, а суiснавау з астатнiмi графiчнымi вiдамi пiсьма. Устау i ско
рапiс уяулялi своеасаблiвыя пiсьмова-графiчныя полюсы, у той час 
як пауустау займау прамежкавае становiшча памiж iмi . 

Характарыстыкi названых графiчных вiдау пiсьма прывядзём у 

таблiцы (гл. с. 24). 
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Устау 
марудны тэмп пiсьма 

як правiла, «цяжкая» вага 

як правiла, буйны памер 
шсьма 
адносная сiметрычнасць i 
суразмернасць лiтар 

у больш чым дзве лiнейкi 
выконваецца параунальна 

. . . .  невяткая колькасць ттар 1 1х 
варыянтау: «з», «р», «оу», 'is, 
«ф», е, «х», <Щ», «щ», t,, �, 'У
(«д» з засечкамi замест ножак 
i «м» з перамычкай, якая 
выходзiцъ за нiжнюю лiнейку 
радка, не улiчваюцца) 

як правiла, прамое пiсьмо 

прамалiнейная форма рухау 
пяра 

нязвязнае пiсьмо 
дукт складаны, 
падпарадкаваны канону лiтары 
прымыкаючы тып злучэння 
рухау пры напiсаннi элементау 
лiтар i самiх лiтар 

вялiкая колькасць рухау 
(прыёмау) пры напiсаннi 
элементау лiтар i самiх лiтар 

нязначная варыянтнасць лiтар 
невялiкая колькасць 
скарачэнняу 
неразвiтая сiстэма памежных 
сiгналау (гл. фота 1 )* 

Пауустау Скорапiс 

у асноуным марудны тэмп сярэднi i хуткi тэмпы пiсьма 
шсьма 
«лёгкая», «сярэдняя», «цяжкая» «сярэдняя» i «лёгкая» вага 
вага 
як правiла, сярэднi памер як правiла, сярэднi i дробны 
шсьма памеры пiсьма 
адносная сiметрычнасць i адсутнасцъ сiметрычнасцi i 
суразмернасць лiтар (большае суразмернасцi лiтар 
парушэнне сiметрычнасцi i 
суразмернасцi, чым ва уставе) 
у болъш чым дзве лiнейкi у больш чым дзве лiнейкi 
выконваюцца «а» (на раннiх выконваюцца «а» (на раннiх 
этапах), «д», «з», «р», «оу», 'is, этапах, у далейшым як адзiн з 
«ф», е, «х», <щ», «щ», «ы» (на варыянтау), «г» (адзiн з 
раннiх этапах),m(на раннiх варыянтау), «д», «ж», «з», «р», 
этапах), t, ,:, ,ljr «т», «у», 'is, «ф», е, «х», <Щ», 

«щ», «ъ», «ы» (на раннiх 
этапах), ГА (на раннiх этапах, у 
далейшым як адзiн з 
варыянтау), t,,:,, ,jr 

прамое i нахiленае управа прамое i нахiленае управа 
ПIСЬМО пiсьмо 
чаргаванне прамалiнейных i крывалiнейная форма рухау 
крывалiнейных форм рухау пяра 
пяра 
нязвязнае шсьмо безадрыунае пiсьмо 
спрошчаны дукт свабодны, просты дукт 

прымыкаючы, у некаторых безадрыуны тып злучэння 
выпадках прамежкавы тыпы рухау пры напiсаннi элементау 
злучэння рухау пры напiсаннi лiтар i самiх лiтар 
элементау лiтар i самiх лiтар 
у некаторых выпадках невялiкая колькасць рухау 
невялiкая колькасць рухау (прыёмау) пры напiсаннi 
(прыёмау) пры напiсаннi элементау лiтар i самiх лiтар 
элементау лiтар i самiх лiтар 
значная варыянтнасць лiтар вялiкая варыянтнасць лiтар 
значная колькасць скарачэнняу вялiкая колькасць скарачэнняу 

бопьш развiтая сiстэма развпая Сiстэма памежных 
памежных сiгналау (гл. фота 2) сiгналау (гл. фота 3) 

1:Пумачэнне некаторых тэрмiнау. Тэмп руху. Ён можа быць марудным, сярэднiм i хуткiм. Для маруднага 
тэмпу уласцiва невялiкая безадрыунасць рухау пры выкананнi i злучэннi элементау лiтар i самiх лiтар, для 
хуткага - большая безадрыунасць рухау. Сярэднi тэмп займае прамежкавае становiшча памiж марудным i 
хуткiм тэмпамi. Вага пiсьма. "Цяжкое" пiсьмо характарызуецца тлустымi лiнiямi, "лёгкае" - тонкiмi цi вельмi 
тонкiмi (валоснымi), "сярэдняе" займае прамежкавае становiшча. Агульная (пераважная) форма рухау пяра. У 
залежнасцi ад формы рухау пiсьмо падзяляецца на вуглавата-прамалiнейнае, калi пераважаюць прамалiнейныя 
pyxi; акруглае, калi пераважаюць крывалiнейныя pyxi; i змешанае, калi прамалiнейныя i крывалiнейныя формы 
рухау чаргуюцца. Звязнасць - выкананне безадрыуным рухам пяра пэунай колькасцi лiтар. Дукт - паслядоу
насць, з якой пiсец узнауляу складовыя элементы лiтар, i кiрунак, у якiм ён ix nicay: па гарызанталi i вертыкалi. 
Памежныя сiгналы служаць для размежавання адзiнак тэксту (слоу). 

* Фота 1, 2, 3 даюцца на с. 1 каляровай уклейкi.
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"БЕЛАРУСКI ГIСТАРЫЧНЫ ЧАСОПIС" 9/2007 

• u Рэлiriя-мова-пiсьмо: пра сутнасць устава 1 пауустава 

2 

ХI-першай паловы XVI ст. сааматэрыялунас.2з-ззJ.
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Лiст полацкага епiскапа Якава 
да иамеснiка рыжскага бiскупа 
i рыжскiхратмаиау. [Каля 1309 г.] 
Устау. (Latvija val ts vestures arhivs 
(далей- LVVА)-Дзяржауиы 
гiстарычны apxiy Латвii. 
Ф. 673, воп. 4, скрыня 18, спр. 9). 

Лiст полацкага ваяводы 
Пятра Станiслававiча Пятровiча 

княз.ям i баярам Полацкай з.ямлi. 
[1521 г.] Скорапiс. (LVVA. 

Ф. 673, воп. 4, скрыня 19, спр. 91). 
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Лiст полацкага иамесиiка Фёдара да рыжскiх ратм.анау. [ памiж 1300-1330 гг.] 
Пауустау. (LVVA. Ф. 673, воп. 4, скрыня 18, спр. 157). 
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-----------------КРЫНЩАЗНАУСТВА-----------------

Што стала прычынай захавання устава i паууста
ва * пры выкарыстаннi скорапiсу - пiсьма больш 
эфектыунага з пункту гледжання эканомii як нама
ганняу i часу, так i матэрыялу для пiсьма? 

Гэта праблема не асвятлялася у лiтаратуры, а 
асобныя назiраннi даследчыкау не даюць магчыма
сцi сфармiраваць нават самы агульны погляд на яе. 

Выкажам свае меркаваннi па гэтай праблеме. 
Спачатку зробiм некалькi папярэднiх зауваг. Слова 
«устау» перакладаецца са стараславянскай мовы як 
«правiла»2

• Славы з коранем «устау», а менавiта 
«устава», «уставiць», сустракаюцца у беларускай 
мове XVI ст. Менавiта у беларускай мове упершыню 
засведчана назва гэтага графiчнага вiду пiсьма. 
Слова «устава» абазначала закон, пастанову, пала
жэнне, устанауленне, статут, правiла, рэгламента
цыю3. /снавала вытворнае ад яго слова - «уставич
не» (пастаянна). 

Слова «скорапiс» хоць i не напрамую, але процi
пастауляецца уставу. Устау - гэта аднастайнасць i 
пастаянства; скорапiс - шматстайнасць i зменлi
васць. Устау i скорапiс утвараюць дыхатамiю. 

У аснове устава ляжыць прастата малюнка ( фор
мы), усярэдненасць, унiфiкацыя, iмкненне да адна
тыповасцi напiсання. Ён быу пазбаулены прыкмет 
iндывiдуальнасцi, г.зн. iндывiдуальнага пiсьма -
почырку4, цi меу нязначную колькасць такiх прыкмет i 
выконвау функцыю сучаснага друкаванага шрыфту. 
Устау - з'ява сацыяльная, валоданне iм было аба
вязковае для ycix пiсьменных асоб. На падставе яго 
стварауся шрыфт друкава�ых кнiг5

. Тэксты, напiса
ныя уставам, былi разлiчаны на шматразовае i (цi) 
масавае чытанне6

• Яны адрасавалiся больш шыро
каму колу чытачоу (чым скорапiсныя тэксты) яшчэ i 
па той прычыне, што графiчна адпавядалi тым напi
санням, якiя выкарыстоувалiся пры навучаннi пiсьму, 
ва усякiм выпадку, на першым яго этапе. У пэунай 
ступенi устау можна назваць «кнiжным» пiсьмом (так 
называецца i аналагiчнае пiсьмо лiтарамi лацiнска
га алфавiта - scriptura libraria7, book hand8). 

Скорапiс - з'ява iндывiдуальная. 3 аднаго боку, 
iндывiдуальнасць праяулялася у бясконцай коль
касцi почыркау, з другога - пiсанне скорапiсам i 
чытанне яго патрабавалi спецыяльнай падрыхтоукi. 

Унiверсальныя методыкi, якiя распрацоуваюцца 
уструктурнай лiнгвiстьщы, а таксама гiстарычна абу
моуленая блiзкасць мовы i графiкi пiсьма робяць мэ
тазгодным выкарыстанне лiнгвiстычных методы к у сфе
ры гiстарычнага пазнання, у тым лiку у палеаграфii. 

Устау i скорапiс як графiчныя вiды пiсьма можна 
разглядаць праз паняццi норма i сiстэма. Норме 
уласцiва статычнасць, сiстэме - дынамiчнасць. 
Пiсьмова-графiчная норма - гэта сукупнасць най
больш устойлiвых традыцыйных пiсьмова-графiч
ных сродкау i правiл ix выкарыстання. У палеаграфii 
(як i лiнгвiстыцы) можна гаварыць пра норму у вузкiм 

* У далейшым, калi не будзе рабiцца спецыяльная ага
ворка, пад уставам разумеюцца таксама калiграфiчны i рэ
гулязаваны разнавiднасцi пауустава, адносна блiзкiя да уста
ва, асаблiва калiграфiчны пауустау. 
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значэннi гэтага слова - як вынiк мэтанакiраванай 
кадыфiкацыi графiкi пiсьма. Сiстэма графiкi - гэта 
уласцiвыя для той цi iншай графiчнай сiстэмы пiсьма 
(кiрылiцы, грэчаскага пiсьма, лацiнкi i iнш.) магчы
масцi пiсьмова-графiчнага выражэння. 

Норма накiравана на захаванне сродкау пiсьма i 
правiл ix выкарыстання. Адсюль яе статычнасць i 
кансерватыунасць. Аднак гэта статычнасць не з'яу
ляецца абсалютнай i прадугледжвае пэуную змен
лiвасць у часе, а таксама пэунае узаемадзеянне з 
iншымi пiсьмова-графiчнымi спосабамi выражэння. 
Рэалiзацыя пiсьмова-графiчнай нормы праяуляла
ся у тым, што пiсары (перапiсчыкi) павiнны былi 
прытрымлiвацца традыцыйных спосабау пiсьмова
графiчнага выражэння. Адыход ад традыцыi успры
мауся як парушэнне нормы. 

У адрозненне ад нормы сiстэма графiкi характа
рызуецца разнастайнасцю i накiравана на стварэн
не новых сродкау пiсьмова-графiчнага выражэння. 
Яна непарыуна, дынамiчна i зменлiва. /накш кажучы, 
пiсьмова-графiчная норма iмкнецца да стабiльна
сцi, сiстэма графiкi - да змен. 

Пiсьмова-графiчная норма не звязана напрамую 
з задачамi камунiкацыi. Яе галоуная задача - уклю
чыць пiсьмовую дзейнасць у сацыяльна каштоуна
сныя адносiны. Сiстэма графiкi выступае у якасцi 
сродку камунiкацыi, пры дапамозе якога ажьщцяу
ляецца перадача i захаванне iнфармацыi. Яе пры
значэнне заключаецца у першую чаргу у тым, каб 
аблегчыць працэс камунiкацыi i павысiць эфектыу
насць сродкау выражэння. 

Па аналогii з мовай графiчны вiд пiсьма, якi грун
туецца на норме, можна назваць штучным9

• 

Паводле сцвярджэнняу вучоных, « ... агульнай ры
сай адносiн да слова як да магiчнай сiлы з'яуляецца 
неканвенцыйная трактоука моунага знака, г. зн. уяу
ленне пра тое, што слова - гэта не умоунае абазна
чэнне прадмета, а яго частка ... » 10

• Якiм бы шляхам i 
кiм бы нi была створана кiрылiца, яна узнiкла i на пер
шых этапах развiвалася у выглядзе аднаго графiч
нага вiду пiсьма - устава. Менавiта iм былi напiса
ны кананiчныя, у тым лiку богаслужэбныя тэксты. Гэта 
рабiла устау рытуальным (культавым) графiчным 
вiдам пiсьма. Па прычыне неканвенцыйнага разу
мення моунага знака устау разглядауся як неад'ем
ная частка веры i успрымауся як свяшчэнны (сак
ральны) графiчны вiд пiсьма 11

• 

У культурах, што спавядаюць pэлirii, заснаваныя 
на Пiсаннi**, канфесiянальныя патрэбы вызначалi 
пiсьменнасць як пэуную iepapxiю тэкстау, якiя былi 
размеркаваны у залежнасцi ад ix значнасцi. Кнiжна
пiсьмовая культура, што фармiруецца на аснове Пi
сання, парауноуваецца з пiрамiдай, верхнiя ярусы 
якай займаюць канфесiянальныя тэксты, а нiжнiя -
свецкiя 12

• Чым блiжэй да вяршынi пiрамiды знахо
дзiлiся пэуныя тэксты, тым больш жорсткая была 
прывязка да устаунага канона, i наадварот, "на зад
ворках" канфесiянальных тэкстау гэты канон дзейнi-

** Пiсанне - рэлiгiйныя кнiгi, напiсаныя у адпаведнасцi 
з рэлiгiйным веравучэннем па жаданню самога Бога. 
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-----------------КРЫНЩАЗНАУСТВА-----------------

чау найменш актыуна; менавiта там у далейшым i 
узнiкаюць новыя графiчныя вiды пiсьма. Адпавед
насць канону знешне не праяуляецца у Хl-другой 
трэцi XIV ст., калi функцыянiравау адзiн толькi устау. 
Але пазней - у ХV-першай палове XVI ст. - гэта 
адпаведнасць надала пiрамiдзе кнiжна-пiсьмовай 
культуры надзвычай выразныя знешнiя формы, хоць 
i не на ycix узроунях роуныя. 3 апошняй трэцi XIV ст. 
графiчныя вiды пiсьма так цi iнакш былi размерка
ваны у залежнасцi ад бытавання рукапiсау у розных 
сферах грамадскiх адносiн. Устау i пауустау выка
рыстоувауся у царкоунай (богаслужэбнай) сферы, 
пауустау i скорапiс - у чытальнай i дзелавой. Ско
рапiс з пэунага часу у дзелавой сферы стау адзiным 
вiдам пiсьма. Пры гэтым вельмi часта (калi не часцей 
за усё) кнiгi для чытання (цi, як яшчэ ix называюць, 
«кнiгi для хатняга чытання» цi па-руску - «четьи кни
ги») пiсалiся паууставам 13.

Такiм чынам, графiчныя вiды пiсьма былi раз
меркаваны у залежнасцi ад адзначанай вышэй 
iepapxii тэкстау. « ... Тры почыркi (тры графiчныя вiды 
пiсьма. - А.Г.) усведамлялiся як тры ступенi у 
iepapxii напiсанага у залежнасцi ад яго месца у кан
фесiянальнай культуры» 14. Р элiгiйная свядомасць
была звернута у глыб стагоддзяу. У святой даунiне 
яна iмкнулася знайсцi узоры для пераймання. 1 гра
фiка пiсьма тут таксама не была выключэннем. У ста
рых рукапiсах пiсары (перапiсчыкi) шукалi эталон
ныя, ва усякiм выпадку найбольш аутарытэтныя, узо
ры для графiкi пiсьма. У гэтым сэнсе тэрмiн «дауняе 
пiсьмо» з'яуляуся фактычна сiнонiмам тэрмiна «дас
каналае пiсьмо». 

Пiсьмо доугi час успрымалася як цуд. Паводле 
уяуленняу многiх народау, стваральнiкамi пiсьма 
былi вышэйшыя багi i першапродкi. У хрысцiянскай 
традыцыi вынаходнiкi пiсьма звычайна кананiзавалi
ся15 , а у народау, якiя атрымалi асноуны масiу пiсь
меннасцi з рэлiгiяй, паняццi "культура", "пiсьмен
насць" i "пiсьмо" суадносiлiся з паняццямi "рэлiгiя", 
"рэлiгiйная пiсьменнасць" i "рэлiгiйнае пiсьмо". 

У сувязi з гэтым заслугоуваюць увагi назiраннi 
iтальянскага даследчыка Р.Факанi адносна характару i 
асаблiвасцей пiсьменнасцi старажытнага Ноуга
рада. «Спажыуцы» тэкстау берасцяных грамат «ужо 
цалкам усведамлялi, што пiсьмо, само па сабе, -
нейтральны сродак фiксацыi, захавання i перадачы 
слоу i выказванняу. Яно можа быць акружана свя
шчэнным арэолам, можа выпраменьваць сакраль
насць, а можа адначасова i выконваць чыста мiрскiя, 
практычныя мэты. У старажытнанаугародскай куль
туры XI-XII стст. гэта свецкая канцэпцыя пiсьма уяу
ляе са бой ... пераломную, "рэвалюцыйную" па
дзею» 16. Р.Факанi дапускае магчымасць дваякiх, 

амбiвалентных адносiн да пiсьменнасцi у стара
жытнаусходнеславянскiм асяроддзi. Не пазней за 
1156 г. дыякан Антонiева манастыра у Ноугарадзе 
Кiрык звярнууся да неугародскага епiскапа Нiфан
та: «Цi не грэх хадзiць нагамi па граматах, па пiсьмо
вых тэкстах, калi хто-небудзь ix разразае на кавалкi i 
выкiдвае, а ix (асобныя) славы яшчэ пазнавальныя». 
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На гэта пытанне Нiфант не дау нiякага адказу. На дум
ку Р.Факанi, епiскап i дыякан увасаблялi два розныя 
падыходы да асэнсавання ролi напiсанага слова. 
Нiфант меу выразнае уяуленне пра мiрскi характар 
берасцяных грамат i пра ix адрозненне ад рэлiгiй
най пiсьменнасцi 17. Кiрык жа выступау як носьбiт на
божнага, нават рыгарыстачнага пераканання, лiчыу, 
што любое напiсанае слова, незалежна ад функцыi i 
прызначэння, можа заключаць у сабе долю сакраль
насцi18. Такiм чынам, у Ноугарадзе на пачатку рус
кай сярэдневяковай цывiлiзацыi усходнеславянская 
«душа» змагла улавiць той працэс, якi з'яуляецца 
уласцiвым любому пiсьму i здольны забяспечыць 
яму аутаномнае развiццё 19. «Адным з вынiкау гэтага
працэсу, - сцвярджае даследчык, - з'яуляецца 
вызваленне пiсьменнасцi ад яе "сакральнасцi" i пе
раход ад свяшчэннай цi паусвяшчэннай пiсьмовай 
мовы да мiрскога, свецкага пiсьмовага маулення»20

. 

Такiм чынам, Р.Факанi зыходзiць з палажэння аб 
першапачатковай сакральнасцi устаунага пiсьма. 
Хоць ён i не пiша пра усе магчымыя шляхi пранiк
нення пiсьма, у прынцыпе ён мае рацыю: гэта пiсьмо 
не магло быць канчаткова пазбаулена свяшчэннага 
характару. Якi б аб'ём нi складала свецкая пiсьмен
насць (колькасць узорау яе з кожным годам павялiч
·ваецца, у першую чаргу за кошт новых знаходак бе
расцяных грамат) у Хl-другой трэцi XIV ст., ён быу 
значна меншы за той аб'ём пiсьмовай прадукцыi,
якая стваралася на патрэбы царквы. Выкарыстанне
пiсьма пераважна царквой спрыяла уяуленню пра
яго боскае паходжанне, пра тое, што яно патрэбна
у першую чаргу для зносiн з Богам. Гэта узмацняла
ступень сакральнасцi пiсьма, i гэта сакральнасць
перадавалася графiцы.

Даследчыкi не раз nicaлi пра развiццё графiкi 
пiсьма у непарыунай сувязi з мовай. Ёсць пэуныя 
падставы меркаваць, што графiка пiсьма першапа
чаткова разглядалася як неад'емная частка мовы, i 
таму пад мовай часта разумелiся графiчныя уласцi
васцi пiсьма. Гэта вымушае больш падрабязна спы
нiцца на сувязi мовы i графiкi пiсьма. Адзначаная 
сувязь у першую чаргу выражалася у адпаведнасцi 
выкарыстання для той цi iншай мовы пэунай графiч
най сiстэмы (кiрылiца, лацiнка). 

Першыя транслiтараваныя лацiнскiмi лiтарамi 
б(Эларускамоуныя тэксты (дзелавыя скорапiсныя) 
датуюцца другой паловай 1540-х гг. Так званы другi 
пауднёваславянскi уплыу унёс змены адначасова у 
мову i графiку пiсьма21

• 

Блiзкасць мовы i графiкi пiсьма найбольш вы
разна праяуляецца пры параунаннi розных форм 
iснавання мовы i графiчных вiдау пiсьма. Супада
юць ix унутраныя i знешнiя уласцiвасцi. Для царкоу
наславянскай мовы i устава характэрны кансерва
тыунасць, значнае супрацiуленне навацыям. Павы
шаная ступень кансерватыунасцi вяла да архаiзацыi 
i iмкнулася да прататыпа, якi выконвау функцыю эта
лона. Адсюль статычнасць, стабiльнасць, нармiра
ванасць царкоунаславянскай мовы i устава22

• 
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Як у дзелавой мове, так i у скорапiсе iснуе тэн
дэнцыя да павышэння эфектыунасцi працэсу каму
нiкацыi, эканомii намаганняу i г. д. ,L:];3елавая мова i 
скорапiс iмкнуцца аптымiзаваць код (моуны i графiч
ны), у тым лiку за кошт не звязаных з пiсьмом прата
тыпа знешнiх уплывау. Адсюль ix дынамiчнасць, па
вышаная здольнасць да новых форм, большая 
варыянтнасць (няхай нават i нарматыуная варыянт
насць цi варыянтнасць у рамках пэунай аднастай
насцi23), непарыуная зменлiвасць. 

Асаблiвасцi сiнтаксiсу, якi, на думку некаторых 
лiнгвiстау, фармiруе характар мовы, устанаулiвалi 
пэуную статыку цi, наадварот, фармiравалi унутра
ную дынамiку тэксту. «Кнiжныя» тэксты арганiзоувалi 
iнфармацыю на падставе лагiчнага разгортвання, у 
'адрозненне ад «някнiжных» тэкстау, якiя змяшчалi 
асноунае паведамленне у пачатку i пералiчвалi дэ
талi у канцы. У гэтым сэнсе «някнiжным» сiнтаксiч
ным стратэгiям былi уласцiвы рысы аральнасцi, у 
процiвагу «кнiжным» сiнтаксiчным стратэгiям, што 
перадавалi структуру рытарычна апрацаванага пе
рыяду. На практыцы гэта выражалася у тым, што 
дзелавыя тэксты уяулялi сабой як бы адзiн бяскон
цы сказ, фразы якога прымацоувалiся адна да ад
ной нiбыта без бачнай фармальнай сувязi памiж 
сабой (у лiнгвiстыцы гэта з'ява называецца «нанiз
ванне» прэдыкацыйных канструкцый). Звязнасць тэк
сту дасягалася за кошт выкарыстання памiж асоб
нымi фразамi злучнiкау «а» i «i», якiя не выражалi пэу
ных лагiчных суадносiн; лексiчнага паутора, што за
бяспечвау звязнасць адзначаных фраз; i элiпсiса 
(намеранага пропуску неiстотных слоу у сказе без 
скажэння яго сэнсу)24. Унутраная дынамiка дзела
вых тэкстау адпавядала дынамiцы ix графiчнага 
афармлення. 

Расiйскi даследчык У.Жывау пiша пра супадзен
не часу змены сiнтаксiчных стратэгiй рускай мовы i 
узнiкнення рускага скорапiсу: «У гiсторыка-лiнгвi
стычным плане такая гiстарычная канструкцыя цiка
вая тым, што яна дазваляе датаваць фармiраванне 
дзелавога рэгiстра пiсьмовай мовы як адносна ау
таномнай пiсьмовай традыцыi менавiта тымi храна
лагiчнымi рамкамi, у якiя змяшчаецца пашырэнне 
скорапiсу»25. 

З'яуленне новых сiнтаксiчных стратэгiй у бела
рускай мове па часе таксама супадае з узнiкненнем 
беларускага скорапiсу. Спрашчэнне графiка-арфа
графiчнай сiстэмы мовы, зблiжэнне граматыкi i лек
сiкi пiсьмовай мовы з народна-гутарковай таксама 
надавалi тэкстам своеасаблiвую дынамiку. Гiсторыкi 
мовы адзначаюць адыход беларускай дзелавой 
пiсьменнасцi ад царкоунаславянскай арфаграфii: 
замена лiтары «яць» лiтарай «есць», адзiнкавае вы
карыстанне «iжыцы», знiкненне дыграфа «оу», бес
сiстэмнасць выкарыстання \s i «у», змяшэнне & i Гi.\ 
паступовае адмауленне ад выкарыстання&. Лiтары 
«i» 1), �' 1r, s, « ф» у дзелавых тэкстах для абазначэння 
гукау амаль што не выкарыстоувалiся26 . Беларусiз
мы, дакладней элементы народна-гутарковай мовы, 
больш свабодна пранiкалi у тыя жанры рэлiгiйнай 
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лiтаратуры, якiя не былi звязаны з практыкай бога
служэння27. 

Падзел пiсьма на розныя графiчныя вiды i з'яу
ленне скорапiсу супала са станауленнем усходне
славянскiх (не толькi беларускай, але i рускай i укра
iнскай) пiсьмовых моу28. У любым выпадку памiж
графiкай пiсьма i мовай iснавалi цесныя функцыя
нальныя узаемасувязi. 

Па прычыне неканвенцыйнай трактоукi моунага 
знака царкоунаславянская мова, як мова богаслу
жэння, успрымалася як сакральная. У «Граматыцы» 
1.П.Ужэвiча 1643 г. яна так i названа - lingua sacra
sclavonika ("славянская сакральная мова") у про
цiвагу lingua popularis - («народная мова»).

3 неканвенцыйным разуменнем моунага знака 
звязаны таксама «боязь перакладау Пiсання на 
iншую мову i наогул боязь любых, нават чыста фар
мальных варыяцый у выказваннi сакральных сэнсау; 
патрабаваннi асаблiвай дакладнасцi пры узнауленнi 
(вусным цi пiсьмовым) сакральнага тэксту; адсюль, 
далей, павышаная увага да арфаэпii, арфаграфii i 
нават калiграфii»29. Богаслужэбныя тэксты на цар
коунаславянскай мове не падлягалi перакладу. «Еван
гелиа и Апостола в церкви на литургии простым 
языком не выворочайте ... Книги церковные все и 
уставы словенским языком друкуйте», - nicay lван 
Вiшанскi30. Унiяцкi мiтрапалiт lасафат Кунцэвiч прад
пiсвау: « ... кгды тежъ читают(ь) Евангелiе, албо якую 
молитву в голос, або ектенiи, не мают(ь) выкладат(ь) 
словенских словъ по руску, але такъ читати яко на
писано, учитанное зас(ь) Евангелие, або житiе с(вя)
тых читаючи, людем, могут выкладати ... »3 1. 1 хоць
прыведзеныя больш познiя выказваннi з'яуляюцца 
сiмптомамi пранiкнення «рускай» мовы у канфесiя
нальныя кнiгi, яны дэманструюць iмкненне упарад
каваць i урэгуляваць той парадак рэчау, якi iснавау 
раней. 

На падставе сказанага можна меркаваць, што 
пiсьмовая прадукцыя, якая стваралася на той цi iн
шай мове, была звязана з пэунымi графiчнымi вiдамi 
пiсьма. 1 сапрауды, богаслужэбныя кнiгi на царкоу
наславянскай мове пiсалiся уставам. Кнiгi для чы
тання, мова якiх часта уяуляла сабой мясцовы iзвод 
царкоунаславянскай мовы, - паууставам. Дзела
выя дакументы на мове блiзкай да народна-гутар
ковай - скорапiсам32. 

Калi з другой паловы XVI ст. царкоунаславянская 
(«словенская») мова у моунай свядомасцi дыферэн
цыравалася ад «рускай» ( «простай» )33 , то першая 
стала атаясамляцца менавiта з уставам. У 1605 г. 
кiеускi мiтрапалiт lпацей Пацей прадставiу на экс
пертызу магiстрата г. Вiльнi «вельми старую» кнiгу з 
апiсаннем Фларэнтыйскага сабора i лiстом ад кiеу
скага мiтрапалiта Micaiлa, архiмандрытау Кiева-Пя
чорскага i вiленскага Свята-Троiцкага манастыроу, 
вялiкiх княжат i паноу «рускiх» да папы рымскага 
Сiкста IV за 1476 г. Паводле сведчанняу, якiя утрым
лiваюцца у крынiцы, кнiга была напiсана «старосвец

кимъ писмомъ уставнымъ, словенскимъ езыскомъ 

(езыком. - А.Г.)»34. Францыск Скарына адзначау,
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што свой Псалтыр ён надрукавау «рускыми словами 
и словенскым языком». Пад «рускыми словами» ра

зумелася, вiдавочна, не графiка пiсьма, а арфагра
фiчная сiстэма мовы35

• 

Такiм чынам, устау суадносiуся з царкоунасла
вянскай мовай, а беларуская мова - са скорапiсам. 
Графiка пiсьма уяуляла сабой вiзуальнае увасаблен
не мовы i форм яе iснавання. 

Уяуленне пра пiсьмо як цуд асаблiва узмацнiла
ся у Сярэдневякоуi. Не толькi пiсьмо, алфавiт, але i 
асобныя лiтары набывалi таемны, сакральны сэнс. 
Паводле сцвярджэнняу даследчыкау, у гiсторыi куль

тур, якiя развiвалiся на аснове рэлiгiй Пiсання, Ся

рэ,2,невякоуе было эпохай максiмальнай увагi да 

слова36
• Чалавек таго часу бачыу у алфавiце i кожнай 

яга лiтары патаемную, зашыфраваную Богам iнфар
мацыю аб прынцыпах быцця. «Кнiжныя людзi сярэд
невякоуя шукалi у слове ключ да пазнання таямнiц 
быцця, запiсаных у свяшчэнных тэкстах. У здоль
насцi чалавека запiсваць i прачытваць тэкст бачы
лася хвалюючая тайна, якая раскрывала чалавечую 
сутнасць. У гукавым складзе слова, у асаблiвасцях 

напiсання, ва унутраным сэнсе складаючых слова 

марфем шукалi адлюстраванне сутнасцi рэчау»37
• 

Паводле усходнеславянскага твора канца 'ЮJ
пачатку 'IOJI ст. «Напiсанне аб пiсьме» ( «Написание о 
грамоте»)38

, пiсьмо было створана «ради вины» ча
лавека. Бог, стварыушы чалавека, дау яму свабоду 

выбару- «самовластие ума: смерть и живот пред
ложив пред очима его, рекше волное произволение 

хотения и [к] добродетели или к злобе, путь откро

вения изяшьству и невежествию»39
. Калi чала век жыу 

яшчэ у pai, яму не патрэбна было пiсьмо, паколькi 
ён мог сам бачыць Бога. Але пасля грэхападзення 

чалавек быу пазбаулены такой магчымасцi, i адзi

най сувяззю памiж iм i Богам сталi Боскiя запаветы 
i царкоуныя правiлы. Не жадаючы пакiнуць у забыццi 
сваё тварэнне - чалавека, настауляючы i ратуючы 

яга, Бог дау яму пiсьмо («грамоту»). Пiсьмо было 
створана для таго, каб нагадаць чалавеку пра яга 
ранейшае бязгрэшнае жыццё, апавясцiць яга пра 

lсцiну. Пiсьмо павiнна было стаць сродкам для спа
сцiжэння Бога i яга волi. «И тоя ради вины грамота 

состроена, да искуснее будут человецы и не удаля

ются от Бога»40 ; «грамота есть самовластие, умно

го волное разумение и разлучение добродетели и 

злобы» (вылучана намi. - А. Г.)41
. 1 у гэтым «разлу

чении» перад чалавекам адкрываюцца дзве дарогi: 

аль.ба у рай, альбо у пекла; i гэтыя дарогi абiрае сам 
чалавек. Аналагiчны погляд прысутнiчае у фiласоф
ска-граматычным творы канца 'IOJ ст. «Лаадзiкiйскае 
пасланне»42

, падпiсаным дзякам вялiкага князя ма
скоускага Фёдарам Васiльевiчам Курыцыным (яга iмя 

зашыфравана). Другая частка «Лаадзiкiйскага па

слання» змяшчае тайнапiс, а таксама так званую «лiта

рэю у квадратах» - своеасаблiвую таблiцу, якая скла

даецца з квадратау, у кожным з якiх знаходзiцца, як 

правiла, па дзве лiтары: адна - чырвонага, другая 

- чорнага колеру. Да лiтар дадаецца падрабязны

каментарый. Кожная лiтара вызначаецца як галос-

28 

ная цi зычная, як канчатак слова таго цi iншага роду 

i г. д. Запiс, якi чытаецца у шэрагу cnicay «Паслання» 
пасля таблiцы, запэунiвае: «Сие послание чтуще, 
разумети толкование его, да так писати божествен

ные книги прямо и гладко ( вылучана намi. - А. Г. )»43 
• 

«Лаадзiкiйскае пасланне» тлумачыць сувязь па
мiж свабодай выбару i пiсьмом. Лiтары галосных (у 
тым лiку былыя лiтары паугалосных «ъ» i «ь») у iм назы
ваюцца «душами» i «прикладами», лiтары зычных -
«плотями» и «столпами». Артыкул, якi змяшчаецца 
у некалькiх cnicax перад «Лаадзiкiйскiм пасланнем» 

i прыпiсваецца Ф.В.Курыцыну (як, дарэчы, i «Напi
санне аб пiсьме»), утрымлiвае тлумачэнне такога уяу

лення (у якiм выкарыстоуваюцца, прауда, iншыя наз
вы лiтар галосных i зычных - «звательство» i «полу
звательство» ): «Буква (маецца на увазе азбука цi 
пiсьмо. - А. Г.) - самовластие ума, звательство -
цуша и жителство ея, полузвателство - плоть и мерт

вость ея. Склад - оживление, приклад сила (вылу
чана намi. - А.Г.). Якоже ба душа неведома без 
тела, сице и тело нечювствено без души. Тело при
уготовление, а душа совершение, и обоими обре
тается разум»44

• Паводле вызначэнняу даследчыкау, 
«падобнага роду антрапалагiчная граматыка, маг

чыма, прывучала да глыбокага асэнсавання як са

мага чытання лiтар, так i ix напiсання (вылучана на

мi. - А.Г.). Ба лiтарамi, а таксама ix гукамi, прак
ладзены тайныя шляхi альбо да Бога, альбо да д'яб

ла ... »45
• Вядомы толькi адзiн выпадак выкарыстання 

шыфру «Лаадзiкiйскага паслання»: у подпiсе да 
«Дзесятаглава» (збора бiблейскiх кнiг, беларускага 
аналага Генадзьеускай Бiблii, якi быу складзены у 
Вiльнi i Супраслi) Мацея Дзесятага 1507 r.46

, якi, вiда

вочна, калi не падзяляу адзначаную антрапалогiю 

пiсьма, то ва усякiм выпадку быу знаёмы са змее

там твора47 
• 

Уяуленнi пра тайнае значэнне i сакральную сiлу 
пiсьма прывялi да з'яулення розных вiдау магii, звя
заных з пiсьмовымi знакамi. У старажытных яурэй

скiх рукапiсах iмя Бога пiсалася пры дапамозе ула
сцiвага для старажытнаяурэйскай пiсьменнасцi кан

санантнага пiсьма (у якiм ужывалiся адны толькi зыч
ныя лiтары) з падкрэслiваннем у выглядзе рыскi над 
словам. Гэта успрымалася першымi перакладчыкамi 
бiблейскiх тэкстау на грэчаскую мову з лiку грэкау
хрысцiян, а у далейшым перапiсчыкамi грэчаскiх, ла
цiнскiх i славянскiх рукапiсау як «прикровенное» (тай
нае) выражэнне святасцi iмя48

• Скарочанае напiсанне 
iмя Бога, а таксама iншых «свяшчэнных слоу» (nomi
na sacra), г. зн. слоу, якiя абазначалi рэлiгiйныя па

няццi, лiчылася адзiна правiльным спосабам49
• 

Пры гэтым цiтла - спецыяльны знак, у якi транс
фармавалася рыска над скарочанымi словамi, -

становiцца знакам сакральнасцi i яга прыкметай. Так, 

у адным творы рускага паходжання, што вядомы па

водле cnica пачатку 'IOJII ст., рэгламентавалася, якiя 

славы павiнны пiсацца скарочана пад цiтлай, а якiя 
цалкам ( скарочан ыя лiтары закл ючан ы у дужкi): «Тит

ла пишется над Г(о)с(по)дскими, i Б(о)городичны

ми имены, вся ба Х(ри)с(то)ва б(о)ж(е)ственная 
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------------------КРЫНЩАЗНАУСТВА------------------

iмена, и Б(огоро)д(и)цы, и Кр(е)ст(ите)л(е)ва и 
с(вя)тыхъ прор(о)къ i ап(о)с(то)лъ, и с(ве)т(тити)
леи, и с(вя)щином(у)ч(е)н(и)ки, i пр(е)п(о)д(о)бных, 
i пр(а)в(е)дных, и бл(а)гих, и бл(а)женных, и бл(а)
гоч( е)стивых ц(а)реи, и ц(а)р(и)цъ, и кн(я)зей, i 
кн(я)г(и)нь, и вл(а)д(ы)ки, i еп(и)ск(о)пы, и с(вя)щ
(е)нники, i оуч(и)т(е)ли, i стр(а)сти с(вя)тыхъ, i про
ста рещи вс1мо с( вя)тое именованiе ( вылучана намi. 
- А.Г.) писати под покрытiемъ. Також всяко имя от
падшее писати складом, а не под покрытiемъ щ кож 
С\s'Ть сiя, ангелы Л\s'Кавыя, л'жеапостолы, л'же-про
роки, JJ\s'XЪ ль1кавыи, антихриста, и предотечю его, и
злочестивыя цари i князи, i епископы, и владыки, и
оучител[и], i священники, i боги, и церькви идольс
кiя, и страсти, рекше похоти, i подобная симъ»50 .

Сакральны характар пiсьма абумоулiвау спе
цыфiку яго графiкi. Наогул, задачы пiсьменнасцi за
ключалiся у раскрыццi Боскай прауды, якая утрым
лiвалася у кананiчных тэкстах. Апошнiя утваралi як 
бы ядро лiтаратуры5 1 . Перапiска кананiчных, у тым
лiку «боговдохновеных», а таксама больш шырока
га кола канфесiянальных i нават некаторых канфе
сiянальна-свецкiх тэкстау разглядалася як богаугод
ная справа. Яна ажыццяулялася з пэунымi мэтамi: 
«на сп(а)с(е)нье ... д(у)ши»52, «въ оставленье грехов»53 

- i праходзiла ва умовах «благостного настрое
ния»54 , усклаушы «надежю на Б(о)га и на всенепо
рочную его м(а)т(е)рь»55 . Такiм чынам, i сам працэс
nepanicкi тэксту успрымауся як раскрыццё Боскай
прауды. Пры такiм успрыняццi nicap (перапiсчык)
выступау як пасрэднiк памiж Богам i чытачом.

Важнасць ролi перапiсчыка вызначау спецыфiч
ны падыход да працы, якi патрабавау глыбiнi мыслен
ня, духоунага спакою, узвышанасцi i урачыстасцi, што 
суадносiцца з павольным тэмпам пiсьма уставам. 

3 пункту гледжання фiзiялогii, устауныя лiтары 
немагчыма было не толькi хутка пiсаць, але i хутка 
чытаць. Працэс чытання патрабавау аналагiчнага 
падыходу, што i перапiска, бо пры дапамозе уста
ва перадавалi не толькi змест, але i адносiны да гэ
тага зместу. Пiсьмо уставам i чытанне тэксту, напiса
нага уставам, таксама мела на увазе узнауленне цар
коунаславянскай мовы. Узвышанае i урачыстае пiсь
мовае узнауленне i вуснае выражэнне гэтай сакраль
най мовы цалкам адпавядалi буйным памерам лi
тар устава, яго «геаметрычнаму» i «архiтэктурнаму» 
стылю. 

Раскрыццё Боскай прауды праз перапiску кнiг 
раэглядалася як рытуальнае дзеянне. Па сутнасцi, 
nicap (перапiсчык) выконвау тую ж самую работу, 
што i свяшчэннiк, прауда, з дапамогай iншых срод
кау. Рытуал патрабавау выканання дакладных i стро
га рэгламентаваных дзеянняу. Як рытуальнае дзе

янне успрымалася напiсанне ва уставе (не паууста
ве) старажытнай цiтлы для скарачэння «свяшчэн
ных слоу», у асноуным з прамой вертыкальнай ас
новай. Цiтлы, якiя ставiлiся над суспенсiямi (скара
чэннямi, пры якiх славы недапiсвалiся) i вынаснымi 
лiтарамi (i тыя, i iншыя выконвалi практычную функ
цыю), мелi больш адвольную форму: у выглядзе 
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двухскатнага даху, прамой, крыху выгнутай прамой, 
раунабаковай дугi. 

Рытуальны характар быу уласцiвы i для узнаулен
ня графiкi лiтар. Усё гэта адпавядае сярэдневяко
вым уяуленням пра сакральнасць, якая надавалася 
прыладам для пiсьма. Напрыклад, lciдop Севiльскi, 
якi жыу на мяжы VI-VII стст., у «Кнiзе этымалогii» так 
тлумачыу асаблiвасцi будовы пяра i калама*: « ... ix 
вастрыё падзяляецца на две часткi, прычым ва усiм 
целе [калама i пяра] захоуваецца аднастайнасць». 1 
далей дадавау: «Мяркую, для тайнага cэнcy(propter 

mysterium) (вылучана намi. - А.Г.), так, каб двума 
канцамi быу абазначаны Стары i Новы Запавет, якiм 
выражана таямнiца Слова, пралiтае крывёй крыжо
вай смерцi»56.

Такiм чынам, калi пiсар (перапiсчык) nicay дзе
лавыя тэксты, ён улiчвау, што ix перапiска не мела 
рытуальнага характару i не стрымлiвала свабоду 
пiсьма з yciмi вынiкаючымi палеаграфiчнымi наступ
ствамi. 

Паводле нашых дадзеных, упершыню тэрмiны 
«устаунае пiсьмо» - «устау», а таксама «скорапiс
нае пiсьмо»-«скорапiс» у адносiнах да графiчных 
вiдау пiсьма зафiксаваны у крынiцы беларускага па
ходжання за 1540 г. - у дакуменце адной з кнiг 
Метрыкi Вялiкага княства Лiтоускага - прыгаворы 
суда вiцебскага ваяводы Мацея Войцехавiча Янавi
ча па цяжбе памiж вiцебскiмi мяшчанамi Гурэчкам 
Навумавiчам Кузановым i яго мацi, з аднаго боку, i 
Дземянцеем Ескавiчам Чаглеевiчам i яго «бурснi
кам» (калегам) Васкам Грыдкавiчам - з другога, 
пра невяртанне доугу. У якасцi доваду iстцы Гурэчка 
i яго мацi прадставiлi «вызнаный» лiст, якi быу нiбы
та напiсаны адказчыкамi бацьку Гурэчкi, Навуму, i 
падпiсаны дзякам Ескам Клiнцом. Каб праверыць 
подпiс Клiнца, быу запрошаны свяшчэннiк вiцеб
скай царквы Св. Духа, у якога Клiнец вучыуся «грамо
те». Свяшчэннiк паведамiу, што Клiнец, калi быу ма
ладым «вырасткам», сапрауды вучыуся у яго, «"але 
скорописи не вмелъ ани ся учылъ, бо я и самъ ско

рописного писма писати не умемъ". Где ж книжки и 
спики (списки. - А.Г.) того Клинъцова писмени 
покладалъ уставнымъ писмомъ, а не скоропилъ
нымъ (скорописънымъ. - А.Г.)»57

. Такiм чынам, у 
1530-1540-я гг: iснавала уяуленне пра кананiчнае, 
рэгламентаванае i «правiльнае» пiсьмо. Раней за 
XV ст. тэрмiны «устау» i «скорапiс» узнiкнуць не маглi. 
lx з'яуленне адносiцца да перыяду, калi у свядомасцi 
пiсарау (перапiсчыкау) устау i скорапiс канчаткова 
дыферэнцыравалiся як графiчныя вiды пiсьма. 

Такiм чынам, устау можнс:1 вызначыць як графiч
ны вiд сакральнага - кананiчнага, рэгламентавана
га пiсьма, якi развiвауся у рамках адной культурна
рэлiгiйнай супольнасцi. Гэтым абумоулены блiз
касць устава адной, праваслаунай супольнасцi (не
залежна ад дзяржауных меж), а таксама лёгкасць 
успрыняцця, засваення, абмену i замацавання асаб
лiвасцей гэтага графiчнага вiду пiсьма у межах зга-

* Калам - трысняговае пяро.
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данай супольнасцi. Сакральны графiчны вiд пiсьма 
з'яуляуся iнтэрнацыянальным для Slavia Orthodoxa 
(праваслаунага славянства). Яга рэгiянальныя ва
рыянты блiзкiя цi адрознiваюцца адзiн ад аднаго 
настолькi, наколькi з'яуляюцца блiзкiмi i адрознiва
юцца сакральныя элементы культуры адной культур
на-рэлiгiйнай супольнасцi (архiтэктура, жывапiс i 
г.д.). Калi кiравацца выказваннем з вядомага у Бе
ларусi перакладнога лiтаратурнага помнiка XVI ст. 
«Аристотелевы врата», згодна з якiм пiсьмо з'яуля
ецца вобразам слова58 (так нiбыта вучыу Арысто
цель свайго вучня Аляксандра Македонскага), то 
вобразам царкоунаславянскага слова - слова пра

васлаунага свету- з'яуляуся устау. 
Калi устау быу рытуальным i сакральным вiдам 

пiсьма, а скорапiс -свецкiм, то лагiчна сцвярджаць, 
што першы павiнен быу з'яуляцца недапушчальным 
у свецкай сферы, а другi -у царкоунай. lx размерка
ванне павiнна было адпавядаць сiтуацыi дыгласii, ка
лi розныя формы iснавання мовы выкарыстоуваюц
ца у розных сферах i фактычна не перасякаюцца59

• 

Нельга не улiчваць, што устау першапачаткова суад
носiуся з царкоунаславянскай мовай, а скорапiс -
з народнай мовай. Адсюль вынiкае, што сутнасць 
узнiкнення скорапiсу павiнна была заключацца не 
столькi у тым, што устау не меу эфектыуных фiзiчных 
сродкау для ажьщцяулення камунiкацыйных задач, 
колькi у тым, што выкарыстанне сакральных форм у 
свецкай сферы магло разглядацца як кашчунства. 

Мiж тым у свецкай пiсьменнасцi да апошняй трэ
цi XIV ст. выкарыстоувауся устау. lм былi напiсаны пер
гамiнныя дакументы, а таксама берасцяныя грама
ты свецкага характару. Няма падстау сцвярджаць, 
што бяроста па прычыне сваiх фiзiчных якасцей не 
дазваляла узнауляць на ёй скорапiсныя напiсаннi. 
Апошнiя маглi быць выкананы нават на цвёрдай тын
коуцы (пра што сведчаць асобныя выяуленыя узоры 
графiцi). На пергамiне nicaлi скорапiсам увесь час, 
колькi iснавау як сам скорапiс, так i згаданы матэ
рыял для пiсьма. На захаванне устава у свецкай пiсь
меннасцi у апошняй чвэрцi Х - другой трэцi XIV cr. 
магло уплываць ранняе пранiкненне н,а усходнесла
вянскiя землi лiтар грэчаскага унцыяла60 • Да з'яу
лення кiрылiцы лiтары унцыяла (на падставе якога i 
была распрацавана кiрылiца61 ) ужывалiся для пера
дачы мовы усходнiх славян як графiчныя знакi «не
устроеного» пiсьма62 • Пасля пашырэння кiрылiцы яе 
лiтары у пэунай ступенi маглi атаясамляцца з грэ
часкiмi i у гэтай якасцi ужывацца у свецкiм пiсьме. 

Вiдавочна, што iснавалi i iншыя прычыны выка
рыстання устава у свецкай сферы . Царкоунаславян
ская мова, першапачаткова блiзкая да мовы усходнiх 
славян, не з'яулялася мовай вузкага царкоунага ася
роддзя, што магло садзейнiчаць пашырэнню у свец
кай сферы адпаведнай ёй графiкi. Запазычанне уста
ва магло адбыцца i без успрыняцця яга сакральнага 
характару, бо, апрача устава, альтэрнатыунага вы
бару для свецкiх nicapay (перапiсчыкау) не iснавала. 

Такiм чынам, з самага пачатку функцыянiраван
ня устава яга сакральны характар не з'яуляуся абса-
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лютным. Не была абсалютнай i адпаведнасць уста
ва царкоунаславянскай мове, што фактычна i было 
зауважана Р.Факанi. Свайго роду рэлiгiйная «неаду
каванасць» карыстальнiкау устава з лiку мiран, «не
дастатковае разуменне» iмi сакральнага характару 
устава альбо, наадварот, ix павышаны практыцызм, 
альбо i тое, i iншае, садзейнiчалi зацвярджэнню уяу
ленняу пра гэты графiчны вiд пiсьма, так i наогул пра 
само пiсьмо як пра элемент свецкай культуры. 

Па меры далейшага росту попыту на пiсьмовую 
прадукцыю павялiчвалася колькасць nicapay (пера
пiсчыкау) з лiку мiран. Яны усё часцей пачалi прыця
гвацца i да перапiскi рэлiгiйных кнiг. Устаунае пiсьмо 
не успрымалася iмi як сакральнае, а працэс пiсьма 
не разглядауся як рытуал. Адносiны да nepanicкi цар
коуных кнiг i актау характарызуюцца, у прыватнасцi, 
хоць i клiшыраваным, але папулярным выказваннем: 
«Рад заяце, ис rенета избег, тако рад писец, книги 
написавше», - я кое сустракаецца з XIV ст. Параунан
не эмацыянальнага настрою перапiсчыка кнiгi на эта
пе завяршэння працы з радасцю зайца, якi не трапiу 
у сетку для лоулi звяроу, дазваляе заключыць, што 
перапiсванне кнiг часта магло разглядацца не як ду
хоуны i прафесiйны доуг, а ледзь не як прымусовы 
абавязак. Значьщь, уяуленне пра такое стауленне да 
кнiжнай справы iснавала, у крайнiм выпадку, ужо у 
XIV ст. Аднак пазбаулены значнай часткi свайго сак
ральнага зместу, устау нават у свецкай пiсьменнасцi 
не мог канчаткова страцiць сакральную абалонку, 
якая у вялiкай ступенi спрыяла захаванню яга знешнiх 
уласцiвасцей. 

Прычыны трансфармацыi устава у пауустау i ско
рапiс трэба шукаць у далейшым росце як аб'ёму 
свецкай пiсьмовай прадукцыi i колькасцi асяродкау 
пiсьменнасцi, так i у канчатковым зацвярджэннi усве
дамлення, што пiсьмо з'яуляецца з'явай не толькi 

рэлiгiйнага, але i свецкага характару. Рост аб'ёму 
адзначанай прадукцыi, а значыць i павелiчэнне за
трат часу на яе вытворчасць, быу не сумяшчальны з 
камунiкацыйнымi магчымасцямi устава, карысталь
нiк якiм парауноувауся са зверам у пастцы. lмкнен
не вырвацца з гэтай пасткi i прывяло да узнiкнення 
пауустава i скорапiсу. Сутнасць узнiкнення апошнiх 
заключаецца не у тым, што устау быу недапушчаль
ны у свецкай сферы, а у тым, што у гэтай сферы не 
iснавала неабходнасцi захоуваць формы канона, а 
гэта у сваю чаргу адкрывала шляхi да пошуку новых, 
максiмальна эфектыуных графiчных форм. Калi звяр
нуцца да пачатковага этапа станаулення пауустава i 
скорапiсу у галiне дзелавой пiсьменнасцi (апошняя 
трэць XIV -пачатак XV ст.), то звяртаюць на сябе 
увагу, па-першае, вiдавочная сувязь адзначаных 
графiчных вiдау пiсьма з кнiжным (у лiтаральным 
сэнсе) царкоуным пiсьмом, па-другое, яга неахай
насць у параунаннi з апошнiм, а таксама узнiкненне 
першых, яшчэ нешматлiкiх i неурэгуляваных прык
мет пауустаунага i скорапiснага пiсьма63 • Сувязь кнiж
нага, царкоунага i актавага дзелавога пiсьма тлума
чыцца у дадзеным выпадку тым, што адны i тыя ж 
людзi перапiсвалi i кнiгi, i акты. 1 тут няважна, хто вы-
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================КРЫНЩАЗНАУСТВА ================

ступау у якасцi nicapay (перапiсчыкау): духоуныя цi 

свецкiя асобы. Так цi iнакш, усе яны першапачаткова 
былi заняты пераважна у перапiсцы царкоуных кнiг, 
а не свецкiх «папер». Пераносячы свае навыкi i уменнi 

з адной - царкоунай - сферы у iншую - свецкую, 
пiсары (перапiсчыкi) iмкнулiся адысцi ад неэфектыу
нага, з пункту гледжання камунiкацыi, канона устау
нага пiсьма, а таксама ад такiх жа неэфектыуных 

норм царкоунаславянскай мовы. У скорапiсе пiсьмо 

канчаткова губляла сакральную абалонку. 
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юць першай славянскай граматыкай); у 1591 г. у Львове -
граматыка грэчаскай i царкоунаславянскай моу пад назвай 
«Адельфотис. Грамматикадоброглаголиваго еллинословен
скаго языка»; у 1596 г. у Вiльнi - «Грамматика словенска» 
Лауренцiя Зiзанiя; у 1619 г. у Eyi - «Грамматики славенския 
правилное синтагма» Мялецiя Сматрыцкага. Апошняя выда
валася яшчэ тры разы: у Маскве у 1648 i 1721 г. i у Рымнiках 
( Румынiя) у 1755 г. У Pacii у XVII ст. граматыка М. Сматрыцкага 
з'яулялася галоунай нарматыунай крынiцай па царкоунасла
вянскай мове (больш падрабязна гл.: Мечковская Н.Б. Ран
ние восточнославянские грамматики. Мн., 1984. С. 35-45). 
Канцом 70-х - пачаткам 80-х гг. XVI ст. датуецца ананiмны 
рукапiсны «Лексис». У 1596 г. у Вiльнi быу выдадзены «Лексiс» 
Лаурэнцiя Зiзанiя, а у 1627 г. у Кiеве «Лексiкон» Памвы Бя
рынды, другое выдан не яко га выйшла у 1653 г. у Куцейнi. У 
1643 г. з'явiлася праца па лiтаратурнай украiнска-белару
скай мове ( «простай мове») «Грамматыка словенская» lаана 
Ужэвiча. Гэта праца не ставiла сваёй задачай кадыфiкацыю 
мовы (Нимчук В. Мовознавство на Укра'fнi в XIV-XVII ст.) i 
мела больш навуковы характар (Яскевiч А.А. Старабелару
скiя граматыкi: Да праблемы агульнафiлалагiчнай цэласна
сцi. Мн., 1996. С. 68). Спецыяльныя iнструкцыi i падручнiкi, 
якiя б нармiравалi устау, вiдавочна, не iснавалi. Функцыi такiх 
iнструкцый i падручнiкау, трэба думаць, выконвалi рукапiсы 
з устаунымi тэкстамi, а з  другой паловы XVI ст. - буквары. 

23 Кремко И. О характере языковой нормы Статута Вели
кого княжества Литовского 1588 года// Третий Литовский 
Статут 1588 года: Материалы Республиканской научной кон
ференции, посвященной 400-летию Третьего Статута. Виль
нюс, 1989. С. 203. Гл. таксама назiраннi публiкатарау кнiг Мет
рыкi Вялiкага кн яства Лiтоускага XVI ст.: Лазутка С., Валика
ните И., Карпавичене И. Введение// Lietuvos Metrika ( 1528-
1547). 6-oji Teismч Ьуlч knyga (XVI а. pabaigos kopija) / 
Par. S. Lazutka, 1. Valikonyte ir kt. Vilnius, 1995. Р. CXXXIX-CXL; 
Лазутка С., Валиконите И., Синкевичюте й. Введение// LM 
- 227. Р. РХС; Валиконите И., Лазутка С. Lietuvos Введение/
/ Metrika ( 1542 м.). 11-oji Teismч Ьуlч knyga (XVI а. pabaigos
kopija) / Par. 1. Valikonyte, S. Viskantaite, 1. Steponaviciene.
Vilnius, 2001. Р. XXXIV.

24 Живав В.М. Деловой язык средневековой Руси и син
таксис берестяных грамот // Берестяные грамоты: 50 лет 
открытия и изучения: Материалы международной конферен
ции. Великий Новгород, 24-27 сентября 2001 г. М., 2003. 
с. 284-285,287-288. 

25 Там жа. С. 292. 
26Булыка А.М. Развiццё арфаграфiчнай сiстэмы стара

беларускай мовы. Мн., 1970. С. 18, 24-25, 28-29 i iнш. 
27 Жураускi А.1. Псторыя беларускай лiтаратурнай мовы. 

Т. 1. Мн., 1967. С. 58, 81,262 i iнш.; гл. таксама: Булыка А.М. 
Беларуская мова канца XV - пачаткуХVI ст. // Скарына i яга 
эпоха. Мн., 1990. С. 205. 

28 Пра сувязь рускай мовы са скорапiсам гл.: Успен
ский Б.А. История русского литературного языка. С .  295-
301. Б.А.Успенскi робiць настуnныя высновы: «Такiм чынам,
кнiжнае пiсьмо звязваецца з кнiжнай мовай, а скорапiс, па
колькi ён nроцiпастаулены кнiжнаму пiсьму, у прынцыпе су
адносiцца з мовай някнiжнай, г. зн. рускай, а не царкоунасла
вянскай мовай» (Успенский Б.А. История русского литера
турного языка. С. 297).

32 

29 Мечковская Н.Б. Язык и религия. С. 43. Гл. таксама: 
Толстой Н.И. История и структура славянских литературных 
языков. С. 69 (табл. 1 ), 70 (табл. 2). 

30 Цыт. па: Успенский Б.А. Языковая ситуация и языковое 
сознание в Московской Руси: восприятие церковно-славян
ского и русского языка// Византия и Русь. (Памяти Веры 
Дмитриевны Лихачёвой. 1937-1981 гг.). М., 1989.С. 218. 

31 3 некаторымi рэдактарскiмi зменамi цыт. па: Тол
стой Н .И. История и структура славянских литературных язы
ков. С. 71. Царкоунаславянская мова застаецца богаслужэб
най у праваслауных храмах i да сённяшняга дня. 

32 Празахаваннеустава (паводле вызначэння В.М.Шчэпкi
на-«штучнага устава») у лiтургiчных кнiгахпiсалi В.М.Шчэпкiн 
i Л. У. Чарапнiн, апошнi са спасылкай на В. М. Шчэпкiна ( Щеп
кин В.Н. Русская палеография. С. 117-118; Черепнин Л.В. 
Русская палеография. М., 1956. С. 361 ). Размеркаванне вiдау 
пiсьмовай прадукцыi, мовы i пiсьма было уласцiва не толькi 
для рукапiсау, але i друкаваных кнiг. У аснову шрыфту чы
тальных кнiг, надрукаваных Францыскам Скарынай на бела
ру-скай мове з царкоунаславянскай асновай, быу пакладзе
ны пауустау; шрыфт беларускамоунага Статута ВКЛ 1588 г. 
iмiтавау скорапiс. 

33 Б.А.Успенскi мае рацыю, што на тэрыторыi Украiны i
Беларусi у адрозненне ад Маскоускай Pyci тэрмiны «руская» 
мова i «словенская» мова выступалi як антонiмы (Успенский 
Б.А. История русского литературного языка. С. 388). 

34 Архив Юго-Западной России, издаваемый Коммис
сиею для разбора древних актов, состоящей при киевском, 
подольском и волынском генерал-губернаторе. Ч. 1. Т. 7: Па
мятники литературной полемики православных южно-рус
сцев с латино-униатами. Киев, 1887. С. 197. Пауустаунае 
пiсьмо называлася у тыя часы уставам. 

35 Свяжынскi У. Праблема iдэнтыфiкацыi афiцыйнай мовы 
Вялiкага княства Лiтоускага // Metriciana: Даследаваннi i 
матэрыялы Метрыкi Вялiкага княства Лiтоускага. Т. 1. 2001. 
С. 129-131. 

36 Мечковская Н.Б. Язык и религия. С. 70. 
37 Там жа. 
38 Пра гэты твор гл.: Клибанов А.И. Реформационные 

движения в России в XIV - первой половине XVI в. М., 1960. 
С. 63-82. 

39 Цыт паводле: Клибанов А.И. Реформационные дви
жения в России в XIV - первой половине XVI в. С. 7 4. 

40 Цыт паводле: Клибанов А.И. Реформационные дви
жения в России в XIV - первой половине XVI в. С. 73. 

41 Цыт паводле: Клибанов А.И. Реформационные дви
жения в России в XIV - первой половине XVI в. С. 7 4. 

42 Пра гэты твор гл.: Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифео
дальные еретические движения на Руси ХIV-начала XVI века. 
М.-Л., 1955. С. 172-180; Клибанов А.И. Реформационные 
движения в России в XIV - первой половине XVI в. С. 63-
82; Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культу
ры. М., 1998. С. 250-253. 

43 Пра тайнапiс i «лiтарэю у квадратах», якую выкары
стоувау Курыцын, гл.: Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифео
дальные еретические движения на Руси XIV-нaчaлaXVI века. 
С. 177-179; Клибанов А.И. Реформационные движения в 
России в XIV - первой половине XVI в. С. 69, 78-82. «Пас
ланне» (з «лiтарэяй») апублiкавана: Казакова Н.А., Лурье Я.С. 
Антифеодальные еретические движения на Руси XIV-нaчa
лa XVI века. С. 256-276. 

44 Цыт. па: Клибанов А.И. Реформационные движения в 
России в XIV - первой половине XVI в. С. 79. А. 1. Клiбанау 
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------------------КРЫНЩАЗНАУСТВА------------------

аб'ядноувае па iдэйным змесце i аутарства твора «Напiсан

не аб пiсьме» i «Лаадзiкiйскага паслання» i процiпастауляе ix 

твору «Гутарка аб вучэннi пiсьму» ( «Беседа о учении грамо

те»). На думку А.Л. Юрганава, тры гэтыя творы маюць анала

гiчны пафас ( Юрганов А.Л. Категории средневековой куль

туры. С. 250-253). 
45 Юрганов АЛ. Категории средневековой куль туры. С. 253. 
46 Пра тайнапiс Мацея Дзесятага гл.: Казакова Н.А., Лу

рье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси 

ХIV-начала XVI века. С. 177, 264; Пра «Дзесятаглау» гл.: Нiка

лаеу М.В. Рукапiсная кнiга на Беларусi у часы Скарыны // 

Спадчына Скарыны: Зб. матэрыялау«Першых скарынiнскiх 

чытанняу» (1986). Мн., 1989. С. 52-55; Яга ж. Палата 

кнiгапiсная: Рукапiсная кнiга на Беларусi у X-XVIII стагод

дзях. Мн., 1993. С. 72-75 i iнш.; КукушкинаМ.В. Книга в Рос

сии в XVI веке. СПб., 1999. С. 143-147. Там жа змешчана i 

бiблiяграфiя гiсторыi рукапiсу. 
47 Даследчыкi не адмауляюць сувязi Мацея Дзесятага з 

маскоускiм ерэтычным гуртком апошняй трэцi ХV-пачатку 

XVI ст. (Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные ерети

ческие движения на Руси ХIV-начала XVI века. С. 177). 
48Мечковская Н.Б. Язык и религия. С. 72. 
49Пiсьменнiк Хрысцiян дэ Ста вела у сярэдзiне IX ст. ад

значыу наступны прынцып напiсання iмя Бога: « ... iмя Бога не 

мажа быць выражана лiтарамi» (Люблинская А.Д. Латин

ская палеография. С. 42). 
50 Цыт. па: Успенский Б.А. История русского литератур

ного языка. С. 314-315; гл. таксама: Успенский Б.А. Языко

вая ситуация.С. 219-220; Яго ж. История русского литера

турного языка. С. 377-378. 
51 Успенский Б.А. История русского литературного язы

ка.С. 86. 
52 Записи писцов в датированных древнерусских pyкo

nиcяxXIII-XV вв. (из архива М.Г.Гальченко) / Подг. Р.Н.Мас

лова // Palaeoslavica. 2003, № 11. С. 106. 
53 Там жа. № 113. С. 113. 
54 Так прадпiсвау, у прыватнасцi, Уста у грэчаскага Сту

дзiйскага манастыра, якi быу абавязковым для ycix манас

тыроуСтаражытнай Pyci (Сапунов Б.В. «Богословица от сло

вес» в Изборнике 1073 г. и проблема читателя на Руси в XI в. 

//Изборник Святослава 1073 г. М., 1977. С. 246). 
55 Записи писцов в датированных древнерусских pyкo

nиcяxXIII-XV вв. (из архива М.Г.Гальченко) // Palaeoslavica. 

2003,№141.С. 126. 
56 Мажуга В. И. О стиле раннесредневекового латинского 

письма и его зависимости от техники письма// Вспомога

тельные исторические дисциплины. 1984. Вып. 16. С. 307. 

З "Беларускi гiстарычны часопiс" № 9 33 

57 Российский государственный архив древних актов. 

Ф. 389 (Литовская метрика). Воп. 1, спр. 228, арк. 124. Упер

шыню у друку на гэту крынiцу звярнууувагу 1.Каманiн (Кама

нин И. Главные моменты в истории развития южнорусского 

письма в XV-XVIII вв. // Палеографический изборник: Ма

териалы по истории южно-русского письма в XV-XVIII вв., 

изданные Киевской коммисией для разбора древних актов. 

Вып. 1. Киев, 1899. С. 1 О). 
58 « ... слово исходитьз оумысла, а говорение его сеес(ть) 

телествие оного слова а писмо - образъ его» (Нацыяналь

ная бiблiятэка Беларусi. Шыфр 091/ 276 (Арыстоцелевы вра

та, цi Тайна тайных). Арк. 11 адв. 
59 Больш падрабязна гл.: Успенский Б.А. Языковая ситу

ация; Ягож. История русского литературного языка. С. 24-

31; Свяжынскi У. Праблема iдэнтыфiкацыi афiцыйнай мовы 

Вялiкагакняства Лiтоускага. С. 121-130. 
60 Гл.: Высоцкий С.А. Древнерусская азбука из Софии 

Киевской // Советская археология. 1970, №4. С. 134-139; 

Яго ж. Киевские граффити ХI-ХVII вв. Киев, 1985. С. 119. 
61 Гл.: Джурова А. Въведение в славянската кодикология. 

Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните. 

София, 1997.С. 36-40. 
62 Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. С. 239-

248. 
63 Сувязь кнiжнага, царкоунага i дзелавога пiсьма пра

яуляецца у размалёуцы пачатковых лiтар. Гл.: Палеографи

ческие снимки с русских грамот преимущественно XIV века/ 

Под ред. А.И. Соболевского иС.Л. Пташицкого. СПб., 1903. 

№ 15. Некаторыя назiраннi за стварэннем актау заслугоу

ваюць асаблiвай увагi. Даследчык дагавора 1390 г. вялiка

га князя Васiля Дзмiтрыевiча i Уладзiмiра Серпухоускага 

В.А.Кучкiн выявiу на полi гэтага дакумента запiс nicapa (пе

рапiсчыка), якi быу зроблены вельмi дробным почыркам. 

Запiс заканчваецца словамi: «Како радъ [ за IА]ць, избывъ отъ 

тенета, тако радъ писецьпослt р[а]бо[ты]». Якслушнасцвяр

джае В.А.Кучкiн, параунаннезаканчэння працы працы nicapa 

(перапiсчыка) з вызваленнем зайца з сяцей вядома i па iншых 

помнiках «старажытнарускай» пiсьменнасцi XIV-XVII ст., у 

тым лiку у «заходнерускiх» землях. Такое параунанне стала 

прымаукай. «Але варта увагi, - працягвае далей В.А.Кучкiн, 

- што найбольш раннi яе варыянт дае не рукапiсная кнiга, а

грамата, афiцыйны дагавор памiж князямi. Гэты факт мажа

сведчыць пра тое, што у канцы XIV ст. пiсцамi грамат i пера

пiсчыкамi рукапiсных кнiгбылi адны i тыя ж людзi (вылучана

намi. -А.Г.)» (Кучкин В.А. К изучению договора 1390г. Ва

силия Дмитриевича с Владимиром Серпуховским// Иссле

дования по истории средневековой Руси: К 80-летию Юрия

Георгиевича Алексеева. М., СПб., 2006. С. 87).
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