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С.М. ЗАПРУДСКІ 

АБ ФІЛАЛАГІЧНАЙ РЭЦЭПЦЫІ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў РАСІІ Ў ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХІХ ст. 

Рассматривается возникновение в России в первой трети ХІХ в. научного дискурса о белорусском языке. Показывается, что 
интерес к изучению белорусского языка в России зарождался постольку, поскольку в поле зрения российских исследователей 
попадали украинские и белорусские памятники религиозной (полемической и богослужебной) и другой литературы. Язык неко-
торых из этих памятников еще в XVII в. называли белорусским. Поскольку данному виду литературы была свойственна хорошо 
ощутимая языковая комбинированность, постольку и сам белорусский язык часто считался смешанной формацией. 

The article deals with the origin of scientific discourse about Belarusian in Russia in the first third of the 19th century. It is stated that 
the interest in the study of Belarusian in Russia arose as far as Russian researchers came across monuments of Ukrainian and Belaru-
sian religious (polemic and liturgical) literature, as well as other types of literature. The language of some of these monuments was 
called Belarusian as far back as in the 17th century. Since the well perceptible linguistic combinability was inherent in this type of litera-
ture, Belarusian was often considered to be a mixed linguistic formation. 

Уводзіны. У пачатку ХІХ ст. поруч з іншымі беларуская мова стала прыцягваць увагу даследчыкаў 
розных краін. Цікавасць да моў у гэты час у рамках расійскай лінгвістыкі, у якой яшчэ толькі пачыналі 
зараджацца элементы параўнальна-гістарычнага метаду, мае сваю спецыфіку. У навуцы славянскія 
мовы тады дзяліліся на дзве групы – усходнюю і заходнюю, і, такім чынам, паўднёвая група яшчэ не 
вылучалася з усходняй. Некаторыя ключавыя тэрміны тыпу праславянская мова, царкоўнаславянская 
мова яшчэ не ўзніклі, або толькі пачыналі выкарыстоўвацца. Увогуле, лічыцца, што для развіцця сла-
вянскай філалогіі ў Расіі ў першыя дзесяцігоддзі ХІХ ст. былі характэрны два асноўныя пазнавальныя 
памкненні: па-першае, высвятленне прыроды царкоўнаславянскай мовы, па-другое, назапашванне 
звестак для надзейнай карціны моўнай разнастайнасці ў славянскім свеце новага часу, выяўленне 
складаючых гэты свет асобных моўных фармацый, высвятленне адносін паміж імі (гл. Гудков 1990, 
26). У тагачаснай навуковай практыцы як са звычайнай з’явай сустракаемся з нястрогім ужываннем 
выразаў «славянская мова», «славяна-руская мова», «старажытная руская мова»; яшчэ не 
дастаткова ўлічвалася розніца паміж вуснай і пісьмовай мовамі і г. д. Асаблівы каларыт сітуацыі з 
вывучэннем беларускай мовы надавала тая акалічнасць, што ў расійскай і польскай лінгвістычнай 
традыцыі, якія моцна ўплывалі на беларускую (калі не сказаць: фарміравалі яе), існавалі істотныя 
разыходжанні адносна змястоўнага напаўнення тэрміна руская мова. У Польшчы пад гэтым выразам 
звычайна разумелі беларускую і ўкраінскую мовы, а ў Расіі ў навуковым ужытку першай трэці ХІХ ст. 
ім найперш абазначалі рускую мову на ранніх этапах яе існавання і жывую народную мову, у той час 
як літаратурную мову і, асабліва, мову як аб’ект вывучэння  ў граматычных і іншых лінгвістычных 
працах згодна з традыцыяй XVIII ст. звычайна называлі расійскай. 

Як спадчына папярэдняга этапу развіцця навукі ў дыскурсе першай трэці ХІХ ст. нярэдкімі былі 
дзіўныя з сучаснага пункту гледжання ненавуковыя погляды на гістарычнае развіццё ўсходнеславянскіх 
моў. Напрыклад, у 1810 г. аўтар «Найноўшага нарыса правілаў расійскай граматыкі» (Харкаў, 1810) 
Іван Арнатоўскі спецыяльна аспрэчваў меркаванне некаторых вучоных аб тым, што руская мова 
з’яўляецца сумессю «кімрыйскай» і «сармацкай» моў (гл. Булич 1904, 728). Тым не менш акурат на гэ-
ты час, названы П. Бяссонавым «эпохай, багатай на абуджанае вучонае працалюбства» (Бессонов 
1862 ІІ), прыпадае ўздым цікавасці да філалагічнай праблематыкі: у першай трэці ХІХ ст. з’явіліся 
шматлікія выдатныя гісторыка-філалагічныя працы, якія стварылі базу для разгортвання навуковых 
даследаванняў у будучыні. 

Расійскіх вучоных у гэты час цікавілі нейкія асабліва яркія падзеі, асобы ці эпохі ў гісторыі расійскай 
культуры і пісьменства. Некаторыя публікацыі з прычыны іх наватарскага зместу станавіліся асабліва 
папулярнымі і ўздзейнічалі на спецыфіку фарміравання агульных поглядаў на пэўныя з’явы, уласцівых 
значнай колькасці аўтараў. Гэты неаднастайны фон уплываў, часам зусім непасрэдна, і на спецыфіку 
зацікаўлення расійскіх вучоных беларускай мовай. У шэрагу прац па беларускай гісторыі сцвярджаец-
ца, што, кіруючыся палітычнымі меркаваннямі, некаторыя расійскія лінгвісты ХІХ ст. неабгрунтавана 
глядзелі на беларускую мову як на нейкую «змешаную» мову. 

1. Публікацыі М. Качаноўскага аб царкоўным красамоўстве XVII – першай паловы ХVІІІ ст. 
Выдатнай фігурай расійскай славістыкі першай трэці ХІХ ст. быў выхаванец Харкаўскага калегіума, у 
пачатку стагоддзя бібліятэкар Таварыства гісторыі і расійскіх старажытнасцей, рэдактар-выдавец 
часопіса «Вестник Европы», ардзінарны прафесар Маскоўскага ўніверсітэта Міхаіл Качаноўскі (гл. Ма-
карова 1984; Лаптева 2005). Як рэдактар «Вестника Европы», М. Качаноўскі бачыў сваю задачу ў тым, 
каб накіроўваць увагу чытачоў на «гісторыю айчыннай і роднасных ёй моў, на дзеі і звычаі народаў 
славянскага паходжання» (Каченовский 1815, 316), адным з першых у Расіі ён стаў адрозніваць 
царкоўнаславянскую мову ад старажытнай рускай мовы. М. Качаноўскі адносіўся да ліку лепшых у 
Расіі знаўцаў славянства, пры гэтым яго веды былі асабліва рознабаковымі ў галіне гісторыі помнікаў 
старажытнага пісьменства; звесткі пра славян, якія прыводзіліся на старонках «Вестника Европы», 
«цалкам або амаль цалкам» належалі М. Качаноўскаму (гл. Лаптева 2005, 63–64, 128–129). Дзейнасць 
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М. Качаноўскага адлюстроўвае важны этап у гісторыі славянскага мовазнаўства ў Расіі, які быў паз-
начаны «пераадоленнем прыярытэтнай увагі да царкоўнаславянскай мовы і зваротам да вывучэння 
славянскага маўлення ва ўсёй яго тэрытарыяльнай і гістарычнай разнастайнасці» (Бернштейн, Гуд-
ков, Смирнов 1988, 58). Бадай, пад пяром гэтага аўтара ўпершыню на старонках часопіса «Вестник 
Европы» была згадана назва Белая Русь, а таксама крывічы, дрыгавічы, радзімічы (гл. Каченовский 
1809 [a], 210; Каченовский 1809 [б], 205–206, 210). 

У 1811–1812 гг. М. Качаноўскі двойчы апублікаваў (на старонках часопіса «Вестник Европы», а так-
сама ў першай кнізе прац Таварыства прыхільнікаў расійскай славеснасці) артыкул «Погляд на поспе-
хі расійскага красамоўства ў першай палове мінулага стагоддзя». Маючы на мэце «распаўсюджваць 
звесткі аб правілах і ўзорах апрацаванай (“здравой”) славеснасці» (Каченовский 1812, 17) і ілюструю-
чы змены, якія адбываліся са «славянскай» і «рускай» мовамі ў «Малой Расіі і ў задняпроўскім баку» 
(Там жа, 23), аўтар у сваім артыкуле прывёў звесткі пра дзейнасць шэрагу ўкраінскіх і расійскіх 
царкоўных дзеячаў XVII–XVIII стст., што здабылі славу на ніве прапаведніцкага красамоўства і рэлігій-
най палемікі. Героямі яго артыкула сталі рэктар Кіева-Магілянскай акадэміі, архімандрыт Іянікій Галя-
тоўскі (1620–1688), чарнігаўскі архіепіскап Лазар Барановіч (1616–1693), ігумен Кіева-Мікалаеўскага 
пустыннага манастыра Антоній Радзівілоўскі (памёр каля 1688 г.), кіеўскі мітрапаліт, заснавальнік 
Кіева-Магілянскай акадэміі Пётр Магіла (1597–1647), архімандрыт Кіева-Пячэрскай лаўры, рэктар 
Кіева-брацкай калегіі Інакенцій Гізель (1600–1683), епіскап Рускай Праваслаўнай Царквы, экзарх 
Стафан Яворскі (1658–1722), епіскап Феафан Пракаповіч (1681–1736), епіскап Гаўрыла Бужынскі 
(1680–1731) і інш. 

М. Качаноўскі даў шэраг характарыстык мовы, на якой друкаваліся творы названых аўтараў. Так, 
напрыклад, мову аднаго з павучальных слоў І. Галятоўскага М. Качаноўскі ацаніў як «амаль незразу-
мелую» (Там жа, 26). Стыль («слог») твораў Ф. Пракаповіча аўтар вызначыў як «нячысты і нягладкі». 
Паводле М. Качаноўскага, узяўшы за аснову кніжную славянскую мову, Ф. Пракаповіч «пярэсціў яе 
простанароднымі рускімі, маларасійскімі і чужаземнымі словамі»; увогуле амаль усе адукаваныя 
сучаснікі Ф. Пракаповіча ўжывалі «нячыстую мову па неабходнасці». Гэтая нячыстасць мовы тагачас-
нымі аўтарамі, сярод якіх пераважалі выхадцы з Украіны, не ўсведамлялася: «Нельга было заўважаць 
уражлівай неадпаведнасці простанародных рускіх слоў паміж славянскімі і асцерагацца маларасійскіх 
і польскіх зваротаў такім людзям, якія сваю маладосць правялі сярод маларасіян і палякаў». Толькі 
М. Ламаносаў, паводле М. Качаноўскага, «першы спасціг і адкрыў для нас таямніцу выбару слоў і на-
лежнага спалучэння кніжнай мовы з агульнанароднай» (Каченовский 1812, 38). 

З другога боку, М. Качаноўскі асаблівую ўвагу звярнуў на тых аўтараў, якія пакінулі па сабе спе-
цыяльныя дапаможнікі па красамоўству або граматыкі (напрыклад, І. Галятоўскі, М. Ламаносаў) і якія 
паслядоўна вызваляліся ад уплыву польскай мовы (Феафілакт Лапацінскі, Варлаам Ляніцкі, Гаўрыла 
Бужынскі, Гедэон Вішнеўскі). Мастацтва рыторыкі, заўважыў аўтар артыкула, у пачатку ХVІІІ ст. было 
прынесена ў Маскву з Кіева. Прапаведнікі, якімі звычайна былі ўкраінцы, укладалі свае павучанні на 
царкоўнаславянскай мове, аднак яна была для іх недастатковай. З гэтай прычыны яны запазычвалі 
замежныя, украінскія і мясцовыя простанародныя словы, але «вялікарасійскаму слыху гэтая сумесь 
не магла быць прыемнай» (Там жа, 51). Адукаваныя людзі ў Расіі пачалі клапаціцца пра дапаўненне і 
грамадскае сцвярджэнне ўсімі ўжыванай мовы. У той час у Кіеве і іншых навучальных установах 
выкладанне рыторыкі адбывалася па лацінскіх навучальных дапаможніках, яны былі карысныя з 
пункту гледжання вынаходжання маладымі прамоўцамі доказаў і размяшчэння слоў, але «расійская 
грамадзянская мова, якая тады не мела ні правілаў, ні прыкладаў, ужывалася прамоўцамі без крытыч-
най разборлівасці» (Там жа, 52). 

Для расійскага мовазнаўства пачатку ХІХ ст., якое ў працэсе нармавання рускай мовы хацела 
абапірацца на «ўзорныя творы красамоўства» і якое мела патрэбу ў «судзе разважлівай крытыкі, каб 
умець славянскае маўленне злучыць з рускім» (Прокопович-Антонский 1812, 7, 12), публікацыя 
М. Качаноўскага была важная тым, што яна змяшчала элементы адпаведнай рэфлексіі. У артыкуле 
«Погляд на поспехі…» ўпершыню звярталася ўвага на прэцэдэнт існавання ў гісторыі ўсходнеславян-
скага пісьменства пэўнага развітага стылю, які ўключаў у сябе розныя моўныя стыхіі. На фоне тага-
часных небагатых ведаў у галіне класіфікацыі славянскіх моў і гісторыі рускай літаратурнай мовы, 
уласцівай таму часу тэндэнцыі «знаходзіць» мовы ў пісьмовых крыніцах гэты стыль фактычна ўспры-
маўся як самастойнае адгалінаванне ў рамках усходняй групы славянскіх моў. М. Качаноўскі, аднак, 
яшчэ не даў яму ніякай назвы. 

2. Папулярызацыя назвы «беларуская мова» ў кнізе В. Сопікава і артыкуле Я. Балхавіцінава. 
Вельмі вялікае значэнне для ініцыявання зацікаўлення ў Расіі беларускай мовай і адначасова для 
папулярызацыі адпаведнай назвы мела праца В. Сопікава «Спроба расійскай бібліяграфіі, або Поўны 
слоўнік твораў і перакладаў, надрукаваных на славенскай і расійскай мовах» (гл. Сопиков 1813). 
Памочнік бібліятэкара аддзела рускай славеснасці Імператарскай публічнай бібліятэкі ў Санкт-Пецяр-
бургу сярод іншага даў першае падрабязнае апісанне славутай Скарынавай Бібліі. У адным месцы 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 2 

 46 

«Спробы…» В. Сопікаў напісаў пра творы Скарыны ў кантэксце гаворкі пра пераклады на «нячыстую» 
і «няясную» «славянскую» мову (гл. Сопиков 1813, 79). У сваёй працы В. Сопікаў пазначыў, што нека-
торыя са старажытных кніг былі надрукаваны «на беларускай мове». Паводле Я. Карскага, В. Сопікаў 
ужываў лінгвонім беларуская мова пераважна ў дачыненні да твораў «паўднёва-заходнерускага» 
(часцей украінскага) паходжання (гл. Карский 2006, 324). У лік такіх твораў у аўтара «Спробы…» 
трапілі: 1. «Гісторыя аб жыціі Варлаама», надрукаваная ў 1637 г. у Куцеінскім манастыры. 2. «Лякарст-
ва на знясілены розум чалавечы» з дадаткам тэстамента грэчаскага цара Васілія (Астрог, 1607). 
3. «Катэхізіс» П. Магілы (Кіеў, 1645). 4. «Казанне пра антыхрыста» Стафана Зізанія, выдадзенае ў 
Вільні (у Сопікава памылкова пазначана: Астрог). 5. «Гамілія» Захарыі Капысценскага (Кіеў, 1625). 
6. Выдадзены ў Кракаве ў 1629 г. «Парэнезіс…» Мялеція Сматрыцкага (Сопиков 1813, 104, 106–107, 
125, 127, 167, 170). 

Найперш трэба зазначыць, што «Парэнезіс» Сматрыцкага трапіў у гэты спіс памылкова: твор быў 
апублікаваны на польскай мове. 

Пасля згадкі «Гаміліі» З. Капысценскага ў кнізе ў спецыяльнай зносцы сустракаецца першае на 
рускай мове ў ХІХ ст. вызначэнне беларускай мовы. В. Сопікаў напісаў пра яе як пра «мову шчырых 
грэчаскай веры людзей, што жылі ў Беларусі і Польшчы. Манахі, якія жылі ў гэтых землях да канца 
XVII ст., амаль усе свае багаслоўскія і павучальныя творы пісалі на гэтай мове. Яна ёсць сумесь моў: 
славянскай, рускай, польскай, а часткова і лацінскай» (Сопиков 1813, 167). 

Пытанне пра тое, адкуль В. Сопікаў узяў назву «беларуская мова», патрабуе спецыяльнага 
вывучэння. 

В. Сопікаў мог яе запазычыць з культурнай практыкі Маскоўскай Русі ХVІІ ст. або з нейкіх заходніх 
прац, якія абапіраліся на гэтую практыку. Здаецца, у Маскве «беларускімі» часам называліся некато-
рыя кнігі, якія пабачылі свет у друкарні Кіева-Пячэрскай лаўры (у спісе В. Сопікава такімі былі «Катэ-
хізіс» Магілы і «Гамілія» Капысценскага). Таксама ў некаторых выпадках указанне на беларуска-
моўную крыніцу змяшчалася пры перакладах некаторых павучальных аповесцей і апавяданняў, іншых 
кніг, якія ў рукапісах пашыраліся ў Расіі ў другой палове XVII ст. (гл. Соболевский 1903, 222–224; Биб-
лиотека 2003, 25, 90–92). 

Што да заходніх прац, якія выкарыстоўвалі тэрмін «беларуская мова», то можна назваць другую 
з шасці славістычных прац члена Прускай акадэміі навук Ёгана Леангарда Фрыша, прысвечаную кіры-
ліцы і рускай мове (апублікавана ў Берліне ў 1727 г.). У гэтай кнізе была вылучана беларуская мова. 
Ідучы ўслед за расійскай практыкай XVII ст., Ё.-Л. Фрыш пазначыў, што перакладзенае ім на нямецкую 
мову другое маскоўскае выданне 1696 г. «поўнага» Катэхізіса было звязана з кіеўскім катэхізісам 
1645 г. Пятра Магілы, які трактаваўся як напісаны на беларускай мове (гл. Zwoliński 1966, 456–457; 
Зволінський 1969, 60). 

Бадай, некаторыя кнігі маглі ў Маскоўскай Русі лічыцца беларускімі ў тых выпадках, калі пазней 
яны перавыдаваліся ў Маскве ў пераробленым выглядзе. Такой была «Гісторыя аб жыціі Варлаама», 
куцеінскае выданне якой суправаджала пазнака аб тым, што гэта кніга была перакладзена на 
«простую нашу мову рускую» (Повесть о Варлааме 1985, 39); у 1680 г. кніга была выдадзена на цар-
коўнаславянскай мове ў Маскве. Магчыма, куцеінскае выданне магло быць патрактавана В. Сопіка-
вым як напісанае на беларускай мове яшчэ і таму, што яно было здзейснена ў (тады яшчэ зразуметай 
«вузка») Беларусі.  

Таксама старажытныя кнігі, магчыма, з большай верагоднасцю лічыліся беларускімі, калі іх выдан-
ню ў Вялікім Княстве Літоўскім папярэднічала нейкае польскамоўнае выданне. Такім у спісе В. Сопіка-
ва быў кіеўскі «Катэхізіс» Магілы. Нейкая кніга тым больш магла лічыцца беларускай, калі ў ёй змя-
шчаліся паралельна два тэксты: з аднаго боку, на мясцовай версіі пісьмовай мовы, з другога – на цар-
коўнаславянскай або польскай мове (такімі былі астрожскае «Лякарства на знясілены розум 
чалавечы» і віленскае «Казанне пра антыхрыста»).  

Нарэшце, усе кнігі, названыя В. Сопікавым беларускімі (за выключэннем «Парэнезіса» Сматрыцка-
га), аб’ядноўваліся сукупнасцю іх больш ці менш падобных моўных характарыстык. 

Відавочна, у сваёй дэфініцыі беларускай мовы В. Сопікаў не характарызаваў яе як такую, а толькі 
кваліфікаваў пэўны гістарычны пісьмовы стыль, уласцівы помнікам пэўных жанраў. Як сцвярджаецца 
сучаснымі аўтарамі, факт змешанага характару мовы большасці старажытных пісьмовых помнікаў 
з’яўляецца «агульнапрызнаным» (гл. Будзько 2011, 38). Аднак некаторым відам помнікаў (напрыклад, 
прапаведніцка-палемічнай літаратуры, частцы іншых выдадзеных у Беларусі і Украіне канфесійных 
кніг) змешаны, камбінаваны характар мовы ўласцівы асабліва. Хоць спіс аўтараў, прыведзеных у 
артыкуле М. Качаноўскага, толькі ў адным выпадку супадае са спісам В. Сопікава, можна тым не 
менш сцвярджаць, што М. Качаноўскі і В. Сопікаў звярталі ўвагу на кола падобных аўтараў і падобныя 
віды літаратуры. 

Адначасова з выданнем працы В. Сопікава на старонках «Вестника Европы» быў надрукаваны арты-
кул Яўгенія Балхавіцінава «Гістарычная звестка пра мітрапаліта Пятра Магілу» (гл. Болховитинов 1813). 
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Аўтар сцвердзіў, што пры заснаванні Кіева-Магілянскай акадэміі выкладанне ў ёй філасофіі і багаслоўя 
вялося на лацінскай, польскай і беларускай мовах. Свой кіеўскі катэхізіс, паводле Я. Балхавіцінава, 
П. Магіла надрукаваў на польскай і беларускай мовах (гл. Болховитинов 1813, 37, 40). Я. Балхавіцінаў 
ведаў пра факт перакладу маскоўскага катэхізіса на нямецкую мову Ё.-Л. Фрышам (Там жа, 42), таму 
існуе верагоднасць таго, што і сам выраз «беларуская мова» Я. Балхавіцінаў мог запазычыць з заход-
няй крыніцы. 

3. Першыя звесткі ў навуковым друку пра вусную беларускую мову. У пачатку ХІХ ст. бела-
руская мова пачынала цікавіць даследчыкаў у значнай ступені найперш як старажытная пісьмовая мо-
ва; аднак гэта былі толькі першыя зародкі такой цікавасці. Між тым у навуковым друку сталі з’яўляцца 
меркаванні і пра вусную беларускую мову, пры гэтым некаторыя аўтары пачыналі нейкім чынам 
атаясамляць яе з колішняй пісьмовай мовай. 

У 1816 г. у часопісе «Вестник Европы» быў апублікаваны пераклад фрагментаў артыкула 
польскага даследчыка С.-Б. Ліндэ, напісанага ў сувязі з разгляданай працай В. Сопікава. У сваім 
артыкуле Ліндэ ахарактарызаваў мову першай і трэцяй рэдакцый статутаў ВКЛ, Ф. Скарыны, а 
таксама мову Ягелонаў («аж да Зыгмунта Аўгуста»), якой яны карысталіся «ў Літве», як рускую (język 
ruski), і пры перакладзе рэдактар часопіса М. Качаноўскі сутыкнуўся з вельмі спецыфічнай праблемай: 
як трэба было перадаць польскі выраз język ruski на тагачаснай рускай мове? Быў знойдзены 
наступны выхад. Перакладаючы сказ пра тое, што першая і трэцяя рэдакцыі статутаў ВКЛ былі 
напісаны на рускай мове, М. Качаноўскі, «каб не змешваць з нашай рускай» («чтоб не смешивать с 
нашим русским»), ужыў тэрмін руськая мова (руськой язык) (Линде 1816, 122). Свой падыход ён 
патлумачыў у спецыяльнай зносцы, у якой заўважыў таксама, што на руськай мове гавораць жыхары 
Мінскай, Кіеўскай, Валынскай і Падольскай губерняў (Там жа).  

Пішучы ў 1819 г. на старонках «Вестника Европы» пра мову ўступнай нататкі кракаўскага выдаўца 
«Часаслова» 1491 г., К. Калайдовіч, чалавек, які ў 1812–1813 гг. сем месяцаў знаходзіўся на тэрыто-
рыі Беларусі і меў магчымасць чуць жывую беларускую мову, дыягнаставаў у гэтай нататцы «рускую 
мову ў прастанародным польскім, або правільней беларускім вымаўленні» (Калайдович 1819, 105). 

Недвухсэнсоўна выказаўся пра існаванне жывой беларускай мовы ў 1819 г. і З. Даленга-Хада-
коўскі. Удакладняючы акрэслены ў «Гісторыі дзяржавы расійскай» М. Карамзіна арэал рассялення 
крывічоў і літвы, у 20-м нумары часопіса «Вестник Европы» будучы нястомны даследчык вуснай бела-
рускай мовы паведаміў, што «паміж Вільняй, Гародняй і Мінскам ёсць спрадвечная руская мова.  
Літоўскія князі не выкаранялі яе, бо ўжывалі самі пры двары, у дагаворах і статутах» (Далэнга-Хада-
коўскі 2007, 63). 

4. Кваліфікацыя беларускай мовы ў «Гістарычным слоўніку былых у Расіі пісьменнікаў…» 
Я. Балхавіцінава. У 1818 г. у друкарні М. Грэча ў Санкт-Пецярбургу ў дзвюх частках быў надрукаваны 
«Гістарычны слоўнік былых у Расіі пісьменнікаў духоўнага чыну, грэкарасійскай царквы» (Болховити-
нов 1818). У гэтай працы як беларускамоўныя аўтары былі пазначаны А. Радзівілоўскі, Д. Растоўскі, 
З. Капысценскі, І. Галятоўскі, П. Магіла, выдаўцы нясвіжскага катэхізіса 1562 г. М. Кавячынскі, 
С. Будны і Л. Крышкоўскі, М. Сматрыцкі, П. Бярында. Асабліва пладавітым беларускамоўным пісьмен-
нікам пададзены І. Галятоўскі: ім на беларускай мове або з яе выкарыстаннем (у выпадку двухмоўных 
выданняў) былі надрукаваны пяць кніг. Я. Балхавіцінаў, як здавалася, не ставіў сабе мэты ўказаць усіх 
аўтараў, якія пісалі на беларускай мове, таму выглядае, што іх кола ў інтэрпрэтацыі аўтара слоўніка 
магло б быць пашырана. Так, напрыклад, характарызуючы мову Васілія Грыгаровіча-Барскага, Я. Бал-
хавіцінаў яе ніяк не найменаваў, але паведаміў, што яна «такая ж, якой да паловы мінулага стагоддзя 
амаль усе ў Маларасіі пісалі, гэта значыць: змешаная са славенскай, польскай і маларасійскай моў» 
(Болховитинов 1818, 67–68). Калі мець на ўвазе, што ў сувязі са згадкай «Дыярыуша» Д. Растоўскага 
Я. Балхавіцінаў сцвердзіў, што гэты твор быў напісаны «на беларускай мове, якая ў маларасійскіх ву-
чоных была тады (у XVII ст. – С. З.) ва ўсеагульным ужытку» (Болховитинов 1818, 133), то, сапраўды, 
«беларускай» можна было б лічыць і мову твораў В. Грыгаровіча-Барскага. Думку Я. Балхавіцінава 
адносна існавання нейкай «змешанай» беларускай мовы можна суаднесці з падобным меркаваннем 
В. Сопікава, а абодва яны разам, верагодна, уяўляюць сабой развіццё поглядаў М. Качаноўскага. 

Для свайго часу меркаванні Я. Балхавіцінава былі новымі і пэўным чынам абгрунтаванымі. Творы 
прынамсі некаторых з названых ім аўтараў у XVII ст. пры іх узнаўленні ў Маскоўскай Русі мелі пазнакі 
аб перакладзе з беларускай мовы. Так, перакладзеным з беларускай мовы лічыўся, напрыклад, 
рукапіс кнігі «Люстра багаслоўя» Кірылы Транквіліёна-Стаўравецкага, на тытуле якой было зафіксава-
на: «…преписася и переправися <…> с белороссийского языка на истинный словенороссийский язык» 
(Старажытная беларуская літаратура 2010, 402). Указанне на беларускую мову як мову-крыніцу 
суправаджала таксама пераклад  кнігі І. Галятоўскага 1665 г. «Новае неба» (гл. Обстоятельное описа-
ние… 1825, 492). Згодна з вопісам Антоніева-Сійскага манастыра 1692 г., напісаным на беларускай 
мове лічыўся твор І. Галятоўскага «Месія праўдзівы» (гл. Кукушкина 1977, 183). Выдаўцоў Бібліі, 
слоўніка, граматыкі (пад якімі, верагодна, разумеліся Ф. Скарына, П. Бярында, М. Сматрыцкі) «и jних 
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писем» у другой палове XVII ст. Ю. Крыжаніч называў «беларусцамі» (гл. Запрудскі 2005, 11). Мерка-
ванні Я. Балхавіцінава, такім чынам, грунтаваліся на пэўных гістарычных звестках і адлюстроўвалі 
тагачасны стан ведаў у гэтай галіне. Згодна з гэтым станам, беларускай у расійскай лінгвістыцы 
пачатку ХІХ ст. называлася мова, якая была прадстаўлена ў нейкай частцы створаных ва Украіне і Бе-
ларусі старажытных пісьмовых (найперш рэлігійных палемічных) помнікаў. 

5. Погляды на беларускую мову ў працах 1820-х гг.: К. Калайдовіч, М. Грэч, Я. Балхавіцінаў. 
29 лістапада 1821 г. на пасяджэнні Маскоўскага таварыства аматараў расійскай славеснасці Пётр Ка-
лайдовіч прачытаў даклад свайго брата Канстанціна «Аб беларускай мове». Гэты даклад у наступным 
годзе быў надрукаваны ў працах таварыства; такім чынам, выраз беларуская мова ўпершыню быў 
ужыты ў назве лінгвістычнай публікацыі. К. Калайдовіч быў знаёмы з бягучай навуковай прадукцыяй, у 
тым ліку ён вельмі добра ведаў працы М. Качаноўскага, Я. Балхавіцінава і В. Сопікава. Вядома, што 
пры падрыхтоўцы сваёй «Спробы…» В. Сопікаў карыстаўся дапамогай К. Калайдовіча. Згодна з мер-
каваннем Я. Карскага, артыкул «Аб беларускай мове» з’явіўся на свет пераважна дзякуючы 
«Спробе…» В. Сопікава (гл. Карский 2006, 324). На нашу думку, працы М. Качаноўскага і Я. Балхавіці-
нава таксама непасрэдна паўплывалі на фарміраванне поглядаў на беларускую мову К. Калайдовіча. 

У лік беларускамоўных аўтараў у Калайдовіча трапілі не толькі згаданыя М. Качаноўскім, В. Сопіка-
вым і Я. Балхавіцінавым І. Галятоўскі, І. Гізель, Л. Барановіч, А. Радзівілоўскі, М. Сматрыцкі, З. Капыс-
ценскі, П. Магіла, выдаўцы нясвіжскага катэхізіса 1562 г. М. Кавячынскі, С. Будны і Л. Крышкоўскі, 
П. Бярында, але і Ф. Скарына, Л. Зізаній, перакладчык кнігі «Лякарства на знясілены розум чалавечы» 
Даміян (В. Сопікаў называў гэты твор, але не прыводзіў імя перакладчыка), аўтар «Кнігі аб веры» іера-
манах Азарый (згодна з сучаснымі дадзенымі, яе напісаў З. Капысценскі), К. Транквіліён-Стаўравецкі, 
пісьменнік-палеміст Андрэй Мужылоўскі (1580–1640-я), рэктар Кіева-Магілянскай акадэміі, епіскап 
Ігнацій Аксенавіч-Старушыч (памёр у 1650 г.), епіскап Сільвестр Косаў (памёр у 1657 г.), рэктар Кіеў-
скага калегіума, архімандрыт Дубенскага манастыра Касьян Саковіч, львоўскі свяшчэннік ХVІІ ст. Іяні-
кій Валковіч, заснавальнік Чарнігаўскага калегіума Іаан Максімовіч (1651–1715) і інш. Такі шырокі ахоп 
беларускамоўных аўтараў дазволіў Я. Карскаму ў 1903 г. зрабіць наконт артыкула «Аб беларускай мо-
ве» крытычную заўвагу: пачынальнік беларускай філалогіі ахарактарызаваў яго як «вельмі недакладны 
нарыс ужывання ў пісьменстве ў старажытнасці беларускай гаворкі» (Карский 2006, 325). Але, як вынікае 
з выкладзенага вышэй, у пачатку ХІХ ст. погляды К. Калайдовіча мелі значную навуковую вартасць. 

Абапіраючыся на думку С.-Б. Ліндэ наконт наяўнасці ў беларускай мове нямецкага пласта, 
выказаную ў яго кнізе «Аб Літоўскім статуце…» (гл. Запрудскі 2007), К. Калайдовіч сцвердзіў, што 
беларуская мова ўяўляе сабой сумесь «славянарускай», польскай, нямецкай і часткова лацінскай 
моў. Ён суаднёс старую, ужывальную ў Беларусі, Украіне, Літве і Польшчы каталікамі і ўніятамі 
кніжную беларускую мову з вуснай мовай жыхароў Магілёўскай, Віцебскай, часткова Смаленскай 
губерняў пачатку ХІХ ст. К. Калайдовіч сцвердзіў, што беларуская мова «не вельмі прыемная для 
слыху вялікарасіяніна», яна склалася ў той час, калі пад уплывам польскай культуры забывалі 
«чыстую славянскую мову», аднак, напрыклад, мова Ф. Скарыны «акрамя некаторых слоў польскіх 
яшчэ недалёка ўхілілася ад сваёй крыніцы» (Прыгодзіч 2006, 7–9). Абмеркаванне К. Калайдовічам 
тэмы немілагучнасці беларускай мовы і яе адносін з польскай і ўкраінскай праўдападобна паказвае на 
пэўную пераемнасць яго працы з артыкулам М. Качаноўскага і слоўнікам Я. Балхавіцінава. 

У 1820-х гг. меркаванні М. Качаноўскага, В. Сопікава, Я. Балхавіцінава і К. Калайдовіча былі 
падтрыманы і развіты ў «Спробе кароткай гісторыі рускай літаратуры» М. Грэча (гл. Греч 1822), а так-
сама ў шэрагу яго граматык (выдаваліся з 1827 г.). Падобна да К. Калайдовіча, пры характарыстыцы 
беларускай мовы М. Грэч напісаў і пра тагачасную вусную, і пра старажытную пісьмовую мовы. Па-
водле гэтага аўтара, на беларускай гаворцы, якая з’яўляецца адной з неасноўных гаворак рускай мо-
вы, «гаворыць народ у Літве і (часткова) на Валыні» (Греч 1822, 284, 322). Акрамя таго, «гэта гаворка 
(якую называюць і руськай) была кніжнай мовай некаторых пісьменнікаў у XVI і XVII стагоддзях» (Греч 
1822, 284), яе можна знайсці «ў творах, што друкаваліся ў падуладных Польшчы правінцыях, таксама 
ў творах духоўных асоб, якія атрымалі адукацыю ў Кіеве, Вільні, Празе і інш.» (Греч 1822, 322). Не без 
уплыву прац М. Качаноўскага і С.-Б. Ліндэ, у якіх вялікае значэнне надавалася паказу ўплыву 
польскай культуры на расійскую, пасля «грэчаскага» і «татарскага» перыядаў у гісторыі развіцця 
рускай літаратуры М. Грэч вылучыў «польскі» перыяд, які ахопліваў больш як два стагоддзі: 1462–1689 гг. 
Акурат у рамках «польскага» раздзела кнігі М. Грэч разважаў пра аўтараў, што пісалі на беларускай 
або руськай мове: пра Ф. Скарыну, П. Бярынду, Ф. Пракаповіча, Л. Зізанія, П. Магілу, І. Гізеля, 
Л. Барановіча, З. Капысценскага, І. Галятоўскага, С. Полацкага, А. Лызлова. Сама беларуская мова, 
паводле М. Грэча, складалася з царкоўнаславянскіх, польскіх і лацінскіх слоў (гл. Греч 1827, 29). Зга-
даўшы мову твораў П. Магілы, І. Гізеля, Л. Барановіча, З. Капысценскага, І. Галятоўскага, М. Грэч зра-
біў прамую спасылку на разгляданы вышэй артыкул «Погляд на поспехі расійскага красамоўства…» 
ў якасці «грунтоўнага меркавання» (Греч 1822, 352), сцвердзіўшы тым самым пераемнасць сваіх 
меркаванняў з поглядамі М. Качаноўскага. Акрамя таго, у якасці аўтарытэтнай крыніцы па гісторыі 
літаратуры артыкул М. Качаноўскага быў перадрукаваны ў хрэстаматыйнай частцы працы М. Грэча. 
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Погляды М. Грэча на беларускую мову былі выключна адмоўна ацэнены ў пачатку ХХ ст. 
Я. Карскім. Заснавальніку беларускай філалогіі, згодна з яго прызнаннем, было «нязручна» нават 
згадваць меркаванні аўтара «Спробы кароткай гісторыі…» пра беларускую мову (гл. Карский 2006, 184), 
прычынай чаго была, напэўна, характарыстыка беларускай лексікі М. Грэчам як сумесі царкоўнасла-
вянскіх, польскіх і лацінскіх слоў. Паколькі М. Грэч у гісторыі расійскай культуры меў пераважна ад-
моўную рэпутацыю, Я. Карскі, відаць, не мог пазбавіцца пэўных стэрэатыпаў адносна яго асобы, што 
не дазваляла паглядзець на яго працы больш аб’ектыўна. 

Верагодна, улічваючы камбінаваны характар мовы помнікаў, акрэсленых ім у 1818 г. як беларуска-
моўныя, і абапіраючыся на дыскусію 1820-х гг. аб беларускай мове, падчас якой выкарыстанне такога 
тэрміна часам катэгарычна крытыкавалася, у 1827 г. пры другім выданні свайго слоўніка Я. Балхавіці-
наў фактычна адмовіўся ад ужывання тэрміна «беларуская мова» (выкарыстаны ў слоўніку толькі 
адзін раз), замяніўшы яго пераважна выразам «польска-руская мова» (Болховитинов 1827). 

6. Разуменне беларускай мовы як «змешанай» у працах 1830-х гг. Разуменне беларускай мовы 
найперш як «змешанай» мовы старажытнай рэлігійнай палемічнай літаратуры ў значнай ступені 
захавала сваю сілу ў расійскай лінгвістыцы і на працягу 1830-х гг. У артыкуле «Беларуская або 
руськая мова» 1837 г., апублікаваным у «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара, Дз. Языкаў 
канстатаваў, што пад такой назвай «сталі ў нядаўні час разумець тую варварскую мову, якой пісалі 
Скарына, Сімяон Полацкі, Лазар Барановіч і іншыя духоўныя пісьменнікі, якія атрымалі адукацыю пад 
уплывам Польшчы: гэта сумесь больш ці менш шчыльная, польскіх выразаў і слоў з рускімі, адно і тое 
ж слова адзін выказвае па-польску, другі па-руску, зыходзячы са ступені свайго імкнення быць 
далікатным і ўмення кіравацца модай <...> Вучоныя грэкарасійскай веры ў паўднёвай і заходняй Расіі, 
выхаваныя ў польскіх школах, і маскоўскія бывалыя людзі казыралі польскімі выразамі, зваротамі і 
словамі <...> Па меры змяншэння ўплыву польскай славеснасці і фарміравання самабытнага густу ў 
Расіі сталі пісаць на больш блізкай да рускай мове, чаму доказам служаць св. Дзмітрый Растоўскі, 
Антоній Радзівілоўскі і Стафан Яворскі <...> Гэтая варваршчына няправільна названа беларускай 
мовай, тым больш, што мова, ужывальная на Белай Русі і ў Літве сярод простых людзей, не мае 
ніякога падабенства з так названай беларускай мовай» (Перавалава 1998, 92–93). Сам Дз. Языкаў 
меў на беларускую мову зусім іншы, «станоўчы» погляд, аднак у прыведзеных вышэй фрагментах 
добра паказаны стэрэатыпы, якія былі ў той час пашыраны адносна беларускай мовы. Калі ў 1840 г. 
М. Грэчу спатрэбілася крытычна выказацца аб стылі рэдагаванага В. Сянкоўскім часопіса «Библиоте-
ка для чтения», то ён гэта зрабіў пры дапамозе наступнага ацэначнага выказвання, выкарыстаўшы 
выраз «беларуская мова» ў якасці агульнай назвы няўдала апрацаванай мовы: «Цяжкі, няправільны, 
нярускі стыль яе («Библиотеки для чтения». – С. З.) пачаў прыкметна збіваць з толку маладых і нават 
немаладых пісьменнікаў, якія, не бачачы пярэчанняў з боку непрадузятых людзей, лічылі, што на 
ўвядзенне гэтай беларускай гаворкі ёсць ужо агульная згода» (Греч 1840, 74). 

Заключэнне. Насуперак таму, што ў першай трэці ХІХ ст. у Расіі славянская праблематыка як 
складовая частка ўваходзіла ў агульную праблему фарміравання рускай нацыянальнай культуры 
(гл. Никулина 1981, 137), гаворка пра «змешаны» характар беларускай мовы ў 1810-х і наступных 
гадах у Расіі не павінна кваліфікавацца пры дапамозе палітычных тэрмінаў. З аднаго боку, у першай 
трэці ХІХ ст. вывучэнне беларускай мовы ў Расіі зараджалася на фоне абвостранай цікавасці расійскіх 
навукоўцаў да даследавання старажытных пісьмовых крыніц. Воляй лёсу аднымі з першых помнікаў, 
якімі зацікавіўся шэраг расійскіх даследчыкаў, сталі важныя ў культурных адносінах і вельмі 
своеасаблівыя ў моўным плане помнікі ўсходнеславянскай рэлігійнай палемічна-прапаведніцкай і 
іншай літаратуры, мова часткі якіх яшчэ ў ХVІІ ст. называлася беларускай. Камбінаваны характар 
мовы гэтых помнікаў, у якіх перапляталіся розныя моўныя стыхіі, кідаўся ў вочы першым даследчыкам 
моўных асаблівасцей усходнеславянскага пісьменства, у выніку ён стаў амаль галоўнай асаблівасцю 
так зразуметай імі «беларускай» мовы. З другога боку, характарыстыка нейкіх невядомых аб’ектаў (а 
беларуская мова ў пачатку ХІХ ст. была такім аб’ектам) пры дапамозе суаднясення з нейкімі знаёмымі 
кампанентамі-складнікамі ўвогуле і пры характарыстыцы нейкіх моў праз указанне на пласты запазы-
чанняў, у прыватнасці, з’яўляецца звычайным прыёмам навуковага апісання, ён вельмі актыўна выка-
рыстоўваўся ў навуковай практыцы пачатку ХІХ ст. 
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Сяргей Мікалаевіч Запрудскі – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы. Кола навуковых
інтарэсаў – гісторыя беларускай літаратурнай мовы, гісторыя беларускага і славянскага мовазнаўства, моўныя кантакты, 
моўная палітыка, сацыяльная псіхалогія мовы, замежная беларусістыка. Аўтар каля 160 навуковых, навукова-метадычных і
літаратурна-крытычных прац. 


