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З Н А Ч Э Н Н Е Ц А Р К О У Н А С Л А В Я Н С К А Й М О В Ы 
У Р А З В І Ц Ц І Б Е Л А Р У С К А Й Л І Т А Р А Т У Р Н А Й М О В Ы 

Сярод важнейшых праблем гістарычнага ўзаемадзеяння літара-
г^-рных славянскіх моў вялікую цікавасць вьгклікае пытанне аб 
-•зоеасаблівасцях узаемаадносін паміж літаратурнымі мовамі асоб-
~ых славянскіх народаў і стараславянскай (царкоўнаславянскай) 
човай—паўднёвабалгарскай па паходжанню, пашыранай на сла-
5ЯНСКІХ землях у IX—X ст. ст. не толькі ў якасці канфесіянальнай 
40ВЫ праваслаўнай славяншчьшы, але і міжнароднай мовы сла-
зянскай пісьменнасці, славянскай цывілізацыі. Гэтае пытанне, 
ісабліва 3 пункту гледжання вызначэння ролі стараславянскай 
«ааркоўнаславянскай) мовы ў развіцці той ці іншай канкрэтнай 
:ітаратурнай славянскай мовы, здаўна прыцягвае ўвагу даслед-
=ыкаў. Яно, у прыватнасці, закраналася і ў дачыненні да белару-
;кай мовы, але не спецыяльна, а ў сувязі з іншымі пытаннямі гі-
:торыі беларускай пісьменнасці, і многае з таго, што датычыцца 
"этай важнай і складанай тэмы, не атрымала належнай распра-
лоўкі або наогул н^ трапіла ў поле зроку даследчыкаў. 

Грунтоўнаму, дэталёваму раскрыццю дадзенай тэмы перашка-
л^ала і па сённяшні дзень перашкаджае, у першую чаргу, нерас-
-рацаванасць многіх агульных праблем гісторыі старажытнай 
^ларускай літаратурнай мовы, а таксама недастатковая вывуча-
-гасць мовы помнікаў бе^тарускай пісьменнасці з боку іншамоўнага 
;тілыву (так, аналізуючы мову якога-небудзь помніка беларускай 
-ісьменнасці, даследчыкі ў вьшадку, калі на гэта ўказвае матэ-
;ыял, адзначаюць- уздзеянне на яго царкоўнаславянскай мовы, 
іднак, у самых агульных рысах: звычайна толькі пералічваюць 
::аркоўнаславянізмы ў помніку, але не раскрываюць спецыфікі іх 
Еыкарыстання). Да таго ж мова шматлікіх беларускіх пісьмовых 
-омнікаў, самых разнастайных па жанру, да сучаснага моманту 
^-вогуле яшчэ не вывучалася. 

Усё гэта, разумеецца, у нейкай меры сказваецца і на нашай ра-
боце, у якой робіцца спроба паказаць тую ролю, якую адыгрывала 
ггараславянская (царкоўнаславянская) мова ў гісторыі мовы 
лісьменнасці і літаратуры беларускага народа на розных этапах іх 
развіцця. 



* * 
* 

ІЬідома, што развіццё пісьменнасці і літаратурнай мовы стара-
жіліі.-ірускай (усходнеславянскай) народнасці—продка сучасных 
іінлікарусаў (рускіх), украінцаў і беларусаў—самым цесным чы-
ііам звязана з царкоўнаславянскай мовай. сфарміраваўшайся ва 
ўсходніх славян на аснове стараславянскай мовы, якая пранікла 
да іх 3 Поўдня ў выніку хрышчэння Русі. У сучасным мовазнаўстве, 
незалежна ад погляду даследчыкаў на ўзнікненне пісьменнасці ва 
ўсходніх славян і характар рускай літаратурнай мовы старэйшай 
пары, адзінадушна адзначаецца выключна важная роля, якую ады-
грала ў гісторыі агульнарускай пісьменнасці і рускай літаратур-
най мовы стараславянская мова^адна з багацейшых літаратур-
ных моў тагачаснай Еўропы'. 

Як указвае акад. В. Ул. Вінаградаў, пашырэнне на рускіх зем-
лях стараславянскай мовы далучала ўсходняе славянства да 
агульнаславянскай культуры, паглыбляла культурныя сувязі 
ўсходніх славян з іншымі славянокімі дзяржавамі, устанаўлівала 
цесныя і блізкія сувязі паміж рускай літаратурнай мовай і літара-
турнымі мовамі іншых славянскіх народаў, забяспечвала рускай 
літаратурнай мове трывалы, народны фундамент. «Гэтая непасрэд-
ная пераемнасць культурнай агульнаславянскай спадчьшы, гэтая 
цесная сувязь старажытнарускай літаратурнай мовы з мовай ста-' 
раславянскай, якая ніколі не была далёкай рускаму народу, ста-, 
вілі гістарычнае развіццё рускай літаратурнай мовы ў іншыя, 
больш выгадныя ўмовы параўнальна з заходнееўрапейскімі мова-
мі. Як вядома, літаратурнай мовай, мовай навукі, рэлігійнага 
культу, дзяржаўнага справаводства і знешніх палітычных зносін 
краінах сярэдневяковай Еўропы была мова лацінокая, зусім чу-
жая, напрыклад, германскім народнасцям».^ 

Хаця ўжо 3 самага пачатку існавання старажытнарускай пісь 
меннасці пэўныя жанры яе (менавіта дакументальна-юрыдычныя 
развіваліся на агульнанароднай моўнай аснове, стараславянская 
(царкоўнаславянская) мова на працягу ўсяго агульнарускага пв' 
рыяду аказвала надзвычай моцнае ўздзеянне на мову літаратурна-
кніжных жанраў, не гаворачы ўжо аб тым, што ўвесь гэты час янг 
захоўвала манаполію на богаслужэбныя і наогул царкоўна-рэлі 
гійныя творы. 

' У нашу задачу не ўшаходаіць падрабязна спывяцца на існуючыл у сучас 
НЫ1М мовазнаўстве поглядах адносна паходжаіння Літаратурнай мовы аілульна 
рускай народнасці. Гл. аб гэтым А. А. Ш а х м а т о в. Очерк древнейшего пе 
рнода нсторнн русского языка, ч. II, 1915, Введенне, стар. ХХХЬХ; «Очерк са 
временного русского лнтературного языка», нзд. 4, 1941, стар. 59—60; С. 
О б н о р с к н й . Очеркн по нсторнн руоского лнтературного языка старшег 
пернода, Нзд. АН СССР, 1940, стар. 4—5; В. В. В н н о г р а д о в. Вопросы обра 
зовання русского нацнонального лнтературного языка («Вопросы языкознання» 
№ 1, 1956, стар. 4—10) іі іншую спецыяльную літаратуру. 

іі В. В. В н н о г р а д о в . Велнчне н моадь русского языка, Нзд. «Правда: 
1944, стар. 8. 



Стараславянская мова, якая, абапіраючыся на лексічную і фа-
нетыка-марфалагічную базу старажытнабалгарскай мовы, на пра-
цягу доўгага часу папаўняла свой слоўнік за кошт іншых славян-
скіх і неславянскіх моў, удасканальвалася дзякуючы выкарыстан-
ню выпрацаваных грэка-візантыйскай літаратурай прыёмаў ма-
стацкага выражэння, не магла не з'явіцца для старажытных рускіх 
пісьменнікаў невычарпальнай крыніцай гатовага лексіка-фразеа-
лагічнага і словаўтваральнага матэрыялу, складаных сінтаксіч-
ных іканструкцый, а таксама іншых стылістычных сродкаў,—асаб-
ліва ў тых вьгпадках, калі неабходна было прыдаць апісанню ад-
ценне ўзнёсласці, урачыстасці. 

Лепшыя помнікі мастацкай літаратуры старажытнай Русі, та-
кія, як «Слова аб палку Ігаравым» (наіпісана ў XII ст., дайшло да 
нас у спісу XVI ст.). «Маленне Данііла Заточніка» (напісана ў 
канцы XII—пачатку XIII ст. ст., захавалася таксама ў пазнейшых 
спісах) арганічна спалучаюць у сабе ўсходнеславянскую народна-
паэтычную аснову з царкоўнаславянізмамі, дзякуючы чаму жывая 
руская гаворка ў такіх творах узбагачаецца самымі разнастайнымі 
выяўленчымі сродкамі і набывае спецыфічную літаратурную апра-
цоўку. 

У літаратурнай мове агульнаруокай народнасці ў выніку ўзае-
мадзеяння царкоўнаславянскай мовы з старажытнарускай гавор-
кай выпрацавалася, такім чынам, шырока разгалінаваная і разна-
стайная сістэма стыляў, у адных з якіх перавага аддаецца элемен-
там гутарковай і дзелавой мовы, а ў другіх—царкоўнаславянізмам. 
Стылістычная дыферэнцыяцыя адтіаведных моўных сродкаў дава-
ла магчымасць пісьменніку нават у адным і тым жа творы, у за-
•ежнасці ад зместу апісваемага, выкарыстоўваць у адных выпад-
-:ах шырэй элементы царкоўнаславянскай мовы, у іншых—стара-
жытнарускай.' 

Нават на дзелавых помніках сказваецца часам уздзеянне цар-
коўнаславянскай мовы—у першую чаргу з боку яе лексікі і фра-
іеалогіі, а зрэдку і асобных форм: па традыцыі захоўваюцца тут 
^аркоўнаславянізмы ў розных стандартных юрыдычных зваро-
-ах—зачынах, канцоўках тыпу се азь..., аіце кьто преслушаеть^... 

т. п. Царкоўнаславянізмы таксама выкарыстоўваюцца ў гэтых 
-:омніках і ў якасці стылістычнага сродку, як толькі пісец у грама-
де або іншым юрыдычным дакуменце ад дзелавога, «мірскога» пе-
-.аходзіў у вобласць духоўных інтарэсаў, звяртаўся да бога, заклі-

* Яркія прыклады гэтага даюць праф. Л. П. Якубінсюі з роаных помнікаў 
хтаражытнай рускай літаратурнай мовы ў кнізе «Нсторня древнерусскоіго язы-
іліі. Учпедгнз, М., 1953 (гл. главу «Древнерусскнй лнтературный язык»); акад. 
1 П. Абнорскі 3 твораў Уладзіімііра Манамаха ў кнізе «Очеркн по нсторнн рус-
-жого лнтературного языка старшего пернода» (гл. II главу) і інш. 

' Тут і ва ўсёй кнізе ў прыкладах, узятых з помнікаў старажытнай пісьмен-
;:ці, па тэхнічных прычынах «яць» і «юсы» перадаюцца праз «е», «я»,«у» («ю»). 



нйў і г. д.' Ужыпаііііе ц.іркоў'ііпсллвяігізмаў тут, аікрлмя таго, вы-
клікалася і розііымі прынатнымі прычынамі. 

Уплыў стараславянокай (цар-коўнаславянскай) мовы крануўся 
не толькі літаратурнай мовы старажытнай рускай народнасці, 
але, — трэба думаць, улічваючы панаванне ў часы сярэдневякоўя 
рэлігійнай ідэалогіі і іншыя спрыяючыя таму фактары, — у ней-
кай меры і яе жывой гаворкі, з якой стараславянская (царкоўна-
славянская) мова, пры ўсёй сваёй спецыфіцы, збліжалася як сваяц-
кая мова. Аб гэтым гавораць, між іншым, факты ўсходнеславянскіх 
моў, напрыклад, пранікненне ў мову рускага фальклору асобных 
стараславянізмаў ( у прыватнасці, няпоўнагалосных форм тыпу 
град, млад),^ наяўнасць у сучаснай беларуакай мове у літаратур-
най і ў жывых гаворках, такіх слоў, як воблака, вока, гадзіна, дрэ-
ва, чало і г. д., якія сведчаць аб шўных сувязях старажытных 
усходнеславянскіх гаворак з стараславянскай (царкоўнаславян-
скай) мовай і інш. 

У сваю чаргу стараславянская мова на Русі ў выніку ўздзеяння 
на яе рускай гаворкі ўвесь час паступова адыходзіла ад свайго 
першапачатковага выгляду, русіфіцыравалася, набывала той свое-
асаблівы выгляд, які ўжо пазней даў падставы сучаснікам назваць 
яе «славеноросскнмь языкомг». 

Тыя ўзаемаадносіны паміж жывой народнай гаворкай і стара-
славянскай (царкоўнаславянскай )мовай, яікія склаліся ў пісьмен-
насці агульнарускага перыяду, выяўляюцца і ў пісьмовых помні-
ках пазнейшых часоў, калі Кіеўская дзяржава распадаецца і ад-
бываецца фарміраванне асобных усходнеславянскіх народнасцей. 

Што датычыцца літаратурнай мовы на тэрыторыі сучаснай Бе-
ларусі ў XIII—XIV. ст. ст., то ў гэтьі раніні перыяд фарміравання 
ўсходнеславянскіх народнасцей яна з'яўлялася прамым прадаў-
жэннем традыцый агульнарускай пісьменнасці. У той час як дзе-
лавыя помні'кі ствараліся тут на аснове жывой народнай гаворкі і 
паступова страчвалі архаічныя моўныя рысы, г. зн. і царкоўна-
славянскія, літаратура рэлігійная і іншыя творы, звязаныя з царк-
вой, па-ранейшаму не толькі перапісваліся, але і складваліся на 
царкоўнаславянскай мове. Царкоўнаславянская мова ў гэты час, 
несумненна. аказвала моцнае ўздзеяннё і на творы іншых жанраў, 
у прыватнасці мастацка-белетрыстычных, навуковых, хаця кан-
крэтна гаварыць аб гэтым цяжка з-за адсутнасці дастатковай 
колькасці такіх помніікаў ад XIII—XIV ст. ст., але можна мерка-
ваць на падставе дадзеных наступнага стагоддзя, якое ў гісторыі 

1 Для прыкладу можна прывесці надпіс на крыжы Еўфрасінш Полацкай 
1161 г., лмі ў першай сваёй частцы, дзелавой, напісан увогуле нароіднай мовай, 
а ў другой—заклінанні—шыірока адлюстроўвае асаблівасні царкоў«аславян-
скай мовы. 

2 Гл. Н Н. Л л е к с е е в. Неполногласная лекснка в былннах. Лвторефе-
рат, Нзд. МГУ, 1951. 
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беларускай пісьменнасці прадстаўлена больш разнастайнымі пом-
нікамі. 

Для развіцця пісьменнасці на тэрыторыі сучаснай Беларусі ў 
XIII—XIV,ст. ст. было характэрным і тое, што ў помнікі, нават 
літургічныя, г. зн. найбольш цесна звязаныя з царкоўнаславянокай 
мовай, разам з іншымі жывымі моўнымі з'явамі пачьшаюць пра-
ніікаць ужо і спецьгфічныя рысы мовы беларускай народнасці» якія 
фарміруюцца ў гэты час. Не ўпамінаючы грамат і іншых дзелавых 
помнікаў, дзе асаблівасці беларускай мовы трапляк>цца нярэдка 
ўжо 3 пачатку XIII ст., можна для прыкладу прывесці такія цар-
коўныя творы, як Псалтыр 1296 г., напісаны нейкім Захарыем «на 
Волоце», 3 напісаннямі вдобь, в'ьмлкоша замест удобь, умлкоша 
(змяшэнне знакаў в і у, 'выклі'Канае няўменнем перадаць на 
пісьме ў, г. зн. нескладовае, якое атрымалася ў беларускай мове і 
ў некаторых гаворках іншых усходнеславянскіх моў на месцы в 
у закрытьш складзе), тпел'Ь, пш^азаеть, крва (замест пепел'Ь, 
асчезаеть, крьва), д'ьжчевьным'ь; Евангелле 1317 г. з прьшазоўні-
кам у на месцы старажытнага вТ) (оу словехпь. оу строкахь), фор-
май дванаццаць (два на десяте кошнпць); Лаўрышава Евангелле 
1329 г., у якім таксама адлюстраваўся пераход в у ў (оузлежа-
цахт) с намь, не оусхоте) і выкліканае гэтай з'явай траіфічнае змя-
шэнне знакаў в і у (всеченому), магчыма, зацвярдзенне р (прамо, 
багранаца) і інш. 

Гэтыя «апі'скі» ў царкоўных творах гавораць а'б тьш, што цар-
коўнаславянокая мова, будучы ўвогуле блізкай да жывых усходне-
славянокіх гаворак, па меры.складвання асобных усходнеславян-
^кіх мбў паступова аддалялася ад іх, станавілася чужой народу. 

Не вьшадкова, што вельмі рана, у прыватнасці на тэрыторыі оу-
часнай Беларусі ўжо з XII ст.^ пачынае навочна Быяўляцца імкнен^ 
не зблізіць, наколькі гэта было магчыма, іцаркоўную моіву, не заў-
сёды зразумелую веруючым, з жывой народнай гаіворкай. У цар-
коўных помніках тлумачацца, напрыклад, незразумелыя словы 
зразумелымі (паяўляюцца на палях ікніг асобыя слоўнічкі «не-
удобь познаваемых-ь речей»—т. зв. «пронзволы», «пронзвольннкн», 
пазней—«глоссы»), пры вьшраўленні старых кніг уводзяцца новыя 
словы, робяцца некаторыя спробы пераікладу асобных царкоўных 
гэкстаў і г. д. 

Такім шліяхам царкоўнаславянская мова, гэты т. з'в- «олавено-
росскнй язык-ь», на тэрыторыі сучаснай Беларусі яшчэ далей ады-
ходзіць ад свайго першапачатковага выгляду, выступае, я'к прьшя-
та гаварыць, ужо ў новай «рэдакцы'і».^ 

Усё ж гэта былі толькі напластаванні, і яны не маглі істотна 
парушыць царкоўнаславянскую аснову рэлігійных і тых 'кніжна-

1 Гл. П. В. В л а д н м н р о в. Докто,р Францніск Скорнна, его перевоіды, пе-
^атные нэдання н Я'зык, 1868, стар. 27. 

2 Гэтую «рэдакдыю» часа'М 'называюць цаір'коўнаіславянскай мовай стар'а-
«:ьртната «запаіанорусского нзвода»; сярод іншыіх—акад. Я. Ф. Карскі ў оваІх 
лраіцах. 



літпратурных твораў, якія трывала захоўвалі традыцыйныя прыё-
мы пісьма. Адсюль і распаўсюджваўся ўплыў царкоўнаславянскай 
мопы на іншыя, непасрэдна не звязаныя з ёю помніікі старажытнай 
беларускай пісьменнасці ХІІІ-^ХІУ ст. ст., які за^кранаў і графіку, 
і правапіс, і ўвогуле структуру тагачаснай літаратурнай мовы і я.кі 
асабліва сказваўся на спосабах і прыёмах літаратурнага выра-
жэння., 

Гэты ўплыў, аднак, праяўляўся не ў аднолькавай меры ў роз-
ных жанрах пісьменнасці і нават асобных пісьмовых помніках. 
Менш за ўсё адчувальнымі да яго былі помнікі дзелавой літарату-
ры. Дзякуючы шыро'каму пранікненню ў дзелавую літаратуру эле-
ментаў беларускай мовы і спалучэнню іх з агульнаруокім моўным 
матэрыялам, складваўся асобы тып літаратурна-пісьмовай мовы 
беларускай народнасці—т. зв. «русская» («руськая») мова, якая ў 
Літоўскім княстве выконвала функцыі афіцыйнай дзяржаўнай 
мовы.^ 

3 цягам часу значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці бе-
ларускай пісьменнасці змяншаецца, нягледзячы на тое, што з кан-
ца XIV—XV ст. ст. на ўсходняй славяншчыне—у першую чаргу ў 
Маскоўскай дзяржаве—^у сілу пэўных іпрычын літаратурная мо-
ва падвяргаецца прыкметнаму ўздзеянню царкоўнаславянскай мо--
вы. Гэтае царікоўнаславянскае ўздзеянне, якое атрымала назву 
«другога паўднёваславянскага ўплыву», у нейкай меры адлюстра-
валася і на беларускай пісьменнасці, у прыватнасці на некаторых 
яе жанрах і асобных помніках. Але ў асноўным яно датычылася 
графгкі, арфаграфіі і менш—самой структуры літаратурнай мовы, 
у той час яік у літаратурнай мове вялікарускай народнасці шырока 
адраджаліся ўжо забытыя царкоўнасла'вян'ізмы таксама і ў 
слоўніку, і ў граматычным ладзе, і асабліва—у сістэме яе мастац-
кіх выяўленчых сродкаў. 

Якраз 3 XV ст. на Беларусі і заўважаецца пранікненне народ-
най мовы ў тыя жанры і помнікі, я'кія спрадвеку пісаліся іпа-цар-
коўнаславяноку. Спачатку гэта мела месца ў творах, у тым ліку і 
рэлігійнай літаратуры, якія закраналі бытавыя тэмы. Так, ад XV 
ст. захаваўся зборнік рэлігійна-бытавых апавяданняў (аб муках 
Хрыста, аб пакланенні каралёў-валхвоў Хрысту, аб жыцці Аляк-
сея, чалавека божага), дзе ва ўсёй сваёй сістэме шырока адлю-
стравалася жывая тагачасная гаворка беларускага народа.^ 

3 XVI ст. паяўляюцца ўжо і творы св. іпісання, па сутнасці, пе-

1 Дзяіржаўныя функцыіі «руюкай» мовы былі замацаваны ў розных тага-
часных дакументах. Так, у I артыікуле IV раздзела Літоўскага статута 1588 г. 
(эборн/жа за,конаў Літоўскай дзяржавы) чытаем: «А пнсар-ь земьскн маеттэ 
по руіску лнтерамн н словы рускнімн ®сн лнсты, выпнсы н позвы пнсатн, а не 
ннішйімь езьжом-ь н словы». 

* Шмніік разгледжан з боку мовы акад. Я. Ф. Карскім у рабоце «Запад-
норусскнй оборннк XV века, прйнадлежаіцнй Нмператорской публнчной бнблно-
теке р і М 391» («Нэвестня Оттделення руоского языка н словесностн Акадвмнн 
наук», т. II, Спб., 1897, а таксама «Сборннк Отделення русского языка н сло-
весностн Нмператорской Акаідемнн наук», т. ЬХ^, № 8, Спб., 1897). 



ракладзеныя дзеля «выразумення простых, паспалітых людзей» на 
«простую мову», на «просты рускі дыялект»,—^факт, можна ска-
.чаць, беспрэцэдэнтны на ўсходняй славяншчыне. Адной з першых 
спроб перакладу тэкстаў св. пісанн-я з царкоўнаславянскай МОІВЫ 

(«языка словенскаго») на «русскнй языкь» і з'явілася «Бінвлня ру-
ска» ўсходнеславянскага першадрукара Франціска (Георгія) Ска-
рыны «3 славнаго града Полоцька», надрукаваная ім у пачатку 
XVI ст. «людемь посполнтьгмь кь добірому -наученню»,—помннк, усё 
ж 5ШІЧЭ падвергнуты м.оцна'му ўздзеянню царкоўнаславянскай мо-
вы (на'ват у параўнанні з названым вышэй зборнікам рэлігійна-
бытавых апавяданняў XV ст.). Далейшыя крокі ў гэтай спраіве ра-
білі паслядоўнікі Скарыны: Сымон Будны ў перакладзеным ім «для 
простыхь людей языка руского» Катэхізісе 1562 г. і ў іншых, не 
дайшоўшых да нас творах; Васіль Ця'пінскі, «русннь своей русн 
услугуючнй», аўтар перакладу Евангелля (канец XVI ст.); Мяле-
цій Сматрыцкі, леракладчык «с кгрецкюго н сло'венакоіго я'зыка на 
рускій» Навучальнага Евангелля, надрукаванага ў Еўі (цяпер Іўе 
Гродзенскай вобласці) у 1616 г., і інш., працаваўшыя з «зыч-
лівасці да сваёй айчызны». 

Так усё больш і больш выяўляецца дыферэнцыяцыя -паміж 
«рускай» мовай і царкоўнаславянскай мовай, т. зв. «славенорос-
скнмь языкомь». Разам з гэтым ужо з XV ст. пачынае, відавочна, 
вызначацца і той працэс у развіцці беларускай пісьменнасці, Я'кі 
ў выніку прыводзіць да заняпаду царкоўнаславянскай мовы на бе-
ларускіх (та'ксама і ўкраінскіх) землях. 

Паяўленне на Беларусі і Украіне разнастайнай мастацка-бе-
летрыстычнай, а тым больш рэлігійнай, літаратуры на «простай» 
мове было настолькі своеасаблівай з'явай на ўсходняй славяншчы-
не, што не магло не звярнуць на сябе ўвагу даследчыкаў яшчэ ў 
дарэвалюцыйны час. Ужо ў сярэдзіне XIX ст. пачынаюць гаварыць 
аб гэтай з'яве і звязаным з ёю заняпадзе з іканца XV ст. царкоўна-
славянскай мовы на беларускіх (паводле дарэвалюцыйнай тэрмі-
налогіі—заходнерускіх) землях, а таксама і ўкраінскіх (па тага-
часнаму—паўднёва-заходнерускіх). Разважанні наконт гэтага, 
падмацаваныя багатым фактычным матэрыялам, пачэрпнутым 
пераважна з першакрыніц, можна знайсці ў многіх даследчыкаў 
старажытнай беларускай і ўкраінскай пісьменнасці. Некаторыя з 
іх імкнуліся растлумачыць прычыны заняпаду царкоўнаславян-
скай кніжнасці на Беларусі і Украіне з канца XV ст. Аднак рабі-
лася гэта часта з няправільных метадалагічных пазіцый. Адсюль 
суб'ектывізм у тлумачэннях асобных даследчьгкаў, упушчэнне мно-
гіх рашаючых акалічнасцей і, наадварот, выстаўленне на першы 
план менш істотных і г. д. 

Увогуле ж прычыны гэтай своеаса'блі'вай з'явы крыюцца ў тага-
часных гістарычных умовах жыцця беларускага і ўкраінскага на-
родаў. Можна ўказаць на некалькі такіх іпрычын. 

Адной 3 іх, менш важнай, бясспрэчна, трэба лічыць пашырэнне 
ў гарадах Польска-Літоўскай дзяржавы, частку якой складалі Бе-
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лпрусі. і Украіна, магдэбургскага права і прыцягненне да грамад-
скіі-дзяржаўных спраў, поруч з вярхамі маёмасных класаў, сярэд-
ніх гарадокіх слаёў, што адкрывала шырокі доступ народнай мове 
ў тагачаснае грамадскае жыццё. Само сабою разумеецца, што для 
справаводства, якое ўвесь час ускладнялася ў дзяржаве, для 
ўзнікаючых розных канцылярый, сеймаў і ратуш царікоўнаславян-
ская мова не стасавалася.^ Такім чынам, ствараліся адпаведныя 
магчымасці для разівіцця «рускай» мовы па-за рамкамі -канцы-
лярска-юрыдычных стыляў. 

Былі і іншыя, другарадныя прычыны. 
Галоўнай жа прычынай з'явілася тое, што праваслаўе—гэтая 

асноўная апора царкоўнаславянскай мовы—на Беларусі і Украіне 
паступова прыходзіць да заняпаду, а разам з тым—і школа, гра-
матнасць, самым непасрэдным чынам звязаныя ў тую пару з цар-
коўінаславяншчьшай^, наогул — царкоўнаславя,нская культура.^ 
Заняпад праваслаўя на беларускіх і ўкраінскіх землях тлумачыў-
ся, у сваю чаргу, адасабленнем Беларусі і Украіны ў складзе Лі-
тоўскай дзяржавы, паслабленнем сувязей паміж імі і праваслаў-
най Усходняй Руссю і наступіўшай на гэтых землях у хуткім часе 
пасля ўз'яднання Літвы з Польшчай панска-каталіцкай агрэсіяй, 
прыму'совым апалячваннем беларускага і ўкраінскага народаў. 

Царкоўнаславянская мова, трапіўшы ў такія неспрыяльныя 
ўмовы для свайго развіцця, становіцца ўсё больш і больш незра-
зумелай масам,—цяпер ужо нават праваслаўнаму духавенству, 
якое ў першую чаргу павінна было б дбаць аб пашырэнні яе ў на-
родзе. Над адсталасцю, няграматнасцю праваслаўнага духавенст-
ва не толь'кі кпяць ворагі праваслаўя (скажам, такія, як іезуітПётр 
Скарга)^; з смуткам адзначаюць слабае ізнаёмстйа з царкоўнасла-
вянскай мовай папоў на Беларусі і абаронцы праваслаўнай веры. 
Так, Васіль Цяпінскі ў прадмове да перакладзенага ім Евангелля 
гаворыць: «Вжо некоторые н пнсмом се овонм, а звлаіца в сло-
ве бжем встыдают. А на остаток што может бытн жалосненшая, 

1 На гэта ўказвае Я. Ф. Карскі ў аваіііх працах «Заіпаідноруоскне переводы 
псалтырн в XV—XVII веках», Варшава, 1896, стар. 3; «Белорусы», т. III, 2. Ста-
рая западнорусская пнсьменность, Пг., 1921, стар. 5—6. 

2 У помніках стараіжытнай пісьменнасш часам сустракаюцца прамыя ўка-
задні дакоінт гэтага, ,на;кшталт таго, што «русмія», г. зін. беларусы і ўкраінцы, 
да паіяўлення брацтваў «не мотлн школ н наук-ь поополнтыхь розшнрятн, н 
оных не фундовано» («Акты, относяшнеоя к нсторнн Западной Росснн», т. IV, 
Сттб., 1851, стар. 204). Аб праваслаўныіх школах на Беларіусі да другой палавіны 
XVI ст., г. зн. да ўзнікнення брацкіх школ, гл. працу Н. X а р л а м п о в,і ч а 
«Западнорусскне православные школы XVI н начала XVII века», гл. VIII, 
Казань, 1898. 

3 Як прыклад закяпаду царкоўнаславяніскай мульпуры на Белаіруйі іі Украі-
не можна прывесці і той факт, што, паводле дадзеных гісторыкаў праваслаў-
на;й царквы, з часу распаду Кііеўскай дзяржавы аж да першай палаваны 
Х^ і ст. тут не паявілася ніякай мясцовай арыілінальнай духоўнай літаратуры 
(гл. М а к а р н й . Нсторня русской церквн, т. IX, Спб., 1879, стар. 299—300). 

4 Напр., у кнізе „О іесіпозсі ^козсіоіа Во^едо ро(1 іесіпут разіеггет...", 
(Вільня, 1577). перадрукаванай у „Русской Мсторнческой Бнблнотеке", т. VII, 
Спб., 1882, стар. 486. 
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1ІІТ0 шкрадша, нж й тые што се межй НЙМЙ зовуть дховнымй й учй-
іслй, смеле МОБЛЮ намнен его (г. зн. царкоўнаславянскай мовы.— 
Л. Ш.) не вмеют, намнен его вырозуменя не знают, анн се в нем 
цБйчат (г. зн. вучацца), але н анн школы ку науце его ннгде не 
мают, зачнм в польскіе, або в нные пнсьма за такою неволею, не-
мало н у себе н детн,не без встыду своего, бы се одно почулн не-
малого залравуют-ь».^ На Беларусі ў XIV—XVI ст. ст. наўрад ці 
можна было знайсці людзей, якія з такой дасканаласцю валодалі б 
царкоўнаславянскай мовай, як агіёграфы Паўночна-Усходняй Ру-
сі. Паводле сведчання сучасніка, тут лягчэй можна было адшукаць 
знаўцаў грэчаскай або лацінскай моў, толькі не славянскай.^ У да-
куменце канца XVI ст. адзначаецца: «Ученіе святых-ь пнсаній зело 
оскуде, паче же Словенскаго Россійскаго языка, і всн человецы 
прнложншася простому несьвершенному Лядскому . (г. зн. поль-
скаму) пнсанію, н сего радн втэ разлнчныа ересн впадоша, не ве-
душе в Богословій снлы совершеннаго грамматнческаго Словен-
скаго языка».^ У тагачасных помніках часта сустракаюцца скаргі 
на цёмнасць, незразумеласць «словенскаго языка», які стаў, ка-
жучы словамі перакладчыка Навучальнага Евангелля 1616 г., з-за 
«пренезнаемость н ^неумеетность... хмногнм-ь мало потребен-ь н непо-
Жінточен'ь». Тое ж самое гаворыць і Памва Бярьшда—укладальнік 
славутага «Лекснкона славеноросского», надрукаванага ў Кіеве ў 
1627 г., а затым перавыдадзенага ў Куцеінскім манастыры пад 
Оршай у 1653 г.: «Шнрокій н велнкославный язык славенскій, нж 
трудностн теж слов до вырозуменя темных многін в себе мает, за-
ЧН.М ,й самая дерко'В російскаа 'многнм вл'асным сьшом в огнду 
прнходйт». Пісьменнік канца XVI ст. заўважае: «Некоторіе нашн 
на Словенскнй языкь хулять н не любять»."^ 

Усё гэта не магло не садзейнічаць таму, што царкоўнаславян-
ская мова нават у царкоўных кнігах часцей і часцей уступала мес-
ца т. зв. «простай», «рускай» мове. Пераклады Окарыны, Буднага, 
Цяпінскага, Оматрыцкага былі не адзіньГлМІ спробамі ў XVI— 
XVII ст. ст. даць творы рэлігійнай літаратуры на мове, зразуме-
лай народу. Побач .з імі працавалі і іншыя перакладчыкі, якія 
«переложеньемь на языкь нашь простый рускій» як бы з мёртвых 
уваскрашалі незразумелыя царкоўныя кнігі.^ Да нашага часу дай-
шло шмат помнікаў рэлігійнай літаратуры, ад тэкстаў св. пісан-
ня, трэбнікаў, ірхмалогаў. да навукова-багаслоўскіх трактатаў, пе-
раікладзеных у XVI—XVII ст. ст. н̂а «рускую» мову. Намаганнямі 
шматлікіх пісьменнікаў народная гаворка, гэты «подлейшнй н про-

1 «Кневскаія Старнна», январь 1869 г. Прнложенне. СообіцеБйе П. В. Вла-
дйіМйрова. 

2 Аб гэтым Ліша кк'язь Курбскіі, эмігры'раваўшы на Беіл.арусь у XVI ст. (гл. 
«Сказання князя Курбского», нзд. 2-е, Стіб., 1842, стар. 267)." 

3 Акружное пасланне 1592 г. («Акты, относяіцйеся к йсторнн Западной 
Росснй», т. IV, стар. 42). 

^ «Акты, относяхцнеся к нсторнн ІОжной н Западной Росснн», т. II, Спб., 
1865, стар. 210. 

5 Гл. прадімову да Навучальнага Евангелля 1616 г. 
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стейшінй языкь», як часам называюць яе ў помніках, на-бывала да 
некаторай ступені значэнне богаслужэбнай мовы. Права народнай 
гаворкі на ўжыванне ў царкве не мог адмаўляць нават такі пабор-
нік царкоўнаславяншчыны і старьшы, як Іоан Вішанскі. «Кннгн 
церковные все н уставы словенсікнм'ь языкам-ь друкуйте... Еванге-
лія н Апостола в-ь церквн на лнтургін простым'ь языкомь не выво-
рочайте,—павучаў ён,—по лнтургін же, для вырозуменья людско-
го, попросту толкуйте н выкладайте».^ 

Між іншым, гэтаму спрыяла і такая акалічнасць, як пашырэн-
не ў Літве, Беларусі і на Украіне ідэй рэфармацыі і пратэстантыз-
му, які дазваляў шырокае вьжарыстанне народнай мовы ў цар-
коўных справах.2 Прьгкладам тут маглі служыць і суседнія Бела-
русі краіны. Так, у Польшчы ўжо з ХПІ ст- былі прыняты паста-
но'вы чытаіць касцёльныя казанні (адразу па Евангеллі) для про-
стага люду па-^польску (для вышэйшых колаў яны чыталіся па-ла-
тьші)^; чэхі ў XV ст. ужо мелі на сваёй мове некалькі біблейскіх 
кніг.^ Ды і ў самой Візантыі з XVI ст. класічная імова стала на-
столькі незразумелай масам веруючых, што неабходна было да-
пусціць нар'одную гаворку ў богаслужэнне (на ёй пачалі чытацца 
казанні ў цэрквах, Ьыдавацца асобныя рэлігійныя кніп і г. д.) . 

3 узмацненнем сацыяльнага і нацыянальна-рэлігійнага ўці-
ску беларускага і ўкраінскага народаў у другой палавіне XVI— 
XVII ст. ст. шырацца спробы цольска-шляхецкіх улад замацаваць 
і ў Літоўскай дзяржаве ў якасці літаратурна-пісьмовага органа 
замест «рускай» мовы лацінскую і польскую. Паяўляюцца дзела-
выя паперы, напісаныя на Беліарусі ў гэты час па-латыні або па-
польску; асабліва стараюцца ў пашырэнні «іпальшчызны» іезуіты. 
У тагачасныя помнікі, нават царкоўнаславянскія, шырака ўліваюц-
ца элементы лацінскай і польскай моў (у першую чаргу лексічныя 
і сінтаксічныя). 

Пранікненню ў беларускую пісьменнасць лацінскай і лольскай 
моў, у якіх народ у сілу тагачасных саіцыяльна-палітьгчных умоў 
бачыў праіваднікоў ідэалогіі каталіцызма і асімілятарскіх імк-
ненняў польскай шляхты, неабходна было супроцьпаставіць улас-
ную літаратур«ую мову, — разумеецца, не на чужой, царкоўнасла-
вянскай асноіве, а на жывой, народ/най, бо іменна народная мова 
з 'яўлялася эброяй у барацьбе з прымусовьш апалячваіннем і ака-
талічваннем. 

Дадзеная акалічнасць зноў-такі спрыяла пашырэнню народнай 

1 «Акты, относяіднеся к нсторнн Южнон н Западной Росснн», т. II, стар. 210. 
2 Неікатор.ыія, напр., I. А г е н к а (ігл. 1\^ап 0§і]епко. З^іук сегкіеш-

по-8Іошіагі8кі па Ьі1\^іе і Роізсе ^̂  XV—XVIII. ^Ргасе іііоіо^ісгпе," І.ХІ^, 
Шаг82а\^а, 1929, стар. 528) 'іменна ў гэтыім бачаць галоўную прычыініу пранік-
неян'я нароіднай гаворкі ў стылі рэлітіійнаіга ліісьма на Беларусіі і Украіне 
ў XVI -XVII ст. ст. 

я І'л. I. Р с і с х а г . Хагуз сІ2іе]6ш ка2П0(І2Іе]8Ід^а Роізсе, Кгакб^^, 1917, 
(1,1 р II 12. 35. . 

* Гл I. К I II / V гі я к I. о^біпу Ьі8іогус2по-кгуІус2пу сіо Різта 
РЛЬ. млр. :і(Ш 
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мовы ў самых разнастайных жанрах тагачаснага пісьма, і, нату-
ральна, у такіх абставінах царкоўнаславянская імова не магла ўжо 
адыгрываць таго арганізуючата значэння ў сістэме сро-дкаў літара-
турнага выражэння, як гэта мела меоца ў лапярэднія эпохі. 

I ўсё ж, гаворачы аб XVI—XVII ст. ст., ні ў якім разе нельга 
зводзіць на нішто, я;к і нельга, наадварот, пераўв-ялічваць ролю цар-
коўнаславянскай мовы ў развіцці тагачаснай беларускай пісьмен-
насці (у працах некаторых моваведаў наглядаецца як тое, так і 
другое). 

Трэба адзначыць, што паколькі функцыі царкоўнаславянскай 
мовы на Беларусі (ды і ўвогуле на ўсходняй славяншчыне) пасту-
пова звужваліся ў напрамку замацавання за ёю толькі асобных 
жанраў пісьма (менавіта царкоўна-рэлігійных і багаслоўскіх, ча-
сткова навуковых і толькі ў некаторых вьшадках—іншых), прык-
метна памяншалася, так сказаць, і яе ўдзельная вага ў сістэме 
стыляў літаратурнай мовы беларускай народнасці. Тым не менш 
яна і цяпер выкарыстоўвалася на Беларусі як асобны тьш літара-
турна-пісьмовай мовы. 

3 царкоўна-багаслоўскіх жанраў яна не магла быць канчатко-
ва выцесненай, акрамя іншых прычын, ужо хаця б таму, што поў-
наму, паслядоўнаму лранікненню сюды народнай гавор-кі не даз-
валяў дагматычны характар гэтай літаратуры. Беларускія кніж-
нікі XVI—-XVII ст. ст. перакладалі рэлігійныя творы на «простую» 
мову, але з аглядкай—не нарабііць бы памылак, не адыйсці б ад 
царкоўных канонаў, не ўпасці б у ерась. Вьшускаючы Навучаль-
нае Евангелле ў 1569 г. у мястэчку Заблудаве (друкавалі яго пе-
раехаўшыя на Беларусь маскоўскія першадрукары Іван Фёдараў і 
Пётр Мсціславец), выдавец тлумачыць, што «помыслнль же быль 
есмй н се, 'Нже бы сію кннгу, выразуменія радн простых людей, 
преложйтн на простую молву, н нмель есмн о томь попеченіе велн-
кое, н совепдаша 'мн людн мудрые, в том пнсме ученые, нже пре-
кладаніемь з давныхь пословнць на новые помылка чнннтся не-
малая, якоже н ньше обретается в кннгахь но'вого переводу» і 
«...яко здавна пнсаную велель есмл ее выдруковатн» (г. зн. без 
змен, па-царкоўнаславянску). Не вьшадкова, што на Маскоўскай 
Русі «кннгн лнтовскія печатн», г. зн. надрукаваныя і перапісаныя 
на Беларусі і Украіне, лічыліся ерэтычнымі, поўнымі «н ересн н по-
грешенія н блуженія».^ Захавалася некалькі загадаў маскоўскіх 
царкоўных улад, ікаб «ннкакнхь кннгь лнтовскія печатн н пнсьмен-
ныхь лнтовскнхь непокупалн» пад пагрозай вялікага духоўнага 
наказання і патрыяршага пракляцця, бо ў кнітах гэтых «сыска-
лнсь многія ересн м супротнвства древннмь учнтельным Евангнль-
ямь н н'нымь св'ятыхь отець божественным кн'нгам»^; вядомы фак-

^ У лік таміх кні'г трапіла раізізм з іншымі іі Бііблія Скарыны. 
2 Цытуецца акружная грамата Маскаў-скага цара 1627 г. («Собранне 

государственных грамот н договоров», ч. ІІІ, М., 1в22, стар. 298—299). 
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ты палення «літоўскіх К'ніг»^ і г. д. У нгйкай меры з-за гэтага ў да-
лейшым, к канцу XVII—пачатку XVIII ст., пераклад рэлігійнай лі-
таратуры на Беларусі спыняецца. 

Навуковыя творы, розныя віршы і іншая літаратура, якія сваі-
мі ікарэннямі ўваходзілі ў далёкае мінулае і былі цесна звязаны 
3 агульнарускай пісьмовай традыцыяй, не маглі вызваліцца ад 
уплыву царкоўнаславянскай мовы таму, што народная гаворка не 
заўсёды заібяспечвала іх адпаведнымі ородкамі літаратурнага вы-
ражэння (лексічнымі, асабліва ў вобласці тэрміналагічных слоў, 
фразеалагічнымі, сінтаксічнымі і інш.). У выпадку, калі тагачасны 
пісьменнік рашуча адмаўляўся ад царкоўнаславянізмаў, ён паві-
нен быў нейкімі шляхамі усё ж папоўніць тое, што страчваў пры 
гэтым. 

Дзеля таго якраз і выкарыстоўвалася народная гаворка. Аднак 
ва ўмовах пашырэння на беларускіх землях польска-лацінскай 
кні'жнасці 3 яе багатай, шматразгалінаванай сістэмай выяўленчых 
сродкаў у пэўнай меры гэта можна было рабіць і за кошт выкары-
стання 'паланізмаў і лацінізмаў—матэрыялу, зноў-такі іншамоўна-
га па паходжаінню.2 

Урэшце, так яно і атрымлівалася. Літаратурная мова белару-
скай народнасці даволі рана, ужо з XV ст., з той пары, як пачало 
заўважацца з'мяншэнне ўпльгву на яе цаіркоўнаславянскай мовы, і 
чым -бліжэй да нашага часу, тым усё шырэй і шырэй, папаўняла 
нестаючыя ёй сродкі за кошт польокай і лацінскай моў. Асобныя 
помнікі беларускай пісьменнасці самых разнастайных жанраў, ад 
дзелавых да літаратурна-мастацкіх, будучы свабоднымі ад цар-
коўнаславянскага ўздзеяння, даюць прыклады выкарыстання эле-
ментаў польска-лацінскай кніжнасці, якое можна апраўдаць адпа-
веднымі прычынамі. Але пры менш строгай патрабавальнаоці ў 
адносінах запазычання з польскай і лацінскай моў гэта магло пры-
весці да засмечвання літаратурна-пісьмовай мовы беларускай на-
роднасці іншамоўнымі элементамі, што, дарэчы, і наглядаецца,. 
асабліва к канцу XVII ст. Насычэнне імі мовы тагачасных помні-

1 У дакуменде па'чатку XVII ст. чытаем: «Вь Москве на пожаре сожглн 
60 кшіігь, что было выішлн нзь Лнтвы н нменовалнсь евангельн учнтелныіе..., а 
жегь нхь прнставь Грнігорей Нвановь сынь ГорніХівостовь» («Дворцовые раз-
ряды», т. II, Слб., стар. 821—822). 

2 іНіЯіма ладстлў меркаваць, быццаім запазычаінніі з польскай і лацінскай 
моў выклакаліся т о л ь к - і параіўнаўчай нераспраіцаванасцю імовы беларускай 
наіроднасці (такія меркаванніі выказваліся ў свой час моваввдаміі). Аб багацці 
і маігчьгмаісці жьгвой гаворкі задавальніяць у п^ўнай меры патрабаванш татачас-
ных піісьменніікаў у адноаінах слоўніікавага матэрыіялу гаворыць такі факт, як 
тл'умачэнне ў «Апокрыоісе» Хрьгстафора Філалета (надрукаваны ў Віільніі ў 
каінцы XVI ст.) іншамоўных слоў на палях кніігі «рускі-мі» словаімі. На гэта ўка-
заў яшчэ В. Шыіманоўскі, зрабіўішы адсюль вьюад, што тут «ііншаземіныя сло-
пы ўжываюцца дл.я ўпрыгожайня мовы і для доказу знаёміства пісьменнака з 
(•умасііаіо яму вучонаю літаратураю» (В. Ш н м а н о в с к н й . Очеркн по нсто-
ріпі руіч'кнх наречнй. Черты южнорусского наречня в XVI—XVII вв., Варшава, 
І8!)І:І, п а р . 35), 3 чым поўнасцю згадзіцца нельга, паколькі тамі пераклад на 
«рускуіо» мону пе па ўсііх пьшадках быў маігчымы, у выніку чаго прыходзілася 
:піуір'піціііі да гіапаізычаіііінў. 
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каў (і дзелавой, і мастац'кай, і навукова-палемічнай, і нават рэлі-
гійнай літаратуры) было настолькі відавочным, што гэтага не 
маглі не заўважыць сучаснікі. У помніку канца XVI—пачатку 
XVII ст. ст. чытаем: «Як'ь Поляіцы у свой язык-ь намешалн словь 
Латннскнх-ь, которых-ь юж-ь н простые людн зь налогу (г. зн. па 
прывычцы) ужнвают-ь, тактз же н Русь у свой языкь намешалн 
слов'ь Польакнх'ь н оных-ь ужнвають».^ Дада;мо, што ўплыў поль-
скай мовы на літаратурную мову беларускай народнасці ў гэты 
час ахопліваў не толькі слоўнік, але таксама надзвычай моцна 
сінтаксіс, асабліва з боіку паібудовы сказа, ужывання злучнікаў, і 
нават марфалогію (многія беларускія словы ў помніках маюць 
канчаткі, характэрныя польскай мове). 

Такім чынам, народная гаворка па-за ўпльгву на яе элементаў 
царкоўнаславянскай або польска-лаціінсікай кніжнасці магла па-
слядоўна 'выкарыстоўвацца не ва ўсіх творах—найбольш свабодна ў 
тых, дзе гутарка абмяжоўвалася бытавымі тэмамі, фактамі паў-
сядзённага жыцця.^ 3 спадчыны беларускай нісьменнасці канца 
XVI—XVII ст. ст. можна выдзеліць і та^кія помнікі, мова якіх не-
пасрэдна аспоўваец'ца на жывой пароднай гаворцы і не засмеч-
ваецца непатрэбнымі варварьгзмамі (сярод іх выдзяляюцца «Тіра-
моіва Мялешкі», «Ліст да Абуховіча» і некаторыя іншыя). Аднак у 
пераважнай большасці беларускіх пісьмовых помнікаў XV— 
XVII ст. ст. шырока адлюстроўваеіцца ўплыў або царкоўнаславян-
скай і наогул старажытнарускай традыцыі, прыўносіўшай у твор 
налёт архаізацыі, або польска-лацінскай кніжнасці; часцей жа і 
тое і другое. 

Увогуле гэта надавала літаратурна-пісьм'овай мове беларускай 
народнасці своеасаблівую стылістычную стракатасць, пэўную 
штуч н а сць, ,н еўн ар м а в а н а сць. ̂  

Літаратурная мова беларускай народнасці магла пазбегнуць 
гэтай стракатасці, штучнасці і неўнармаванасці толькі пры ўмове 
паслядоўнага замацавання ў якасці яе асновы жывой народнай 
гаворкі,—і не толькі ў адносінах асо-бных жанраў літаратуры, што, 

1 «Перестрога» («Акты, отноояіцйеая к нсторнн Заіпадной Росснл», т. IV, 
стар. 229'). 

2 Асобныя аібаіронды царкоўнаславянішчыіны даеля папулярыізацыіі царкоў-
наолавіянскай мовы спрабаваліі Іі ў гэтыіх твораіх лісаць па-царкоўнаіславя'нску, 
але вьюокі царкоў.ваславянскіі стыль, годны для царкоўных песнален'няў і ка-
нолаў, зусіім не стасаіваўся для перадачы паўсядзёніньгх спраіў. Яркіі прыклад 
неадпаведЕаісці паміж формай іі эместам, ішто атрыімлівалася ў таійіх вьшад-
как, прьшодізііць з запіісак кіеўскаіга міітра/палііта ХУЫ ст. ГІятра Маітлы П. I. 
Жыіцецмі ў сваёй кнізе «Оч-ерк лнтературной нсторнн малорусского 'н.аречня в 
XVII в.», Кнев, 1 Ш , стар. 38. 

3 У іработах некаторых сучасных украіінюкіх мо'ваведаў «руская» мова, раз-
на'Вііднасцю іякой і была, по,руч з літаратурнай М'овай украііінскай народнасці, 
літаратіурнаія мова беларуокай народнасц^і, наогул класіі.фііцыруецца як «штуч-
на)я макараніічная мова, што прадстаўляла сабою суімесь царкоўна'славямскіік 
і старажытнарусюіх кнажнык элементаіў з украіініізімаміі і паланіізмаміі» (П. П. 
П л ю іц. «Зміст поніяття «уікра'інська літературна мова» на ріізннх етапах і'і роз-
внтку». «Укра'інська мова в школі>>^^_2,_1956, стар. 9). 
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як адзначалася вышэй, мела месца ў пэўных выпадках у стара-
жытнай беларускай пісьменнасці, а наогул ва ўсіх яе жанрава-
стылістычных разна'віднасцях. Інакш кажучы, неабходна было пад-
няць мову народа да ўзроўню літаратурнага органа ў шьгрокім 
сэнсе 'слова, стварыць для яе ўсе магчымасці абслугоўваць тагачас-
нае грамадства ў самых разнастайных сферах яго дзейнасці. 

Ва ўмовах усё нарастаючай панска-каталіцкай агрэсіі гэта не 
магло ажыццявіцца, паколькі беларуская пісьменнасць наогул тра-
ціла перспектывы свайго развіцця і прыходзіла да заняпаду. Гэта-
му перашкаджала таксама і такая акалічнасць, як эканамічная 
раздробленасць тагачаснага феадальнага грамадства, дзякуючы 
якой існавала спрыяльная глеба для развіцця дыялектаў і пранік-
нення іх у пісьменнасць. На царкоўнаславянскую кніжна-літара-
турную мову 3 яе параўнаўчай стройнасцю, унармаванасцю якраз 
і выпадала адыгрываць у той час аб'ядноўваючую ролю ў адносі-
нах да розных дыялектаў жывой гаворкі пры замацаванні яе ў лі-
таратуры. 

Больш таго. 3 канца XVI—XVII ст. у сувязі з узмацненнем 
супраціўлення народа паланізацыі і акаталічванню пачынае асаб-
ліва выразна ўсведамляцца беларускімі і ўкраінскімі пісьменніка-
мі роля царкоўнаславянскай моівы, інакш «славеноросского языка», 
«словенского языка», як сродку літаратурна-пісьмовага аб'яднан-
ня наогул славянскіх моў. «Славеноросскнй языкт>» у гэты час вы-
ступае як сведчанне еднасці ўсходнеславянскіх народнасцей; у 
сваім такім значэнні ён супроцьпастаўляецца лацінскай мове ка-
таліцкага Захаду. Выказванні наконт гэтага нярэдкія ў помніках 
XVI—XVII ст. ст.^ Так, Цяпінскі адзначае, што царкоўнаславян-
скую мову не толькі на Беларусі «всн везде во вснх свонх церквах 
чтут й мают... кннгн сло-венскнмь языкомь», але і «по всех-ь црк-
вахь сербскнх, московскнх, волоскнх, бульгарскнх, харвацкнх н 
нных чтут». У пірацах пісьменнікаў канца XVI—XVII ст. часта 
гучаць дыфірамбы ў адрас «славеноросского языка», «зацнейшого, 
пенкнейшого, звязнейшого, суптелнейшого н достаточнейшого»,^ 
які «оть славы славенскнм-ь названый есть».^ Даказваюцца пера-
вагі «славеноросского языка» перад «несьвершенной лядской» 
(г. зн. польскай) мовай. Але асаблівьш атакам падвяргаецца ла-
цінская мова, якую «вседушне діаволь любнть», у якой «толко 
лжа, поганская хнтрость н фарнсейство седнть, почнваеть н обла-
даеть».^ Перавагі «славеноросского язьжа» перад лацінскай -мовай 

1 Гл., напр., разважанні аб гэтым у помніку пачатку XVII ст. «Зачапка» 
(С. Г о л у б е в. Кневскнй мптрополнт Петр Могнла н его сподвнжннкн, Кнев, 
І Ш , Прнложення, стар. 92—93). 

2 Такі'Міі эпіітэтаімі надзяляе яіго перакладчык Навучальнаіга Евангелля 
1616 г. 

3 Цытуецца выкааванне праваслаўнаіга піісшенніі'ка ХУіІІ ст. Захары.я Ка-
пысценскаіга з яго «Предмовы» да тлумачэнняў Іоана Златавустага (гл. С. 
Г о л у б е в . Нсторня Кневской академнн, вып. I, стар. 182). 

«Зачап-ка» (С. Г о л у б е в. Кневскнй мнтрополнт Петр Могнла..., Прнло-
женйя, стар. 95. 
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прав'аслаўныя пісьменнгкі бачаць і ў тым, што ён найбвльш 
блізкі да грэчаскай мовы, «язьгку Гіреіцкому я.кобы прнрод'не сьгла-
сует-ь, н власностн его сьчнняется... Отколь безпечнейшая есть 
речь н увереннейшая фнлософію н феологію славенскнм-ь языком-ь 
пнсатй ій зь грецкого переводнтн, нежлн латннскнм: который 
оскудный бсть, же такь реку до трудныхь, высокнхь н богослов-
ныхь речій недовол'ный н недостаточный».^ Нават абвінавачанні 
каталіцкіх пісьменнікаў у тым, што царкоўнаславянская мова на-
вукова не распрацавана, што на ёй няма навукі, ні граматыкі, ні 
рыторыкі,2 абаронцы царкоўнаславяншчыны імкнуліся выкары-
стаць я'к доказ пера.ваг «словеноросско'го языка»: маўляў, яікраз 
ён і ёсць «плодоноснейшій оть всехь языковь н Богу любнмійшій: 
поінеже безь поганокнхь хнтростей н руководствь, се жеесть, кгра-
матнкь, рнторнкь, діалектнкь н прочінхь нхь коварствь тшеслав-
ііыхь, діавола вьместныхь, простымь прнлежнымь чнтаніемь, безь 
нсякаго ухншренія, кь Богу прнводнть, простоту н смнреніе бу-
луеть...» (далей аўтар у запале даходзіць да сцверджанняў аб пе-
равагах «словенского языка» і перад грэчаскай мовай: «предь Бо-
гомь честнейшій есть н оть Еллннскаго (г. з,н- грэчаскага) н Ла-
тннскаго», толькі адмаўляецца даць аб гэтым «доводь шінрокій», 
г. зн. растлумачыць падрабязней, каб не ўхіляцца ад галоўнай тэ-
мы сваіх разважанняў).^ 

Праваслаўнымі .кніжнікамі нрымаюцца захады вывесці з за-
няпаду «занедбаный словеноросскнй языкь». Дзеля гэтага яны, 
беручы прыклад з філалагічнай распрацаванасці лацінскай мовы, 
ст'вараюць падручнікі па царкоўнаславянскай мове. На Беларусі і 
Украіне ў іканцы XVI—XVII ст. паяўляюцца граматыкі і буква-
ры царкоўнаславянскай мовы, «славенароскія» лексіконы, у якіх 
незразумелыя народу царкоўнаславянскія словы тлумачацца «про-
стым рускім дыялектам». Вывучэнню царкоўнаславянскай мовы 
сур'ёзную ўвагу ўдзяляюць узнікшыя пры брацтвах праваслаўныя 
школы і вучылішчы і г. д. 

Асабліва плённымі аказаліся ў гэтых адносінах старанні ўкраін-
скіх дзеячоў праваслаўя, якія многага дабіліся ў справе адра-
джэння забытай царкоўнаславянскай мовы і яе нармалізацыі. 
Кіеў, Львоў і іншыя ўкраінскія гарады ў XVII ст. становяцца 
цэнтрамі праваслаўнай культуры. Адсюль у вялікай колькасці 
распаўсюджваецца ў гэты час па ўсёй Украіне і Беларусі царкоў-
наславянская літаратура, тут працуюць і адсюль выходзяць пра-
васлаўныя асветнікі і г. д., хаця нельга адмаўляць значэння і такіх 
асяроддзяў праваслаўя, як Вільня і іншыя. 

1 «Гірвдм^ова» Захарыя Капысценскага, стаір. 1І8І2. 
^ Такіія папрокі рабіў, наіпр., Піётр Окаіріга ў сваіім творы . 0 іесіпо^сі ко^-, 

сіоіа Воіе^о росі іесіпут разіеггет..." (.Русская Мсторнческая Бнблнотека', 
т. VII, стар. 4в5—486). 

«Акты, отноояіцнеоя к нсторнн Южной м Западной Росснн», т. II, стар. 210. 
У «Зачаіпіцы» а»б гэтым чытаем: «...толіко нстнінною піравдою Боіжіею основа'ні., 
збудовантэ 'Н огорожень есть; н ннчтоже друше ухншренііе себе не ммеегь» 
(сгар. 96). 
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Энергічныя намаганні праваслауных дзеячоў у справе паіііы-
рэнш царкоўнаславянскай кніжнасці на Беларусі і Украіне, па-
пул'ярызацыі «словеноросс'кого языка» іпакінулі пэўны след на бе-
лаірускай пісьменнасці XVII ст., аса'бліва на творах, звязаных з 
царквой і рэлігійнай барацьбой праваслаўных супроць католікаў 
і ўніятаў. Найбольш прыкметны гэты след на друкаваных палеміч-
ных і навукова-багаслоўскіх творах, якія пісаліся адукаванымі 
праваслаўнымі кніжнікамі. Кнігі іх праходзілі дасканалую праўку 
паводле п'равіл царкоўнаславянскіх граматык. У гэтьгх кнігах— 
у значнай меры ўжо хаця б з-за іх зместу—<шырока выкарыстоўва-
ліся архаічныя словы і фармы. У правапісе, напрыклад, захоўваец-
ца этымалагічны яць, не адлюстроўваецца аканне (зіа рэдкімі вы-
ключэннямі, якія носяць характар апісак), шырока ўжываецца на 
канцы слова ў адпаведных вьшадках 'Ь, адсутнічае ятацыя а паісля 
галоснага а і г. д.—рысы, неўласцівыя жывой гаіворцы і нехарак-
тэрныя для тагачаснай пісьменнасці ўвогуле. 

Але і тут няма паслядоўна вытрыманац царкоўнаславянскай 
мовы—яна скрозь і ўсюды перасьшана элементамі жывой белару-
скай гаворкі, пала'нізмамі і лацінізмамі.^ Тыя граматычныя рас-
працоўкі царкоўнаслаВіЯнскай мовы, якія паяўлялі'ся ў канцы 
XVI—XVII ст. на Беларусі і Украіне, аказалі больш моцнае 
ўздзеянне на пісьменнасць вялікарускай народнасці, чым белару-
скай, у. выніку пашырэння на Беларусі польска-шляхецкай кніж-
наоці (напрыклад, такія, як віленская «Грамматіка Словенска 
сьставлена Лаврентіем-ь Знзаніемь» 1596 г. і нават надзвычай 
аўтарытэтная ў свае часы «Грам'матнкн славенскія правнльное 
сннтагма» Мялеція Сматрыцкага, якая вышла ў Еўі ў 1618— 
1619 гг- і затым перавыдавалася некалькі разоў на Беларусі і ў 
Маскве).2 Архаізуючы ўплыў гэтых граматык ікалі і сказваецца на 
тагачасных беларускіх пісьмовых помні.ках^ то ў асноўным з боку 
арфаграфіі. 

Наогул пад'ём царкоўнаславянскай культуры на Беларусі ў 
канцы XVI—XVII ст. быў часоівым і не пусціў глыбокіх карэ'н-
няў у таігачаснае грамадскае жыццё. На тое ўказваюць шматлікія 
факты гэтага адрэзку часу, а таксама наступнага, XVIII стагод-
дзя. Пасля далучэння Кіева да Расіі (1667 г.) і страты цесных с у 
вязей Беларусі з праваслаўнымі культурнымі цэнтрамі на Украіне 
праваслаўе на беларускіх землях канчаткова хіірэе. Веданне цар-
коўнаславянскай мовы рэзка падае; справа даходзіць да таго, што 
ў Супраслі і Пачаеве друкуюцца літургічныя тэксты для права-
слаўных лацінкай або, як гэта бьшала часцей, наогул на польскай 

1 Некатоірыя даслеідчьжі схіільны пераіўвялічваіць чыстату царкоўнаславян-
скай мовы ў кнігах, ямі.я паіяўляліііоя у гэты час на Беларусі і Украііне (гл., 
наіпр., Н. Ф л е р ' о в . О праівославныіх церковных братствах, протнвоборіствовав-
шнх уннн в Юго-Западноій Росснн, в XVI, XVII н XVIII столетнях, Спб,, 1857, 
стар. 139). 

2 Гл. аіб гэтым, напр., В. В. В н н о іг р а д оів, Очеркн по нсторнн руісского 
лнтературного языка Х^ІІ—ХІХ вв., нзд. 2-е, Учпедгнз, М., 1938, стар. 12—13. 
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мове. У прадмове да надрукаванага ў Супраслі ў 1722 г. царкоўна-
славянска-польскага (!) слоўніка «сь ненсчетною болестію сердца 
н язвою утробы неудобь /нсцельною» гаворыцца аб тым, што сярод 
царкаўнікаў («поіітавляемых вь іерейство людей») «яко сотый 
іерей едва славенскій раізуімееть языкь...». 

На рубяжы лУІІ—XVIII ст.ст. польскія ўлады забараняюць 
ужыванне ў афшыйнай перапісцы т. зв. «рускай» мовы, пад якою 
тады разумелася літаратурная мова беларускай і ўкраінскай на-
роднасцей. Паступова развіццё старажытнай беларускай літаратур-
най мовы спьшяецца на доўгі час. На гэтым спыняецца і ўздзеянне 
царкоўнаславянскай кніжнасці на беларускую пісьменнасць. 
Значэнне царкоўнаславянскай мовы канчаткова зводзіцца выключ-
на да орігана праваслаўнай царквы. 

Новая беліруская пісьменнасць, якая ўзнікла ў пачатку XIX ст., 
развівалася ўжо па-за сувязямі з царкоўнаславянскай мовай. У вы-
ніку адсутнасііі прамой пераемнасці паміж новай беларускай пісь-
меннасцю і стрражытнай сучасная беларуская літаратурная мова 
не захавала тых элементаў, паходжаінне якіх -было звязана з цар-
коўнаславянскай кніжнасцю. Пагэтаму ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове пласт царкоўнаславянізмаў аказаўся зусім ня-
значным у параўнанні з іншымі ўсходнеславянскімі мовамі, асаблі-
ва 3 сучаснай рускай літаратурнай мовай. Увогуле ён прадстаўлен 
асобнымі словамі, у сваёй пераважнай большасці запазычаньгмі бе-
ларускай літ^ратурнай мовай ужо ў савецкі час з рускай літара-
турнай мовы/ пад жыватворчым уздзеяннем якой развівалася і 
развіваецца літаратурная мова беларускага народа. 


