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Моўны аналіз “Жыція Аляксея, чалавека божага” 
(графіка-арфаграфічны ўзровень) 

У дадзеным артыкуле аб’ектам даследавання з’яўляецца агіяграфічны 
помнік “Жыціе Аляксея, чалавека божага” (далей ЖАЧБ – Л.Н.), змешчаны ў 
рукапісным зборніку канца XV ст. Цікавасць да помніка абумоўлена тым, што 
па змесце і часе напісання, па сваіх моўных асаблівасцях ён з’яўляецца адным з 
самых выдатных помнікаў старабеларускага пісьменства – творы зборніка ад-
метныя тым, што яны ў некаторай ступені “прадугадалі тыя кірункі развіцця 
беларускай пісьмовай мовы, якія больш акрэслена вызначыліся на паўстагоддзе 
пазней” [2, с. 97]. 

Аналізуемы рукапісны пераклад ЖАЧБ захаваўся ў спісе канца XV ст. 
Паводле П. Уладзімірава, тэкст жыція наследуе рэдакцыі ХІІІ ст. Legenda 
Aurea, створанай архіепіскапам Генуі Джакапа дэ Вараджыне, і прыйшоў на 
беларускія землі праз чэшскае пасярэдніцтва [3, с. 288]. 

Прадмет прапанаванага ў артыкуле даследавання – графіка-арфаграфічны 
ўзровень ЖАЧБ. Паслядоўны аналіз умоў ужывання літарных і дыякрытычных 
знакаў, улік глыбіні адлюстравання на пісьме маўленчых з’яў дазволілі 
рэалізаваць пастаўленую мэту – даць агульную характарыстыку помніка і вы-
значыць рэлевантна старабеларускія моўныя рысы ў ЖАЧБ. 

“Жыціе Аляксея, чалавека божага” напісана малодшым паўуставам – у 
тэксце актыўна выкарыстоўваюцца графемы ї (звычайна перад галоснымі), е, u. 
У параўнанні з уставам асноўныя лініі літар менш правільныя, тып пісьма не 
вельмі паслядоўны. 

Тэкст ЖАЧБ мае за аснову кірылічны шрыфт. Сярод надрадковых знакаў 
у тэксце ЖАЧБ прадстаўлены цітлы. Шырока ўжывальнымі з’яўляюцца вына-

сныя літары з каморай: бы† ¸вфими#ноМ6 і інш. Найбольш часта (у 40 % 

выпадкаў) выносіцца суфікс † у дзеяслоўных формах прошлага часу: пришо†, 

розда†, псла†, д# кова†. Простае цітла ˜ адпаведна традыцыі выкарыстоўваецца 

для скарачэння каранёвых марфем назоўнікаў, якія абазначаюць сакральныя 
паняцці: ихъ с ͂номъ w бдариЛ̃, ц ͂рковномоу, чл͂вка бж ͂ь¸го, мл ͂тва і інш. 
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Для размежавання гукаў [‘э] і [э]-ётаванага перапісчык ЖАЧБ 
выкарыстоўвае не толькі разналітарнае напісанне – пры абазначэнні ётаванага 
галоснага над літарай есть ставіць кендэму: роуби¸, wно¸, ¸¸, ¸оуфимь#ноуС̃. З 
кендэмай заўсёды пішацца амега: ẅ (ẅдина#, ẅонъ) і і дзесяцерычнае (зако-
урен¿¸, мар¿ и, ẅтъит¿ а). У тэксце ЖАЧБ пасля а, о, и, ы, у, ю, ї пішацца і 
васьмярычнае з кропачкай и ̇ : котороую и ̇съ ẅблюбеницею, прии ̇ми і інш. Па-
шыранае ўжыванне надрадковых знакаў, прадстаўленае ў ЖАЧБ, можна раз-
глядаць як праяву паўднёваславянскай рэформы правапісу [4, с. 58]. 

Ва ўжыванні графем ь, ъ адзначаюцца выпадкі іх змяшэння: семьна-
дцать – семънадцать – семнадцать; покормъ – покормь; у двух напісаннях 
вылучаны ъ пры збегу зычных: а кгъла¸съ, ръвати. Большасць жа выпадкаў 
ужывання рэдукаваных адпавядае традыцыі: графема ь пішацца для абазначэн-
ня мяккіх зычных у канчатках і каранях слоў – перькгримоМ, цесарьскомъ і 
інш., перапісчык актыўна выкарыстоўвае раздзяляльны ь – не человhчьиМ, 

wтоитью, wбличье і інш. Літара ъ шырока ўжываецца пры суфіксальным -л- у 
формах прошлага часу дзеясловаў: былъ, мешкалъ, постоупилъ і інш. Цікавым 
падаецца прыклад wтъит¿а, дзе графема ъ выконвае раздзяляльную функцыю. 
У цэлым ЖАЧБ характарызуецца пэўнай нявызначанасцю ва ўжыванні літар ь, 
ъ, што выклікае складанасці ў трактоўцы рада фанетычных з’яў, адлюстрава-
ных у помніку. 

Перапісчык ЖАЧБ выразна не размяжоўвае функцыі рэдукаваных ь, ъ, але 
можна сцвярджаць, што тэксту помніка ўласціва адлюстраванне зацвярдзелых 
губных зычных: параўн. семнадцать – семънадцать – семьнадцать. 

Пры характарыстыцы ЖАЧБ варта ўлічваць шэраг аспектаў. Афармленне 
тэксту ў адпаведнасці з графіка-арфаграфічнай сістэмай царкоўнаславянскай 
мовы, відавочна, было абумоўлена рэлігійным характарам твора. 
Пратаграфічная прырода помніка магла паспрыяць з’яўленню ў тэксце 
чэхізмаў. А палітычная сітуацыя збліжэння беларускіх і польскіх земляў, якая 
склалася ў канцы XV ст., спрычыніла, верагодна, ужыванне запазычанняў з 
польскай мовы. 

Назіранні над афармленнем тэксту ЖАЧБ могуць быць прадстаўлены ў 
выглядзе наступнай табліцы: 
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Графіка-арфаграфічныя асаблівасці ЖАЧБ 
Назва з’явы Прыклады 

змяшэнне літар # і h (е) м#шкати – мешкати, д#ковал – декоую, св#тское 
хвалы, зазвин#л 

з’яўленне [е] < [а] се видело, верноулисе, се перевезти, зл#клисе, се сми-
ловати, протhгнетсе, погледела і інш. 

замяшчэнне літары h на е мешкати, мехъ, посмехали, грешны, детей, се видело, 
терпеливыи, беда, бегаючи, целовати 

размежаванне гукаў [г] і [ѓ] гнориюс, тогды і перькгримом, а кгълаесъ, кде, никде 
адлюстраванае звужэнне [o] > [y] оукрuтне 
перадача зацвярдзення губных семънадцать, семнадцать 

перадача на пісьме [ў] оу роуце, оу небо, оуздыхаючи, оусегды,оу н͂длю, 
оустоупивши оу соуд 

адлюстраванне пераходу [e] > [o] жона, т#жок, оутешоны, шолкове, ничого, лежачого, 
идоучого, нашого, оуставичон і інш. 

фанетызацыя правапісу нине, нинека, тис#ча, здрапавши, згиноула, чересъ 
так¿¸  лhта, ис ыными 

 

Увагу прыцягваюць некаторыя прыёмы афармлення вакалістычных з’яў. 
Гук [а] пасля мяккага зычнага абазначаецца праз: 
 графему #: зл#клъс#, uз#ти, прешл#хетного і інш., за выключэннем 

графічнага паланізма – ^тола – л з польскага l перадае гук [л’], таму і не пат-
рабуе перадачы памякчонага [‘а]; 

 змяшэнне літар # і h (е): м#шкати – мешкати, д#коваЛ – декоую, 
св#тское хвалы, зазвин#Л. Увагу прыцягвае словаформа д#коваЛ, дзе # магло 
быць ужыта на месцы польскага ę (dziękował) па аналогіі чыста рускіх слоў, якія 
маюць а пры ę (często – часто). Перадачай акання можа тлумачыцца напісанні 
м#шкати, св#тское хвалы ў якім польскія mieszkać і świeckiej атрымлівае бе-
ларускую фанетычную афарбоўку. Напісанне декоую праз е магло быць 
кірылізаваным чэхізмам – děkovati. За марфалагічны паланізм (на узор польскіх 
формаў на -iał, -iali) варта, відаць, прымаць словаформу зазвин#Л [4, с. 290]. 

 увядзенне е < а: се видело, верноулисе, протhгнетсе і інш. Але варта 
ўлічваць і магчымую карэляцыю пададзеных прыкладаў з польскім правапісам 
(się ubierać, zlęknąć się). У ЖАЧБ сустрэліся і гіпернармальныя напісанні погле-
дела, протhгнетсе. 

Для абазначэння пачатковага, каранёвага і канцавога спалучэння гукаў 
[ja] ужываецца графема # (за выключэннем наде", мо", котора"): #вна і 
¸вфими#нъ, сто#ло і інш. Відавочна, на месцы # для абазначэння [ja] стаіць 
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графема а ў словаформе wтъит¿а, якую можна разглядаць як графічны 
паланізм [2, с. 98]. 

У ЖАЧБ літары е, h, е перадаюць розны па гучанні і вымаўленні гук [э]. 
Графема е служыць для абазначэння памякчонага [э]: зеркало, милосердныи і 
інш. Літара е ў тэксце выкарыстоўваецца выключна для перадачы [э]-
ётаванага – ¸вфими#нъ, молчание, таемнице і інш. Найбольшую цікавасць 
уяўляюць напісанні з яцем (h), які сустракаецца ў каранёвых і суфіксальных 
марфемах: лhтъ, свhдокъ, мhста, wпоустhла есми і інш. 

У старажытнасці графема h абазначала асобы галосны гук пярэдняга ра-
ду, які ў беларускіх гаворках супаў з [э] або наблізіўся да яго. У выніку такой 
канвергенцыі адбылося змяшэнне h – е [1, с. 15], прадстаўленае ў тэксце 
ЖАЧБ. Перапісчык ставіць е замест стараславянскага h: мешкати, посмехали, 
грешны, детей, се видело, терпеливыи, беда і інш. Пра неразмежаванне 
перапісчыкам функцый h і е сведчаць і прыклады кшталту: оусhдши – седить, 
вhдати – (по)ведали, имhти – мети, за семънадцать лhтъ – череС семьна-
дцать летъ. 

Гук [і] ў ЖАЧБ афармляецца пры дапамозе графем и, и ̇ і ї. Літара и 
ўжываецца пры абазначэнні гука [і] ў становішчы пасля мяккага зычнага: при-
водити, прочоутившис# і г. д. Літара ї з кендэмай ў тэксце ЖАЧБ 
выкарыстоўваецца як арфаграфічны варыянт и: ї суадносіцца з [і] пасля мяккіх 
зычных, але пішацца выключна перад ётаванымі галоснымі і [j]: перад е – 

такїе, потешенїе, перад и, и̇  – марїи, римскїи ̇ і wтъит¿а. Апошні прыклад 
даследчыкамі рацыянальна трактуецца як арфаграфічны паланізм, дзе спалу-
чэнне ¿а (замест #) перадае польскае ia (odejścia) [2, с. 98-99]. 

У жыціі гук [ы] традыцыйна перадаецца праз графему ы: первыи ̇, золо-
тыми і інш. Але ў тэксце ЖАЧБ сустракаюцца альтэрнатыўныя варыянты: ис 
ыными – исъ иными, wдъ дн# его wтъит¿а, нине, нинека (магчыма, з польскага 
ninie), тис#чи (магчымае запазычанне з чэшскай мовы – tisíč). 

У жыціі гук [у] перадаецца графемамі ук (u), ю і дыграфам оу (=u). Літара 
ю пішацца пры абазначэнні [‘у] пасля мяккіх зычных – wблюбеницю, милосты-
ню, а таксама пасля галосных – гнориюсъ, со мною і інш. У функцыянальным 
плане графемы u і оу з’яўляюцца дублетамі: uз#ти, оу домu, пристuпити – 
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оудовою, оу домоу, на наоукоу, але ў ЖАЧБ прэвалюе стараруская традыцыя 
абазначэння [у] праз оу (93 % ужыванняў). 

Скрыптар ЖАЧБ, абазначаючы гук [о], размяжоўвае функцыі дзвюх гра-
фем w і о. Для абазначэння пачатковага [о] заўсёды выкарыстоўваецца амега 
(w): wблюбенцю, wдина#, wбличье і інш. Для спалучэння [от] у прыназоўніках, 
прэфіксах і каранях слоў ужываецца дыграф ^: ^ великости, ^дана, ^ц̃еМ і 
інш. (акрамя wтоитью, wтъит¿а) У астатніх жа пазіцыях стала пішацца о: по-
чаЛ, т#жокъ, идоучого і інш. 

У тэксце ЖАЧБ сустракаюцца выпадкі замены о літарным спалучэннем 
оу, якое магло перадаваць беларускае маўленне – звужэнне [o] > [y] – з’яву но-
вую і спецыфічную (оукрuтне). Пры гэтым варта адрозніваць з’яўленне [y] з 
марфалагічных прычын (докоуЛ). 

Пры характарыстыцы графіка-арфаграфічных адметнасцяў ЖАЧБ у кан-
санантнай сістэме варта звярнуць увагу на размежаванне перапісчыкам 
гукаў [г] і [ѓ]. Скрыптар перадае іх у тэксце рознымі літарнымі напісаннямі – г і 
кг адпаведна: гнориюсъ, на головоу, голос і інш.; перькгримоМ, а кгълаесъ. У 
тэксце сустракаецца альтэрнатыўны (спрошчаны) спосаб адлюстравання [ѓ] у 
прыслоўях – кде, никде. 

Згодна са старабеларускай традыцыяй у ЖАЧБ адносна паслядоўна пера-
даецца [ў]. Гэтую функцыю выконвае спалучэнне оу ў прыназоўніках: оу чис-
тоте, оу котороую, оу скаредное платье і інш.; у прэфіксальных марфемах: 
оувеЛ оу цр̃ковь, оусhдши, оумhсто, оуз#вши і г. д.; у каранёвых марфемах: 
оусегды, оусе (оусего, оуси). Але в роубе, во Дне, в дев#тоую, во всих, во мше, 
¸вфим#ноМ. 

Пра беларускі ўплыў на тэкст жыція сведчыць і той факт, што скрыптар 
ЖАЧБ у шматлікіх выпадках перадае пераход [e] > [o], абумоўлены зацвярд-
зеннем шыпячых: жона, лежачого, свhчо, нашого і інш. Але речь, чемоу, реко-
учи (9 выпадкаў), тис#чи, wблочилис#. Адметна, што пры адлюстраванні за-
цвярдзення шыпячых зычных, скрыптар відавочна пазбягае перадачы зацвярд-
зелых [p] і [ц]: молодець, wблюбеницю, р#Д, живота і інш. 

Сярод рэлевантна беларускіх графіка-арфаграфічных характарыстык 
жыція варта адзначыць перадачу ў шэрагу напісанняў фанетычных 
асіміляцыйных з’яў: ис ыными; гіпернармальнае wд толе; wдъ дн¤, здрапавши, 
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згиноула, з достаток, з неба – асіміляцыя па звонкасці; чересъ так¿¸ лhта – 
асіміляцыя па глухасці. 

Аналіз графіка-арфаграфічнай сістэмы ЖАЧБ выявіў, што асновай для 
графіка-арфаграфічнага афармлення тэксту ЖАЧБ стала традыцыйнае 
пісьменства. Між тым у помніку сустракаюцца графічныя паланізмы; шэраг 
напісанняў аформлены згодна са старабеларускай мовы.  
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