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Са мы ста ра жыт ны свя шчэн ны тэкст, 
які мае бе ла рус кае па хо джан не, — гэ та 
По лац кае еван гел ле ХІІ—ХІ ІІ стст. Ад-
нак піль най ува гі да след чы каў за слу-
гоў ва юць і ін шыя, больш поз нія кні гі, 
так са ма еван гель ска га змес ту. Яны ма-
юць да чы нен не да гіс та рыч най По лач-
чы ны, а сён ня геа гра фія іх зна хо джан ня 
вель мі шы ро кая — ад Но ва сі бір ска да 
Кі е ва.

У пер шую чар гу га вор ка пой дзе пра 
Ар шан скае еван гел ле ХІ ІІ ст. Ру ка піс 
знік з ар шан скай царк вы ў час На па ле-
о наў скай вай ны (фран цуз скія сал да ты 
вы кі ну лі кні гу прос та на снег, пе рад гэ-
тым здзёр шы да ра гі ся рэб ра ны аклад). 
У ця пе раш ні час пом нік за хоў ва ец ца ў 
Кі е ве ў біб лі я тэ цы Кі еў ска га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та. Ру ка піс моц на па-
шко джа ны, стра ча на боль шая част ка, 
да нас дай шло толь кі 142 ар ку шы без 
па чат ку і кан ца. Хра на ло гія еван гель-
скіх чы тан няў да зва ляе вы зна чыць тып 
Еван гел ля — поў ны апра кас, г. зн. у 
пер ша па чат ко вым вы гля дзе кні га змя-
шча ла ўсе не аб ход ныя служ бо выя 
тэкс ты, раз ме шча ныя ў ка лян дар ным 
па рад ку па днях го да для чы тан ня ў 
царк ве з ве рас ня па чэр вень. У Ар шан-
скім еван гел лі ёсць дзве мі ні я цю ры з 
вы явай еван ге ліс таў Лу кі і Мат фея, 
дзве за стаў кі і 310 іні цы я ляў (за га лоў-
ных лі тар), вы ка на ных спе цы яль най 
чыр во най фар бай. Да след чы кі ад зна-
ча юць па да бен ства мі ні я цюр Ар шан-
ска га еван гел ля да фрэ сак Спа са-Еў-
фра сінн еў ска га ма нас ты ра ў По лац ку. 
Еван гель скі тэкст на пі са ны на пер га ме-
нце ў два слуп кі ўста вам у дзве ка лон кі. 
Не ты по вым для кніж на га ілюст ра цый-
на га мас тац тва та го ча су з'яў ля ец ца 
вы ка ры стан не тэт ра ла гіч ных ма ты ваў 
у афарм лен ні іні цы я ляў, гэ та зна чыць 
вы яў пту шак і звя роў.

Мо ва пом ні ка цар коў на сла вян ская, 
з не вя ліч кі мі ўкрап лен ня мі бе ла ру сіз-
маў, на прык лад вы пад ка мі акан ня: съга-
рають, утапати, за тва ря е те. Асаб лі ва 
важ най для вы зна чэн ня мес ца на пі сан-
ня пом ні ка з'яў ля ец ца та кая фа не тыч-
ная з'я ва, як цо кан не (ка лі ў дыя лек це 
два гу кі ц і ч су па да юць у ад ным гу ку 
ц). Гэ тая ры са ка лісь ці бы ла яск ра вай 
пры кме тай дыя лек ту ста ра жыт ных кры-
ві чоў — пле ме ні, якое рас ся лі ла ся па 
ве лі зар ных тэ ры то ры ях паў ноч на-ўсход-
няй Сла віі і ў ста ра жыт на сці фік са ва-
ла ся і ў ва ко лі цах По лац ка — цэнт ра 
кры віц кай куль ту ры. Так, у Да га вор най 
гра ма це сма лен ска га кня зя Мсці сла ва 
Да вы да ві ча з Ры гай і Гоц кім бе ра гам за 
1229 год мы чы та ем на Гочъкомъ бе ре-
зе, у гра ма це ры жан да ві цеб ска га кня зя 
Мі ха і ла Кан стан ці на ві ча, ка ля 1300 го-
да: мець вызети ли ся силою, забылъ... 
свое го крест на го челования, есть миръ 
доконцянъ і інш., у да га во ры По лац ка з 
Ры гай, 1407 г., так са ма ад зна ча ец ца у 
по лоч ку. Пі сец не быў упэў не ны, якую 
лі та ру ме на ві та трэ ба пі саць на мес цы 
ц і та му час та блы таў, за мест ц пі саў 

ч і на ад ва рот. Ана ла гіч ныя пры кла ды 
мож на пры вес ці і з Ар шан ска га еван гел-
ля: отсеци (за мест отсечи), оцещающе 
(за мест очещающе), праў да, та кіх вы-
пад каў на шмат менш, чым ад зна ча на ў 
По лац кім еван гел лі канца ХІІ ст. У ру ка-
пі се так са ма ад зна ча ны вы пад кі за цвяр-
дзен ня шы пя чых і ц.

Пры на леж насць да по лац кай лі та ра-
тур на-пісь мо вай тра ды цыі да каз ва юць і 
моў ныя асаб лі вас ці Друц ка га еван гел ля 
XІV ст., на пі са на га ўста вам у два слуп кі. 
Ру ка піс уяў ляе са бой поў ны апра кас. 
Тэкст дай шоў да на шых дзён прак тыч-
на ў пер ша сным вы гля дзе, ад сут ні чае 
толь кі адзін сшы так. Пас ля еван гель скіх 
чы тан няў у кні зе ёсць пры піс ка дзе ла во-
га ха рак та ру, у якой ад зна ча ец ца да та 
па бу до вы царк вы свя той Ба га ро дзі цы 
ў Друц ку — 1001 г., але не ка то ры мі 
да след чы ка мі сён ня яна ста віц ца пад 
су мнен не. Ня гле дзя чы на гэ та, мож на 
сцвяр джаць, што тра ды цыя пісь ма ў 
Друц ку як цэнт ры княст ва мае глы бо кія 
ка ра ні, па коль кі пад час ар хеа ла гіч ных 
рас ко пак бы лі зной дзе ны фраг мен ты 
фун да мен та і не ка то рыя прад ме ты цар-
коў на га аб ста ля ван ня, у тым лі ку і пі са-
лы, яшчэ ў сла ях гле бы ХІІ ст. Ары гі нал 
пом ні ка за хоў ва ец ца ў Но ва сі бір ску.

Моў ныя асаб лі вас ці Друц ка га еван-
гел ля бліз кія да ўжо раз гле джа ных па-
пя рэд не. Не пас ля доў на, але ў знач най 
сту пе ні ў гэ тым пом ні ку пісь мен нас ці 
ад люст ра ва на за цвяр дзен не шы пя чых, 
там мы зна хо дзім чадомъ (за мест чя-
домъ), ра зу ме ша (за мест ра зу ме шя), 
ища (за мест ищя). У Друц кім еван гел-
лі, як ні ў ад ным ін шым ста ра жыт ным 

тэкс це, ад зна ча на та кая з'я ва, 
як ва ка лі за цыя паў га лос ных 
(гэ та зна чыць пе ра ўтва рэн-
не паў га лос ных у гу кі поў на-
га ўтва рэн ня і ад люст ра ван не 
гэ та га на пісь ме). Ві да воч на, 
што гэ та не бы ло свед чан-
нем звыш ва каль най якас ці 
мо вы піс ца, прос та та кое на-
пі сан не спры я ла рас пеў на му 
вы маў лен ню еван гель ска га 
тэкс ту ў царк ве пад час бо-
га слу жэн ня: воз ва (за мест 
възва), во имя его (за мест 

въ имя его), во истину (за мест 
въ истину), во въскрешеньи (за-

мест въ въскрешеньи) і пад. У 
шы ро кім маш та бе ў тэкс це Друц ка-

га еван гел ля фік су ец ца та кая з'я ва, 
як цо кан не, пра якую га вор ка бы ла 

вы шэй: сынъ че ло вець (за мест сынъ 
че ло вечь), наричаемого (за мест на-
рицаемого), оце (за мест от че). На чы-
тан не ў су бо ту ў 17-ы ты дзень пас ля 
Трой цы за мест мудрымъ мы чы та ем 
мыдрымъ. На пер шы по гляд, гэ та звы-
чай ная апіс ка. Як бы мы ска за лі сён ня, 
па мыл ка дру ку. Але ка лі звяр нуц ца да 
дыя лек та ла гіч ных ат ла саў, то мож на 
ўба чыць, што на тэ ры то рыі Ма гі лёў-
шчы ны фік су ец ца з'я ва пе ра хо ду ы (і) 
у у: за мест мы ло там ска жуць му ло, 
за мест бы лі — бу лі, ме на ві та ад люст-
ра ван не та ко га вы маў лен ня тра пі ла на 
ста рон кі ста ра жыт на га тэкс ту.

У Ра сій скай на цы я наль най біб лі я-
тэ цы за хоў ва юц ца і больш поз нія ру-
ка пі сы XVІ ст., пры на леж насць якіх да 
По лац ка не аспрэч ва ец ца амаль ні кім. 
Гэ та еван гель скія тэкс ты для ма нас тыр-
ска га ка ры стан ня, пі са ныя паў уста вам 
на па пе ры. Па коль кі гэ тыя кні гі не ме лі 
стро га акрэс ле на га лі тур гіч на га пры зна-
чэн ня, бе ла рус кіх моў ных асаб лі вас цяў 
у іх яшчэ больш. Гэ та і пра явы акан ня 
(ра за ря ше, ара ма ты), і ад люст ра ван не 
за цвяр дзен ня шы пя чых, р і ц (близнець, 
ко ряб ля), і ўжо зга да нае вы шэй цо кан не 
(на ре ча ет ся, человецскыи, биць — за-
мест бичь), пе ра ход о ў у (суседи).

Са бра ныя па кру пі цах звест кі пра 
ста ра жыт ныя еван гель скія тэкс ты, 
пры на леж ныя да по лац кіх зя мель, на-
ту раль на, не з'яў ля юц ца вы чар паль ны-
мі. По лач чы на шмат ра зоў бы ла эпі-
цэнт рам важ ных гіс та рыч ных па дзей, 
у вы ні ку якіх зні шча лі ся гіс та рыч ныя 
каш тоў нас ці, ма тэ ры яль ныя і ду хоў ныя. 
На сён няш ні дзень на шай за да чай мы 
ба чым ак тыў ны ўдзел у вяр тан ні стра-
ча най ду хоў най спад чы ны на на шу Ра-
дзі му: у по шу ку і вы дан ні ста ра жыт ных 
ру ка пі саў і кні га дру каў, вы ву чэн ні іх, 
пе ра кла дзе на су час ную бе ла рус кую 
мо ву і па пу ля ры за цыі ста ра жыт ных 
тэкс таў сак раль на га змес ту, што, на 
на шу дум ку, мае і на ву ко вае, і вы ха ваў-
чае зна чэн не для бу ду чых па ка лен няў 
бе ла ру саў.

Іры на БУДЗЬ КО
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По лац кі сшы такПо лац кі сшы так  ��

У Пін скім му зеі бе ла рус ка га Па лес ся 
па спя хо ва пра цуе вы стаў ка ўра джэн кі 
вёс кі Ка лод нае слын най мас тач кі 
і пер шай бе ла рус кай разь бяр кі Ге ле ны 
Скір мунт, пры све ча ная 190-год дзю са дня 
яе на ра джэн ня, што бу дзе ад зна чац ца 
сё ле та 5 ліс та па да.

У экс па зі цыі пад наз вай «Твор чая ма за і ка Ге ле ны Скір-
мунт» упер шы ню ў наш час прад стаў ле ны ўні каль ны аль-
бом фо та ра бот сла ву тай па ля шуч кі — са мы поў ны з трох, 
што ёсць у све це. По бач са здым ка мі Ге ле ны дэ ман стру-
юц ца і 14 ары гі наль ных лі таг ра фій яе на стаў ні ка і род на га 
дзядзь кі На па ле о на Ор ды, су свет на вя до ма га мас та ка, 
скульп та ра, лі та ра та ра і кам па зі та ра, яко га лі чаць сва ім 
і бе ла ру сы, і па ля кі, і лі тоў цы.

На ра дзі ла ся Ге ле на ў та га час ным Пін скім па ве це, у 
ма ёнт ку Ка лод нае, ула даль ні кам яко га быў яе баць ка — 
прад стаў нік моц на га маг нац ка га поль ска га ро да Аляк-
сандр Скір мунт. Ма ці так са ма па хо дзі ла з вя до ма га ро да 
Ор даў і да во дзі ла ся сяст рой На па ле о ну Ор дзе.

Ужо ў дзя цін стве дзяў чын ка за ці ка ві ла ся мас тац твам, 
з за да валь нен нем ма ля ва ла род ную пры ро ду. Баць кі за-
ўва жы лі і пад тры ма лі яе за хап лен не, і з іх няй зго ды яна 
па еха ла ву чыц ца ў Віль ню. Знач ны ўплыў на яе твор часць, 
як ужо ад зна ча ла ся, ака заў На па ле он Ор да, што час та 
пры яз джаў у Пінск, а ад туль — да сяст ры ў Ка лод нае, якое 
зна хо дзіц ца ад Пін ска ўся го за 36 кі ла мет раў.

Атры маў шы па трэб ныя ве ды, Ге ле на вяр ну ла ся ў род-
ны ма ён так, па бра ла ся шлю бам з ар хі тэк та рам Ка зі мі рам 
Скір мун там, па ча ла ста ла зай мац ца мас тац твам. Ра бі ла 
за ма лёў кі пры го жых мяс цін, ля пі ла скульп ту ры з глі ны, 
вы ра за ла з дрэ ва ме даль ё ны з вы ява мі сва я коў і сла ву тых 
лю дзей. Ад на ча со ва ак тыў на ўдзель ні ча ла ў гра мад скім 
жыц ці гмі ны, ад чы ні ла дзве шко лы для ся лян скіх дзя цей. 
Шчы ра ві та ла ад ме ну пры гон на га пра ва і ў го нар гэ тай па-
дзеі на ват уста на ві ла крыж у су сед няй вёс цы Рад чыцк.

Скір мун ты з сім па ты яй ус пры ня лі паў стан не пад кі раў-
ніц твам Кас ту ся Ка лі ноў ска га, і, ка лі праз па лес кія вёс кі 
ў бок Ва лы ні ру хаў ся атрад пад ка ман да ван нем Ра му аль-
да Траў гу та, Ге ле на ўзя ла ся пе ра даць паў стан цам ліст 
з важ ны мі звест ка мі. Ад нак па да ро зе бы ла за тры ма на 
ра сій скі мі сал да та мі і ад праў ле на на до пыт у Пінск. Да ка-
заць яе ві ну ў пад трым цы паў стан ня след чым не ўда ло ся, 
але жан чы ну, у якой на той час бы ло ўжо трое дзя цей, 
са сла лі ў Там боў.

Ссыл ка моц на па да рва ла яе зда роўе, і Ге ле на бы ла 
вы му ша на па ехаць на ля чэн не за мя жу, дзе 1 лю та га 
1874 го да яе не ста ла. Па ха ва на на ша слын ная зям ляч ка 
на мо гіл ках па вул. Спа кой най у Пін ску. І мож на ка заць, 
што вы стаў ка тво раў — гэ та свое асаб лі вае на вед ван не 
мас тач кай род ных мяс цін.

Не за бы лі ся пра «Але ну» — так яе на зы ва юць у Ка лод-
ным — і не па срэд на на ма лой ра дзі ме. У 2003-м, праз 129 
га доў пас ля яе смер ці, тут з'я ві ла ся ме ма ры яль ная плі та з 
над пі сам: «У па мяць зна ка мі тай мас тач кі Ге ле ны Скір мунт 
(1827—1874), ура джэн кі вёс кі Ка лод нае, уста ноў ле на на 
мес цы ся дзі бы Скір мун таў».

Знач най ці ка вас цю ў ама та раў і спе цы я ліс таў ка рыс та-
юц ца так са ма дзён ні ка выя за пі сы Ге ле ны Скір мунт, якія 
лег лі ў асно ву кні гі Б. За лес ка га, вы да дзе най у 1876 г. на 
поль скай мо ве. У 2009 го дзе — з той жа наз вай, але ўжо 
на мо ве бе ла рус кай — яна ўба чы ла свет у мін скім вы да-
вец тве Вік та ра Хур сі ка.

Мі хась КАР СЕ КА
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ВЯР ТАН НЕ 
ГЕ ЛЕ НЫ 

СКІР МУНТ

і По лац кай зя мель і з'я ві ла ся па чат кам 
но вай дзяр жа вы — Вя лі ка га Княст ва Лі-
тоў ска га і Рус ка га.

Пас ля за ва ё вы балц кіх зя мель Вой-
шалк за ду маў хрыс ціць іх. Як пі ша Ні ка-
наў скі ле та піс, Вой шалк «...многих кре-
сти, и церкви и монастыри воздвиже». 
Ад нак гэ тую спра ву ён не за вяр шыў. Па 
не вя до мых пры чы нах Вой шалк па кі нуў 
на ва град скі па сад і зноў пры няў ма нас кі 
сан. Іпаць еў скі ле та піс трак туе гэ ты крок 
як ду хоў ны ўчы нак кня зя, рас ка ян не за 
кро ва пра ліц це. «Согрешил есмь мно го 
пе ред Бо гом и человеки». Вя лі кім кня-
зем стаў Шварн Ва сіль ка віч, а Вой шалк 
пай шоў у ма нас тыр. Мож на да пус ціць, 
што пад пры крыц цём ма нас кай ра сы ён 
ха цеў на браць ма на хаў для хры шчэн ня 
Літ вы.

Тра гіч на за вяр шы ла ся жыц цё Вой-
шал ка. Ула дзі мір скі князь Леў Да ні ла віч, 

угне ва ны на Вой шал ка за тое, што «дал 
зем лю Литовскую бра ту его Шварнови», 
за біў яго ў ма нас ты ры.

Ін шую вер сію за бой ства Вой шал ка 
па дае «Хро ні ка Лі тоў ская і Жа мой цкая». 
Па вод ле яе, пас ля смер ці Да ні лы Га ліц-
ка га яго ныя сы ны мя чом па ча лі дзя ліць 
баць каў скую спад чы ну. Князь Леў Да-
ні ла віч за ха піў Швар наў удзел — Дра-
гі чын скую зям лю. Шварн звяр нуў ся па 
да па мо гу да Вой шал ка. Вя лі кі князь на 
ча ле вой ска за няў Дра гі чын скую і Бе рас-
цей скую зем лі і ру шыў на ста лі цу Ва лы ні 
Ула дзі мір.

Леў Да ні ла віч за пра сіў Вой шал ка 
на пе ра га во ры. Шварн і Ва сіль ка «ве-
рою сво ею» абя ца лі Вой шал ку «без пе-
чен ство». Вой шалк па ве рыў іх клят ве, 
спы ніў вой ска і пры ехаў ва Ула дзі мір. 
У ма нас тыр, дзе спы ніў ся Вой шалк, 
пры ехаў Леў Да ні ла віч і, на піў шы ся, 

рас сек шаб-
ляй Вой шал ку 
га ла ву. У тую 
ж ноч «гас цін-
ныя» гас па да-
ры па сек лі і 
па рэ за лі ўсіх 
Вой шал ка вых 
па слоў. І гэ та 
вер сія зда-
ец ца больш 
праў дзі вай за вер сію Іпаць еў ска га ле-
та пі су.

Смерць Вой шал ка ўжо ні чо га не вы-
ра ша ла. За кла дзе ны ім пад му рак быў 
тры ва лы. На ім па бу да ва лі Вой шал ка-
вы на ступ ні кі ад ну з най буй ней шых ў 
Еў ро пе дзяр жаў, якая ста ла на мно гія 
ста год дзі агуль ным до мам для бе ла ру-
саў, ле ту ві саў і ўкра ін цаў.

Ві таўт ЧА РОП КА.

(? — 1268)

Тра ды цыі 
не пе ра рва ная стуж ка...

Да кра нуц ца да твор час ці сла ву тай зям ляч кі.
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Ста рон ка з Ар шан ска га еван гел ля ХІ ІІ ст.


