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СКАРОЧАНЫЯ НАПІСАННІ Ў СТАРАЖЫТНЫМ ПІСЬМЕНСТВЕ 
1. Прырода з’явы
Адной з цікавых і адметных рыс старажытнага пісьменства з’яўляюцца 

розныя выпадкі скарачэння напісанняў. З гэтай з’явай рэгулярна сутыкаюцца 
археографы, гісторыкі, філолагі і іншыя спецыялісты, што працуюць са стара-
жытнымі дакументамі і наратыўнымі тэкстамі. Няправільнае ці недакладнае 
раскрыццё скарачэнняў прыводзіць да памылак або хібных інтэрпрэтацый. 
Аднак усёабдымнага разгляду характару і тыпалогіі скарочаных напісанняў у 
беларускай навуцы пакуль няма; маюцца толькі фрагментарныя экскурсы, за-
снаваныя ў асноўным на рускіх працах (найбольш вядомыя з іх: [3, с. 176—
202; 5, с. 35—43]), нярэдка супярэчлівыя і блытаныя. У рускай навуцы скаро-
чаным напісанням (кірыліцы) доўгі час (прыкладна да сяр. ХХ ст.) не надава-
лася адметнай увагі — яны лічыліся мёртвай, штучнай прыналежнасцю пісь-
ма, ніяк не звязанай з жывым маўленнем, а таму не вартымі ўважлівага дасле-
давання [2, с. 427—428]. Аднак яшчэ і цяпер ва ўсходнеславянскай навуцы не 
існуе дэталёвага і ўсёабдымнага тэарэтычнага асэнсавання гэтай з’явы, хаця ў 
вучоных назапашана шмат цікавых і багатых назіранняў над яе праявамі ў са-
мых розных кірылічных помніках Усходняй Славіі. 

Напэўна, з гэтай прычыны нават тэрміналагічна-паняццевы апарат для 
акрэслення скарочаных напісанняў застаецца неўсталяваным, расплывістым і 
часам супярэчлівым. Часцей за ўсё скарочаныя напісанні як аб’ект палеагра-
фіі блытаюцца з тахіграфіяй, з аднаго боку, і абрэвіяцыяй, з другога. 

Тахіграфія (грэч. ταχυγραφία ‘скорапіс’) — спецыяльнае скарочанае пісь-
мо для больш кароткай перадачы пісьмовага тэксту. У тахіграфіі цэлыя скла-
ды, радзей цэлыя марфемы і некаторыя словы замяняюцца асобнымі знакамі, 
аднак іх выгляд і рэпертуар нават у аднаго тахіграфа можа крыху хістацца. Гэ-
та не літары, а спецыяльныя, умоўныя знакі, часам падобныя да асобных лі-
тар, але часцей сваім выглядам ніяк з імі не звязаныя. Аднак тахіграфія адроз-
ніваецца ад стэнаграфіі — пісьма для хуткага запісу вуснага маўлення, і наў-
рад ці выкарыстоўвалася ў такіх мэтах [17, с. 71, 72], хаця не выключана, што 
ў старажытнасці існавала некалькі сістэм тахіграфіі — у т. л. тая, што была 
блізкая да стэнаграфіі [16, с. 84]. Сучасная стэнаграфія ўзнікла ў XVII ст. для 
запісу прамоў, але цяпер ужо амаль выйшла з ужытку. 

Лічыцца, што тахіграфія ўзнікла ў антычным свеце, у грэчаскім пісьмен-
стве, і фактычна ўяўляе сабой складовае пісьмо з элементамі літарнага (гука-
вога) (гл. у дэталях: [16, с. 82—85; 17, с. 71—74; 9, с. 270—298]). Паводле 
звестак Дыягена з Лаэрта (кан. II — пач. III ст.), тахіграфію ўжываў філосаф 
Ксенафонт (IV ст. да н. э.) для навучання моладзі і запісу дыялогаў Сакрата і 
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прамоў Дэмасфена. Ужывалася яна і ў ранняй царкве — для запісу казанняў і 
царкоўных дыспутаў. Па прыкладу грэкаў тахіграфія была ўведзена і ў лацін-
скім пісьменстве, паводле падання — Цыцэронам (І ст. да н. э.) для запісу су-
довых прамоў. Спецыяльныя знакі для гэтага былі распрацаваны яго вучнем і 
сакратаром Тыронам, а пазней, у І ст., яны былі сістэматызаваны і пашыраны 
Сенекам. Лацінская тахіграфія (інакш называная Тыронавымі знакамі, notae 
Tironianae) была больш блізкая да стэнаграфіі, паколькі мела шмат знакаў, 
што пазначалі словы, а не склады [17, с. 73]. Яе ўжывалі ў антычныя часы 
рымскія юрысты і чыноўнікі. Актыўна выкарыстоўвалася тахіграфія і хрысці-
янствам; вядомы кнігі Бібліі і Айцоў Царквы, цалкам ці часткова напісаныя 
Тыронавымі знакамі. Шырокага ўжытку гэтая сістэма пісьма дасягнула ў 
Х ст. у базыльянскім манастыры Гротаферата (Калабрыя, на поўдні Італіі), дзе 
жылі грэчаскія манахі на чале з вядомым ерэтыкам Св. Нілам Калабрыйскім 
(† 1005). У эпоху Сярэднявечча як грэчаская, так і лацінская тахіграфія прыхо-
дзіць у заняпад і нямногімі знаўцамі часам ужывалася для тайнапісу. Прык-
ладна пасля Х ст. лацінская тахіграфія была забытая; да XIV ст. зусім знікае і 
грэчаская тахіграфія. Гэтыя сістэмы пісьма былі разгаданыя філолагамі толькі 
ў ХІХ ст. 

Абрэвіяцыя або інакш абрэвіятура (познелац. abbreviatio, abbreviatura 
‘скарачэнне’) — гэта моўная з’ява, адзін са спосабаў утварэння новых (г. зн. 
да таго адсутных у мове) слоў на базе некалькіх існуючых слоў ці словазлу-
чэнняў. Хаця абрэвіяцыя зараз знаёмая практычна ўсім літаратурным мовам 
свету, як моўная з’ява яна — дастаткова новы феномен, набытак у асноўным 
ХХ ст., і раней у еўрапейскіх мовах амаль не адзначаная (праўда, некаторыя 
перадумовы для развіцця абрэвіяцыі ў іх меліся і раней, аднак да кан. ХІХ ст. 
практычна не рэалізоўваліся)I* . Узніклыя шляхам абрэвіяцыі словы прынцы-
пова адрозніваюцца ад скарочаных напісанняў — апошнія ўяўляюць сабой 
толькі спрошчаны запіс слова, але само слова пры гэтым захоўваецца ў вы-
маўленні нязменна. Таму ў строга навуковым ужытку (па меншай меры, лінг-
вістычным) назва «абрэвіяцыя» (ці «абрэвіятура») не павінна ўжывацца ў да-
чыненні да напісанняў (з’явы арфаграфіі), а толькі да складанаскарочаных 
слоў (гл. у дэталях: [1, с. 18—104]). 

Тым не менш, сярод палеографаў, а таксама гісторыкаў і археографаў 
любыя пісьмовыя скарачэнні называюцца абрэвіяцыяй, што мае пад сабой 
даўнюю традыцыю лацінскай мовы. Аднак з лінгвістычнага погляду гэта не 
зусім правільна. Скарачэнні напісанняў не належаць ні да тахіграфіі, ні да аб-
рэвіяцыі (у лінгвістычным сэнсе), хаця функцыянальна і знешне блізкія да іх. 
Таму французскі палеограф А. Шасан прапанаваў тэрмін брахіграфія (ад грэч. 
βραχυς ‘кароткі’ і γράφω] ‘пішу’), які ахоплівае менавіта скарочаныя напісанні 
старажытнага пісьменства (гл.: [8, с. ix]). 

* Гл. заўвагі ў канцы артыкула. 
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Скарачэнні — гэта фактычна з’ява пісьма (графікі), у шырокім сэнсе — 

арфаграфіі (калі лічыць, што графіка з’яўляецца складнікам арфаграфіі), спе-
цыфічны прыём перадачы напісанняў. Умоўна адрозненні паміж імі можна 
праілюстраваць наступным чынам: абрэвіяцыя — утварэнне складанаскаро-
чанага слова: калектыўная гаспадарка > калгас, тахіграфія — пазначэнне гэ-
тага слова спецыяльным значком на пісьме (ці на карце), напрыклад, як ▲, а 
скарачэнне — напісанне гэтага слова асобным чынам: к., калг., к-с і да т. п. У 
адносінах да старажытнага пісьменства скарочаныя напісанні з’яўляюцца аб’-
ектам палеаграфіі і сумежных з ёй дапаможных дысцыплін: эпіграфікі, ды-
пламатыкі, папіралогіі, сфрагістыкі і нумізматыкі (у той ступені, у якой гэтыя 
дысцыпліны закранаюць напісанні). Але і знакі ды прыёмы тахіграфіі таксама 
будуць ахоплівацца палеаграфіяй, хаця і ў якасці спецыяльнага выпадку. 

Усе скарачэнні тэарэтычна могуць быць падзелены на два тыпы: 1) кант-
ракцыі (ад лац. contractio — сцяжэнне, скарачэнне, сцісканне), ці сцяжэнні і 
2)суспенсіі (ад лац. suspensio — падчэпліванне), ці адсячэнні. Пры кантракцыі 
выкідаюцца літары ўнутры слова (як правіла, літары галосных ці нават цэлыя 
склады), напрыклад: д-т ‘дацэнт’, д-р ‘доктар’, праф-р, п-р ‘прафесар’, пры 
суспенсіі — літары ў канцы слова (апошнія літары (у канчатках), але нярэдка 
нават амаль усе літары, за выключэннем першай ці першых), напрыклад: д., 
дац. ‘дацэнт’, д., док. ‘доктар’, п., пр., праф. ‘прафесар’. Нярэдка сустракаюцца 
і камбінацыі гэтых двух тыпаў, напрыклад: дц., др. Суспенсія, зведзеная да 
адной літары, называецца сіглам (ад лац. singula littera ‘адна літара’), але часам 
пад сіглам разумеюць толькі стылізаваны знак літары (ці некалькіх літар), 
напрыклад, т. зв. птушачку 3, якая ўзыходзіць да лац. v. < vidi ‘бачыў’ ці vide 
‘глядзі’. Зліццё двух, трох ці рэдка чатырох (як правіла, суседніх) літар у адзін 
знак называецца лігатурай (ці звязным напісаннем). Да лігатур адносіцца 
шмат распаўсюджаных у сучаснасці знакаў: £, $, &, @, ® і інш.; многія спе-
цыфічныя літары, што ўвайшлі ў сучасныя еўрапейскія алфавіты, гістарычна 
ўяўляюць сабой таксама лігатуры: æ, ç, ã, ñ, õ, љ, њ і інш. [6, с. 42]. Лігату-
ры — гэта фактычна знакі тахіграфіі, хаця сваім выглядам лігатуры не супада-
юць са знакамі старажытнай тахіграфіі. Наколькі істотна яны разыходзіліся 
паміж сабой, могуць сведчыць наступныя прыклады тахіграфічных знакаў 
для грэчаскіх складоў: αλ > , αρ > , σι > , ων > , ται > , οτι > 
!. Затое непасрэдна да тахіграфіі (па крайней меры, часткова) узыходзяць зна-
кі скарачэнняў (фактычна — умоўныя знакі), што ўжываліся ў антычным і ся-
рэднявечным пісьменстве. Імі пры хуткім пісанні пазначаліся асобныя (часта-
ўжывальныя) словы, склады і канчаткі, а таксама некаторыя літары. 

Аднак на практыцы разнастайнасць пісьмовых скарачэнняў, іх мадэфіка-
цыі і рэалізацыі ў канкрэтных помніках (ці хаця б у групах помнікаў) значна 
шырэйшыя за гэтую схему. Пры характарыстыцы старажытных скарачэнняў 
трэба ўлічваць таксама форму напісання літар адносна радка: вялікія ці ма-
лыя, радковыя ці вынасныя, падпісныя або ўпісныя, павернутыя ці перакуле-
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ныя, а таксама дэкарацыйныя формы літар: ініцыялы (літара ў рамцы, часта з 
малюнкам), вязь, манаграмы; часам значэнне мае таксама спалучэнне літар са 
знакамі ў радку (на мяжы слоў ці сказаў і пры пераносе слоў) — інтэрпункцы-
яй, і са знакамі над радком — дыякрытыкамі як фанетычнымі (яны пазначалі 
розныя фанетычныя з’явы — націск, колькасць галоснага, прыдыханне 
і інш.), так і экфанетычнымі (сам факт скарачэння ці змену інтанацыі пры чы-
танні або спяванні). У якасці дыякрытык і інтэрпункцыі выкарыстоўваліся 
рыскі, дужкі (іх варыянт — коска) і кропкі, а таксама іх камбінацыі. 

У выніку, характар і функцыя скарачэнняў неаднастайныя ў розных рэгі-
ёнах, у розныя эпохі, у розных пісьмовых традыцыях і сферах ужытку (жан-
рах) ці відах рукапісаў. Распаўсюджанне тых ці іншых графічных з’яў магло 
мець татальны характар, або ахопліваць пэўныя рэгіёны, ці абмяжоўвацца 
вузкім арэалам. Адны з’явы станавіліся папулярнымі толькі на пэўныя дзеся-
цігоддзі ці стагоддзі, іншыя суправаджалі пісьменства на ўсім працягу яго раз-
віцця да XVIII ст., а некаторыя захаваліся аж да сучаснасці. У дачыненні да 
пісьмовай традыцыі асаблівае значэнне маюць грэчаскае і лацінскае пісьмен-
ства, дзе ўласна і склаліся асноўныя тыпы і мадэлі скарачэнняў, а для кірыліч-
най графікі значэнне мае таксама царкоўнаславянскае пісьменства. У адносі-
нах да сферы ўжытку паміж сабой адметна адрозніваюцца, з аднаго боку, рэ-
лігійна-царкоўная сфера, з другога — актава-канцылярская ды адміністра-
цыйна-юрыдычная, з трэцяга — надпісы (эпіграфіка) на манетах і пячатках, а 
таксама на іншых матэрыяльных аб’ектах (металічныя адліўкі ці выкаванкі 
і г. д.), з чацвёртага — літаратурныя творы. Ва ўсіх гэтых сферах утварылася 
свая спецыфіка скарачэнняў, мелася свая дынаміка ў прасторы і часе. 

Можна вызначыць некалькі матываў для скарачэння напісанняў. Перш 
за ўсё, гэта эканомія: а) месца (матэрыялу) для напісання і б) сіл і часу пісара 
для пісання [16, с. 86; 17, с. 75]. Эканомія дасягалася за кошт унікання: 1) стэ-
рэатыпных, часта паўтаральных слоў і словазлучэнняў (у дадзеным тэксце або 
яго фрагменце ці ў пэўнай галіне пісьмовай камунікацыі), 2) найбольш частых 
і/ці лінгвістычна бясспрэчных (відавочных) марфем (напрыклад, канчаткаў) ці 
радзей каранёў. Аднак гэта было магчыма толькі пры ўмове, што пісар добра 
ведаў мову, у якой рабіліся такія скарачэнні. Нарэшце, у некаторых выпадках 
моцным стымулам для даўніх пісараў быў в) ідэальны, сімвалічны змест: яны 
імкнуліся вылучаць на пісьме асобныя, найбольш шанаваныя словы ці слова-
злучэнні (імёны ці тытулы ўладароў або багоў). 

Скарачэнні ўяляюць сабой прыналежнасць дастакова развітай пісьмовай 
культуры. Таму яны былі дасяжныя і фактычна прызначаліся для вопытных, 
спрактыкаваных чытачоў і пісараў. Сістэматычнае выкарыстанне на пісьме 
скарачэнняў патрабавала пэўнай звычкі і навыку — і ад пісара, і ад чытача. 
Хаця характар ды частотнасць скарачэнняў у многім залежалі ад самавольст-
ва пісара, аднак пры гэтым ён заўжды мусіў улічваць і досвед чытача, і аўды-
торыю, якой прызначаўся напісаны тэкст. Як правіла, у аказіянальных, мала-
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важных і спецыяльных тэкстах, адрасаваных вузкаму колу чытачоў (напрык-
лад, розных трактатах ці кодэксах), ужывалася шмат скарачэнняў, тады як у 
тэкстах шырокага публічнага прызначэння іх было мала ці ўвогуле не бы-
ло [16, с. 88, 103; 17, с. 90]. 

Скарачэнне напісанняў такая ж неад’емнасць, як і самі напісан-
ні [9, с. 320]. У старажытных пісьменствах, што грунтаваліся на гукава-літар-
ным прынцыпе пісьма, скарачэнні адзначаюцца з даволі ранніх часоў. Гіста-
рычна першымі з іх былі старажытнагрэчаскае пісьменства, затым лацінскае, 
пад іх уплывам скарачэнні распаўсюдзіліся ў іншых еўрапейскіх пісьменст-
вах, у т. л. і царкоўнаславянскім. Важнае значэнне для еўрапейскай традыцыі 
скарачэнняў мела яўрэйскае пісьмо — іудзейскія пісьменнікі і талмудычныя 
кніжнікі таксама нярэдка выкарыстоўвалі скарачэнні. 

2.Грэчаская антычная і візантыйская традыцыя
Скарочаныя напісанні ўзніклі ў грэчаскім пісьменстве ў даўнія часы: лі-

чыцца, што яны былі вядомыя ў класічную эпоху (V—IV стст. да н. э.), і іх да-
кладна фіксуюць у эпоху элінізму (III—I стст. да н. э.). Знакам скарачэння 
слоў у грэкаў служыла нахіленая рыска: ,́ ,̀ / (напрыканцы слова ці над ім), 
ламаная рыска кшталту ٤ ці дужка (напрыканцы слова); пад лацінскім уплы-
вам таксама магла выкарыстоўвацца кропка [9, с. 322]. У інскрыпцыях (надпі-
сах) пасля скарачэння ставілася двукроп’е, значна пазней — рыска [9, с. 324]. 

Узнікненне скарачэнняў у пісьме грэкаў было абумоўлена дзвюма роз-
нымі прычынамі — матэрыялам пісьма або сітуацыяй напісання. Адпаведна, і 
характар скарачэнняў у такіх выпадках быў дастаткова розны. Калі для пісьма 
выкарыстоўваліся цвёрдыя матэрыялы (камень, дрэва, метал, глінянае ча-
рэп’е), на якіх надпісы вырэзваліся, выдрапваліся ці выціскаліся, то з прычы-
ны працаёмкасці і абмежаванасці матэрыялу ўзнікалі спецыфічныя скарачэн-
ні — эпіграфічныя. Асабліва часта такія скарачэнні спецыялісты знаходзяць 
на побытавай кераміцы (клеймы вытворцаў), манетах і ў інскрыпцыях. У эпі-
графіцы адзначаюцца амаль толькі суспензіі: Μ < µναi ‘міна’ (назва манеты), 
ΟΙ < οι]κουiντι, ΥΠΕ < υpπένερθεν і інш., ініцыяльныя скарачэнні напачатку даво-
лі рэдкія (напрыклад, лічэбнікі: Π < πέντα ‘пяць’, ∆ < δέκα ‘дзесяць’ і інш.), але 
значна пашыраюцца пад рымскім уплывам [9, с. 324—325]. Аднак адзінкава ў 
інскрыпцыях і папірусах сустракаюцца і выпадкі кантракцыі, абмежаваныя, 
як правіла, толькі некаторымі назвамі: ΒΑΥС < βασιλέυς ‘цар, імператар’ пры 
звычайным ΒΑ < βασιλέυς і да т. п. [9, с. 325]. 

Пры пісанні на мяккім матэрыяле (папірусе, лісцях і лыку, на воскавых 
таблічках, скуры і пергаміне, пазней на паперы) праблем з памерам не ўзніка-
ла, паколькі на іх маглі стварацца значныя тэксты. У старажытных грэкаў іс-
навалі тэксты амаль без скарачэнняў (у т. л. і на папірусах) — яны пісаліся ка-
ліграфічным пісьмом, дзе дапускаліся толькі лігатуры і скарачэнні канцавога 
-ν (гл. ніжэй). Аднак нашмат большае кола тэкстаў не патрабавала значнай 
увагі для свайго стварэння. На першы план тут выступалі сітуацыйныя чынні-
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кі — стомленасць (праца пісара ў Антычнасці і Сярэднявеччы была вельмі 
цяжкай) ці брак часу, недахоп месца ў радку. Дарэчы, была і стэрэатыпнасць 
слоў, якія часта паўтараліся ў пэўным кантэксце. У тых асоб, што не валодалі 
каліграфіяй ці пісалі злітным пісьмом (мінускулам, курсівам) або стваралі 
прыватныя допісы, запісы часовага захоўвання, малаважныя дакументы 
і да т. п., а таксама спецыяльныя творы (па філасофіі, гісторыі, матэматыцы, 
астралогіі, медыцыне, хіміі і інш.), развіваліся пэўныя прыёмы скарачэння 
асобных слоў ці словазлучэнняў. Ад эпохі да эпохі (звязаныя з пэўнымі матэ-
рыяламі пісьма — папірусамі, унцыяламі, мінускуламі) іх рэпертуар узбага-
чаўся. 

Скарачэнні ў грэчаскіх рукапісах вельмі разнастайныя (іх пералік 
гл.: [11, с. 344—346, 359—377; 7; 10, с. 154—156; 16, с. 88—96; 17, с. 76—84; 
9, с. 335—352]) і залежаць ад зместу тэксту, яго жанру і прызначэння, а такса-
ма эпохі [9, с. 323]. Прыёмы скарачэнняў могуць быць зведзеныя да некалькіх 
наступных мадэляў: 

1)выкарыстанне тахіграфічных ці ўмоўных знакаў для асобных (часта-
ўжываных) складоў, марфем ці слоў (гл. у дэталях: [7; 16, с. 91—96; 
17, с. 81—84; 18, с. 38—39]), напрыклад: / ці /̇. для εpστίν, εpστί, \ для ειiναι (пры 
тым, што знак / ужываўся і замест канчаткаў -ος, -ων: λευκ/ < λευκός, ωρι/ < 
’Ωρίων), ÷ для τα, /̇̇  для τε, \̇̇ для τον і інш. (артыклі), 7 для δέ, N для εpκ ‘з, ад’, 
знакі ‹, < або٤ для κάι ‘і’; знак 9 для ’όνοµα ‘імя’ (9 9 для формы мн. л. — ’όνό-
µατα), у т. л. у камбінацыі з літарамі: Г\ для γάρ (дзе \ тахіграфічны знак для 
літары ρ), М  ̂для -µαι, µ ›́ ці µ> для -µένον і інш.; сюды могуць быць аднесе-
ныя і чыста іерагліфічныя знакі, што пазначалі асобныя словы ці паняцці: ≈ 
для άpρουρα ‘паша, поле’, + для πυρουi ‘агонь’, ; для κόσµος ‘лад, чын, парадак’, 
6 для ‘ηµέρα ‘дзень’, 9 для νύκτα ‘ноч’ і інш.; 

2)стварэнне лігатур (пра лігатуры гл.: [11, с. 262—284]) для розных слоў
ці іх скарачэнняў, заснаваных пераважна на прынцыпе суспензіі: 

а) другая літара слова ўпісваецца ў першую ці змяшчаецца пад або над 
ёй:  для ’οκτοβρίω ‘у кастрычніку’,  для ’όσιος ‘свяшчэнны’,  для ’όνοµα, 

 для λόγος ‘слова’, Μт для µετά ‘паміж, сярод’ і інш.; або пачатковая літара 
слова ўпісваецца ў наступную: ]  для ’αόριστος ‘аорыст’ і інш.; 

б) літара χ, µ, π, ω, з якой пачынаецца слова, застаецца ў радку, а адна з 
наступных літар перакрэслівае яе, утвараючы лігатуру:  для πρός ‘да’ ці 
πρότερος, -ν ‘першы, ранейшы’,  для ωp}ρα ‘пара, гадзіна’, X для χρόνος, χρόνου 
‘час, часу’ або χρυσόν ‘золата’ і інш.; часам сумяшчаюцца стылізаваныя па-
чатковыя літары слоў:  для γράφεται ці γάρ і інш.; 

в) скарачэнне слова да першай літары, на што ўказвае рыска пад ці каля 
літары:  для διά ‘праз’,  для µείζων ‘большы’, Κ- для κέντρον ‘вастрыё; 
цэнтр’ і інш.; 

3)суспензіі — скарачэнні слова (часта — толькі за кошт апошняй галос-
най, апошняга складу ці канчатка) да адной ці некалькіх першых літар, з па-
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станоўкай пры гэтым рыскі (надрадковага знака) над месцам скарачэння і/ці з 
пастаноўкай вынасных літар (надпісных, падпісных ці ўпісных): 

а) скарачэнне канцавога -ν (вельмі рэдка -µ) шляхам пастаноўкі рыскі ці 
(ва ўнцыялах) гарызантальнай лініі: πάντω  ́ < πάντων ‘усіх’, ΛΟΓŌ < λόγον 
‘слова’ і інш.; 

б) скарачэнне канцавой галоснай, складу (перш за ўсё ў адна- ці двускла-
довых часціцах, артыклях, прыназоўніках) ці канчатка, з пастаноўкай рыскі ці 
знака скарачэння: α  ́< ’ανά, δ  ́< δέ, δ/ ці δ] < διά, γ  ́< γάρ, κ  ́< κατά, π  ́< παρά ці 
πρός, κεφαλ  ́< κεφαλήν і інш.; 

в) скарачэнне да першай літары ці да некалькіх першых літар любой 
часткі слова: 

— з пастаноўкай рыскі ці знака скарачэння: φ  ́для φύσις, ύ для υιpοί, γρ ,́ 
γρ), γρα < γραµµατεύς (ці γραφειiον, γραφεύς), προκ  ́< πρόκειται, ΙΠΠ٤< ίpππους, 
κεφ/ < κεφαλαιώτης, αδε/ < ‘αδελφός, τρے < τράπεζαν, πτολ  ̂< πτολεµαίου і інш.; 
знакі скарачэнняў ператвараліся ва ўмоўныя, якія замяшчалі пэўныя склады ці 
спалучэнні літар; 

— з вынасам, над- ці падпісаннем наступнай або іншай літары: Пе < περί, 
∆υ < δυνάµις, εκ < έpκαστος, πο < πρότερον, λο < λόγος (ці λοιγοί), ‘άν∆ < ‘άνδρας, 
πολ < πόλεµον, βουλ < βουλή, ΤΕΛο < τέλος, ΙΝδ < ιpνδικτιωiνος, κυ’ < κυρίουі, φύ΄σ 
< φύσιν, ‘επιτιµ/ < ‘επιτίµιον,’αρχστ/ < ‘αρχιστρατήγου, τεκ < τέκνα, οµοι < οpµοίως 
і інш.; пры гэтым некаторыя вынасныя літары набывалі стылізаваны выгляд 
(як π, якая ў курсіве ператварылася ў _, ужывалася, напрыклад, як скарачэнне 
для πηiχυς ‘локаць’), што спрыяла іх ператварэнню ва ўмоўныя знакі для цэ-
лых слоў: ð для πόλις ‘горад, дзяржава’ і інш.; 

4)кантракцыі, даволі рэдкія, амаль аказіянальныя, абмежаваныя нейкімі
асобнымі выпадкамі [18, с. 14—15]: паказ марфемнай структуры (βφ < βενεφι-
κιάριος) ці граматычнай формы (κω < κυρίω) слова, сімвалізацыя асобных спа-
лучэнняў унутры слова (так, спалучэнне -οσ- магло перадавацца адзіным зна-
кам с: ΚсΜΟΝ < κόσµον), асобныя словы (αν]κη < ανάγκη ‘патрэба, прымус’, 
ηγης < ηpγεµονικηiς, πρiις < πατρίς ‘айчына’, πρiιος < πάτριος ‘айчынны’) і да т. п. 

Як бачна, у грэчаскіх скарачэннях прадстаўлены амаль выключна сус-
пензіі і практычна адсутнічаюць кантракцыі. Іншай асаблівасцю з’яўляецца 
шырокае выкарыстанне вынасных, упісных і падпісных літар, а таксама ры-
сак ці падобных да іх умоўных знакаў пры сціпласці выкарыстання інтэр-
пункцыі (да VIII ст. выкарыстоўвалася хіба што кропка ў радку). Нягледзячы 
на ўплыў рымскай практыкі, выкарыстанне ініцыяльных суспензій ў актавых 
грэчаскіх тэкстах было забаронена імператарам Феадосіем у 438 г. і пазней 
пацверджана ў кодэксе Юстыніяна [9, с. 320]. Пісары ж грэчаскіх унцыялаў 
на пергаміне ўвогуле імкнуліся пазбягаць скарачэнняў і выкарыстоўвалі іх 
толькі ў лічаных пэўных сітуацыях, такіх, як, напрыклад, канец радка ці рас-
паўсюджаныя канчаткі асобных слоў. 

172 І. П. Клімаў 
У візантыйскія часы захоўваліся амаль усе асаблівасці антычнай трады-

цыі скарачэнняў грэчаскага пісьменства. За выключэннем nomina sacra (пра іх 
гл. п. 4), візантыйскія хрысціянскія тэксты ніяк не адрозніваюцца ад прафан-
ных [16, с. 87—88; 17, с. 76]. Бадай, нейкай асаблівасцю мінускулаў, асноўных 
рукапісаў гэтай эпохі, можна лічыць большую схільнасць да ўнікання канчат-
каў і апошніх складоў, што часцей спалучалася з вынаснымі літарамі: ποδ  ́< 
πόδας, ψυχ < ψυχηiς і інш., ці тахіграфічнымі знакамі:  ̀для -ον, ٧ ці ے для -αν, s 
для -ης, c для -εν і г. д. [7; 9, с. 332—333]. Пад рымскім уплывам часта выка-
рыстоўвалася падваенне літар для перадачы мн. ліку, напрыклад: κυρρ < 
κύριοι ‘спадары’, παιδδ/ < παίδων ‘дзеці’. Пад хрысціянскім уплывам некаторыя 
лігатуры ці тахіграфічныя знакі набылі новыя значэнні. Так, знак X стаў зна-
чыць Χριστός ці Χρυσόστοµος ‘Залатавусны’, знак ٭ ці  значыць ψαλτήριον 
‘Псалтыр’ і інш. 

3.Лацінская антычная традыцыя
Як і ў грэчаскай, у рымскай традыцыі скарачэнні крыху па-рознаму раз-

віваліся ў эпіграфіцы (надпісы пераважна на цвёрдым матэрыяле) і ў тэкстах, 
напісаных на мяккім матэрыяле. Таксама як і ў грэкаў, у рымлян пераважалі 
суспензіі — скарачэнні да адной першай літары (сігл) ці літар слова або нават 
слоў у словазлучэнні — і выкарыстоўваліся лігатуры, а кантракцыі сустрака-
ліся рэдка. Суспензіі былі простымі, калі скарачалася адно слова, і складаны-
мі, калі скарачэнне тычылася цэлага словазлучэння. 

У лацінскай эпіграфіцы і пад яе ўплывам у тэкстах многіх рукапісаў ска-
рачэнню падлягалі пераважна пэўныя групы слоў: 

а) асабовыя імёны: C. ці G. < Cajus (Gaius), Q. < Quintus, App. < Appius, D. 
< Decimus, M. < Marcus, P. < Publius, Sex. < Sextus, Ser. < Servius, Tib. < Tiberius 
і інш.; 

б) назвы службовых асоб, пасад і ўладароў: IMP < Imperator ‘імператар’; 
CAES, CAE, C < Caesar, тытул сына-спадкаемца імператара; AVG < Avgvstvs, 
тытул імператара; PM, PONT MAX < Pontifex Maximvs ‘вярхоўны пантыфік 
(жрэц)’; COS, CONS, CO, C < Consvl ‘консул’ і нш., у сувязі з чым скарачэнне 
зазнавалі таксама тытулы і эпітэты кіраўнікоў: INV < Invictus ‘Непераможны’; 
MAX < Maximus ‘Найвялікшы’; DV, DIV, DIVO < Divus ‘Боскі’; PP < Pater Pat-
riae ‘Айцец Айчыны’; DN < Dominus Noster ‘наш гаспадар’; VC < vir clarissi-
mus ‘высакародны муж’ і інш.; 

в) назвы ўстаноў і юрыдычных паняццяў: SPQR < Senatus populusque Ro-
manus, фармальная назва Рымскай дзяржавы, PR < populus Romanus, RP < res 
publica; DPS < de pecuniā suā ‘на свае сродкі’, HL < hac lege ‘такім чынам’ (ці 
has leges, his legibus ‘у (на) такіх умовах’) і інш.; 

г) частаўжывальныя словы: 
— службовыя: i. < id est ‘гэта значыць, то ёсць’, d. < de ‘з, ад, да, пра’, an. 

< ante ‘да (таго)’ і інш., таксама з аманіміяй: c. < cum ‘з, разам з, праз’ ці circa 
‘каля, прыкладна’, p. < per, pro, par, q. < que, qui і нш.; 
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— знамянальныя, часам пашыраныя толькі ў пэўным кантэксце, што вя-

ло да шырокай аманіміі: b. < bonus, bene, c. < causa ‘прычына, справа’, centuria 
‘цэнтурыя’, civis ‘грамадзянін’ ці centum ‘сотня, сто’, d. < dies ‘дзень’, dedit ‘ад-
дае’ ці ‘даў’ ці dirus ‘страшны’, d.d.d. < donat ці dedicate ‘дарыць, прысвячае’, 
fec. < fecit ‘зрабіў’, U. < Urbs, назва Рыма і інш.; 

д) назвы адзінак часу, меры, вагі, ліку: а. < annus ‘год’, d. < denarius, наз-
ва манеты, l. < libra ‘фунт’, s. < solidus, назва манеты, AUC < anno urbis condi-
tae ‘ад заснавання Рыма’ і нш. 

Паўтор адной і той самай літары ў скарачэнні звычайна пазначаў множ-
ны лік назоўніка або найвышэйшую ступень параўнання прыметніка: coss. < 
consules, ff. < filii  ‘сыны’, oo. < omnes, vv.cc. < viri clarissimi, nn.bb. < nobilissimi, 
ff. < felicissimus і інш. Зрэдку маглі ўжывацца павернутыя ўлева ці перакуле-
ныя да гары літары, якія пазначалі жаночы род ці жаночае імя, напрыклад:  
< filia ‘дачка’ ці Filia,  < mulier ‘жанчына’ ці Marca. Часам ініцыял мог су-
праваджацца прыпіскай маленькай літары (звычайна канчатка ці фіналі сло-
ва), што тлумачыла значэнне слова ў выпадку аманіміі, напрыклад: pa < prima, 
pe < prime, po < primo, pm < primum. Асаблівасцю лацінскага пісьма было выка-
рыстанне кропкі пасля літары скарочанага слова ці гарызантальнай рыскі над 
ёй або напрыканцы слова [16, с. 99—100; 17, с. 87—88]. 

З прычыны значнай аманіміі чытанне многіх ініцыяльных скарачэнняў 
магло быць зразумелае толькі ў кантэксце. Асабліва шматлікімі і разнастай-
нымі былі скарачэнні ў рымскіх юрыстаў, якія аперыравалі стэрэатыпнымі 
словазлучэннямі, што апісвалі юрыдычныя паняцці, пасады, тытулы, эпітэты і 
званні. Для гэтага былі складзены нават цэлыя зводы скарачэнняў («Notarum 
Laterculi», «Notae iuris» і інш.), якія захаваліся да Сярэднявечча. Такія зводы 
ахоплівалі таксама скарачэнні частаўжывальных слоў, у т. л. службовых (гл. у 
дэталях: [15, с. xxxiii]). 

У лацінскіх рукапісах скарачаліся ў асноўным канцавыя літары (канчат-
каў ці апошніх складоў) слоў, як альтэрнатыва, яны маглі выносіцца за радок. 
Скарачацца маглі ўсе галосныя: a, o, u, i, е і некаторыя зычныя: m, n, r, t. Пры 
гэтым, калі скарачаліся насавыя зычныя m, n, то захоўвалася назалізаваная га-
лосная, якая магла пісацца з гарызантальнай рыскай: aia ці āia < anima ‘душа’, 
ois ці ōis < omnis ‘усялякі’; або напрыканцы радка замест m ці n магла ставіцца 
рыска, па прыкладу грэчаскіх рукапісаў [15, с. xxix]. Замест спалучэння -er- ці 
-re- мог ставіцца апостраф: b’viter < breviter, c’tus < certus і інш.; замест канчат-
каў -us, -ur, -um мог выступаць знак +: an+ < anus, amat+ < amatur 
і інш. [16, с. 100—101; 17, с. 88]. У некаторых выпадках ініцыяльныя скара-
чэнні суправаджаліся дыякрытыкамі і ўяўлялі сабой фактычна лігатуры:  для 
pro ‘перад’,  для quod ‘чаму’ і інш. Гэта адкрыла шлях для пашырэння кант-
ракцый, у якіх захоўваліся толькі зычныя і апускаліся галосныя ды канчаткі 
(паводле т. зв. складовага прынцыпу [16, с. 98; 17, с. 85]): bn < bene, sn < sine, 
tm < tamen, st < satis, qb < quibus, qd < quidem і інш., або апускаліся ў дадатак і 
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некаторыя зычныя: exp < exemplum, omb < omnibus, mmt < momentum, bn < bo-
norem і інш. [16, с. 97; 17, с. 85], што ўяўляла сабой ужо чыстую кантракцыю. 
Аднак у цэлым колькасць кантракцый у антычных тэкстах была невялікая. 

4.Хрысціянская навацыя: Nomina sacra
З хрысціянствам у грэчаскае пісьменства, а затым у лацінскае і іншыя 

еўрапейскія пісьмовыя традыцыі прыходзіць фактычна новая з’ява, якая стала 
адметнай асаблівасцю хрысціянскіх тэкстаў, перш за ўсё літургічных. Гэтая 
навацыя з лёгкай рукі іх першага даследчыка нямецкага філолага Л. Траўбэ 
атрымала назву «nomina sacra» («святыя імёны») [18, с. 17—18] і палягае ў 
кантракцыі слоў, якім прыпісваўся сакральны (звязаны з Богам) сэнс. Іх скара-
чэнне адбывалася шляхам захавання пачатковай (часам таксама апорнай — у 
сярэдзіне) і канцавой літар (часта — зычных) слова, якія адрознівалі яго ад 
іншых слоў. 

Nomina sacra не былі вядомыя грэчаскаму і лацінскаму дахрысціянскаму 
пісьменству, гэтыя скарачэнні з’яўляюцца разам там толькі з хрысціянст-
вам [18, с. 15]. Цікава, што ў нерэлігійных тэкстах на грэчаскай мове nomina 
sacra не ўжываліся. Усе ранейшыя кантракцыі і выкліканыя імі сімвалізацыі 
слоў, што выкарыстоўваліся антычнымі пісарамі, служылі толькі мэтам скара-
чэння напісанняў і паскарэння пісьма [18, с. 121—124], nomina sacra як сак-
ральныя скарачэнні (ідэалагічныя знакі) там адсутнічалі. Захаваліся візантый-
скія кодэксы, дзе на адной старонцы змешчаны твор класічнай антычнай літа-
ратуры, а на іншай хрысціянскі тэкст. У першым выпадку выяўляюцца толькі 
звычайныя скарачэнні, уласцівыя скорапісу, тады як у другім выпадку высту-
паюць тыповыя nomina sacra [18, с. 14]. 

Л. Траўбэ вызначыў наступныя асаблівасці, якія дазваляюць выразна ад-
розніць хрысціянскія nomina sacra ад антычных скарачэнняў [18, с. 15]: 

а) хрысціянскія кантракцыі заўжды суправаджаюцца рысай зверху над 
ўсімі літарамі кантрактаванага слова; 

б) рэпертуар nomina sacra не адвольны і вузка абмежаваны; 
в) пачатак і канец слоў nomina sacra дакладна вызначаны і падлягае цвёр-

даму рэгуляванню; 
г) галоўным застаецца сакральны сэнс, які ўкладаецца карыстальнікамі ў 

скарочанае напісанне nomina sacra. 
На думку Л. Траўбэ, nomina sacra ў антычнае пісьменства былі прынесе-

ны элінізаванымі яўрэямі яшчэ ў дахрысціянскія часы [18, с. 27—24, 33, 36—
37, 42—43], але асабліва шырока распаўсюдзілася гэтая з’ява дзякуючы хрыс-
ціянству і яго багатай літаратуры. Крыніцай nomina sacra стала іудзейская тэа-
логія, якая забараняла вымаўленне імя Бога поўнасцюII. Як вынік, імя Бога ў 
іудаізме перадавалася праз асобныя сімвалы — тэтраграматон, ці тэтраграму 
(ад грэч. τετραγραµµα, τετραγραµµατον ‘чатыры літары’), якія суправаджаліся 
на пісьме аздабленнем (звычайна рамкай), што вылучала іх у тэксце. Менавіта 
ад гэтай тэтраграмы, на думку Л. Траўбэ [18, с. 23—24, 30—33, 45—47], пахо-
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дзіць традыцыя хрысціянскіх тэкстаў скарачаць nomina sacra да некалькіх 
зычных літар і пакрываць такое напісанне асобнай рысай зверху. З ІХ ст. яна ў 
грэчаскім пісьме змянілася на гарызантальную дужку ці рыску [18, с. 45—47], 
якая ў славянскай традыцыі атрымала назву цітла, ад грэч. τίτλος ‘надпіс’, па-
раўн. аналагічнае лац. titulus, адкуль польск. tytuł ‘цітла’. Пераклады яўрэйскіх 
рэлігійных кніг на грэчаскую мову, выкананыя элінізаванымі яўрэямі, захава-
лі гэтую традыцыю. Тэтраграма там перадавалася грэчаскімі (пазней лацінскі-
мі) літарамі ў выглядзе ΚiС і ΘiС (адпаведна, ад грэчаскіх слоў ΚΥΡΙΟС ‘Гас-
подзь’ і ΘΕΟС ‘Бог’). Як бачна, тут не транскрыбавалася яўрэйскае слова, а 
адлюстроўваўся яго грэчаскі пераклад: κύριος ‘Гасподзь’ для הוהי [j’hwh] і θεός 
‘Бог’ для םיהלא [adnj] [18, с. 27—33]. 

Праўда, шведскі філолаг Г. Рудберг аспрэчыў гэта. Ён адзначыў, што no-
mina sacra ўпершыню з’явіліся ў рукапісах Евангелля і толькі потым перайшлі 
ў спісы Старога Запавету [14]. Гэта ставіць пад сумненне ўплыў іудзейскай 
тэалогіі на ўзнікненне nomina sacra. Ён лічыць, што прататыпам nomina sacra 
былі тыя рэдкія выпадкі кантракцый, што адзначаюцца ў грэчаскім курсіве 
(гл. п. 2). Аднак Траўбэ і сам казаў пра падобныя выпадкі; відавочна, што ліча-
ныя і непаслядоўныя прыклады кантрактавання слоў не маглі пакласці пача-
так устойлівай і масавай з’яве nomina sacra [18, с. 12—15]. 

Іншы даследчык, А. Паап, на падставе вывучэння 421 грэчаскага папіру-
са ІІ—V стст. прыйшоў да высновы, што рэпертуар і выгляд nomina sacra, па 
меншай меры, у папірусах складваўся павольна і паступова, а побач са скаро-
чанымі напісаннямі там доўга суіснавалі і поўныя [12] (параўн.: [18, с. 38—
40]). Пры гэтым такія кантракцыі не заўжды трактаваліся як рыса толькі рэлі-
гійнага твора — яны выкарыстоўваліся і ў прафанных тэкстах. Хаця даслед-
чык пацвердзіў думку Траўбэ пра залежнасць nomina sacra ад іудзейскага тэт-
раграматона, аднак з’яўленне такіх кантракцый аднёс да ранніх яўрэйска-
хрысціянскіх грамад за межамі Палесціны [12, с. 124]. Наадварот, англійскі 
даследчык К. Робертс вырашыў, што nomina sacra ўзніклі яшчэ да 70 г. н. э. 
менавіта ў ранняй Іерусалімскай царкве як адлюстраванне пэўных іудзея-
хрысціянскіх памкненняў у ёй [13, с. 45]. Ён звярнуў увагу на наяўнасць сярод 
nomina sacra слоў яўна іудзейскага кантэксту — ∆αϋειδ (∆αυίδ), ‘Ισραήλ, 
‘Ιερουσαλήµ, не самых важных для хрысціянскай дагматыкі (гл. у дэта-
лях: [13, с. 26—48]). На статус гэтых слоў звяртаў увагу і сам Л. Траў-
бэ [18, с. 36]. 

З пашырэннем хрысціянства nomina sacra глыбока праніклі ў хрысціян-
скую рэлігійную літаратуру, замацаваўшыся там надоўга, а іх склад хутка па-
поўніўся, застаючыся аднак дастаткова абмежаваным. Розныя спісы Септуа-
гінты і Новага Запавету сведчаць, што рэпертуар гэтых скарачэнняў з ранніх 
часоў усталяваўся ў грэчаскай мове ў складзе 15 слоў: апрача адзначаных κύ-
ριος і θεός, туды ўваходзілі πνευiµα ‘дух’, πατήρ ‘айцец, бацька’, ουpρανός ‘неба’, 
’άνθρωπος ‘чалавек’, ∆αϋειδ ці ∆αυίδ ‘Давід’, ’ Ισραήλ ‘Ізраіль’, ’ Ιερουσαλήµ 
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‘Іерусалім’ (але не нескланяльны семітызм ’Ιερουσαλυµα!), ’Ιησουiς Χριστος 
‘Ісус Хрыстос’, ’υιpός ‘сын’, σωτήρ ‘збаўца’, σταυρός ‘крыж’, µήτηρ ‘ма-
ці’ [18, с. 33—37, 88—121]. Пазней да іх далучыліся словы θεοτόκος ‘багаро-
дзіца’ і βασιλεύς ‘цар, імператар’. Цяпер яны ўжо не ўспрымаліся як іудзей-
ская спадчына, паколькі значэнне, што прыпісвалася гэтым скарачэнням, не 
выяўляла ніякай сувязі з тэалогіяй іудаізму. Нават такія скарачэнні, як ∆αϋειδ 
(∆αυίδ), ’Ισραήλ, ’Ιερουσαλήµ не мелі іудаістычнага зместу [18, с. 36, 104—
113]. 

Названыя nomina sacra скарачаліся ў пэўным парадку, хаця і не вельмі 
стабільным (асабліва ў першыя стагоддзі), утвараючы разнастайныя варыян-
ты [18, с. 34—44, 88—121]. Толькі ў словах κύριος, θεός, υιpός стала захоўваліся 
першая і апошняя літары: ΚiС, ΘiС, ΥiС, астатнія словы маглі мець розныя фор-
мы, у залежнасці ад рэгіёна і часу:’Ιησουiς, Χριστος перадаваліся звычайна як 
ΙiС, ΧiС, але магчымыя таксама ΙΗiС, ΧΡiС, у словах πνευiµα, ∆αϋειδ (∆αυίδ), 
σταυρός, µήτηρ звычайна пакідаліся першыя дзве літары і апошняя: ΠΝiΑ, 
∆Αi∆, СΤiС, ΜΗiΡ, але былі магчымыя і напісанні ∆i∆, ΜiΡ, ΠΜiΑ ці ΠΝiΑ, 
ΜΗiΡ, СΤiΡС; у словах πατήρ, ’Ισραήλ, σωτήρ заставаліся першая і дзве апошнія 
літары: ΠΗiΡ, ΙΗiΛ, СΗiΡ, але сустракаліся і варыянты ΠiΡ, СiΡ, ΠΑiΡ, ΙСiΛ, СΩiΡ, 
ΙСiΗΛ, а ў словах ’άνθρωπος, ’Ιερουσαλήµ, ουpρανός выступалі першы і апошні 
склады: ΑΝiΟС, ΙΛiΗΜ, ΟΥΝiΟС, хаця адзначаны і формы ΙΕiΜ, ΙΗiΜ, ΑΝ-
ΠiΟС, ΑΝΘΡiΠС, ΙΕΛiΗΜ. У раннюю эпоху nomina sacra часам скарачаліся як 
суспензіі: ΠiΝ < πνευiµα, Θi  ́< θεοτόκος і да. т. п. Асабліва часта гэта адзначана 
для слова ουpρανός, якое ў папірусах магло пісацца як звычайная суспензія: 
ΟΥΡΑ ,́ ΟΥΡ ,́ ΟΥ ,́ Оi  ́[18, с. 54, 56, 62, 64, 99]. Нарэшце, у раннія часы была 
магчымасць пісаць nomina sacra цалкам, пакрываючы іх зверху рыс-
кай [18, с. 49—50]. Як правіла, nomina sacra пісаліся ў скарочаным выглядзе 
таксама ва ўсіх сваіх марфалагічных формах: ’άνθρωπον > ΑΝΟΝ, ’άνθρωποι 
‘людзі’ > ΑΝiΟΙ і да т. п. Скарачэнню падлягалі і вытворныя ад гэтых слоў 
прыметнікі і назоўнікі, напрыклад: αpνθρωπίνη ‘чалавечая’ > ανiινη, σωτήριος 
‘збавенны’ > σρiιος і г. д. 

Першапачаткова вузкі рэпертуар nomina sacra значна пазней папоўніўся 
некаторымі новымі ўтварэннямі, што ўзнікалі за кошт пашырэння кола слоў, 
якім прыпісваўся сакральны змест, напрыклад: ΜΡiΤΡ < µάρτυρος ‘пакутнік’, 
∆ΛiΩ < δούλω� ‘сына’, ці якія мелі аднолькавы корань з nomina sacra: θεός > 
θεοτόκος ці θεοτόκιον > ΘiΚΟС ці ΘiΚΙΝ, ’άνθρωπος > φιλάνθρωπος > ΦΙΛΑi-
ΝΟС [18, с. 125—128]. Часам такім чынам скарачаліся некаторыя хрысціян-
скія імёны, напрыклад: ΜΡiΚ < Μάρκος (спіс імёнаў гл. у дэталях: [11, с. 348]), 
аднак у большасці выпадкаў яны скарачаліся як суспензіі: ΙΩi < ’Ιωάννης 
і да т. п. [18, с. 9—10]. Важна адзначыць, што ў грэчаскім пісьменстве nomina 
sacra заставаліся ў коле біблейных, літургічных і царкоўных тэкстаў, слаба 
трапляючы ў прафанныя творы. РЕ
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З грэчаскай мовы nomina sacra праніклі ў іншыя пісьмовыя традыцыі 

хрысціян Міжземнамор’я — у лацінскую, копцкую, гоцкую, армян-
скую [18, с. 269—277], царкоўнаславянскую, пры пасрэдніцтве лацінскай — у 
ірландскае, старафранцузскае і старанямецкае пісьменства [18, с. 281—284]. 
Цікава, што ў лацінскім пісьменстве, у адрозненне ад грэчаскага, напачатку 
ўжывалася значна меншая колькасць nomina sacra — толькі шэсць: D:S < Deus 
‘Бог’, SP:S < spiritus ‘дух’, IH:C і ХP:C пазначалі імя Ісуса Хрыста на грэчаскі 
ўзор (лацінізаваныя формы ĨS, HĨS, CH:R, HR:S, CH:RS і да т. п. выкарыстоўва-
ліся радзей), DÑS, DM:S < dominus ‘гасподзь’, SC:S < sanctus ‘святы’, ÑR < nos-
ter ‘наш’ (гл.: [18, с. 131—237; 17, с. 86—87]). Аднак менавіта ў лацінскім 
пісьменстве адбылося паслабленне сакральнага кантэксту nomina sacra, якія 
сталі ўжывацца і ў прафанных тэкстах (юрыдычных, адміністрацыйных, літа-
ратурных і інш.). Гэта прывяло, з аднаго боку, да пашырэння складу nomina 
sacra (EP. ці EP:S, EPS:CPS < episcopus ‘біскуп’, P:B. ці PB:R < presbyter ‘перша-
святар’, DIAC. ці DIÃCS < diaconus ‘дыякан’ і інш.), а з другога, да шырокага 
распаўсюджання самога прынцыпу кантракцыі [18, с. 237—239]. Як і ў грэ-
часкім пісьменстве, лацінскія nomina sacra мелі розныя варыянты скарачэння 
(у раннія часы — таксама ў поўным напісанні ці як суспензіі: DOM., S., N. ці 
NO. і да т. п.), а кантракцыяй ахоплівалася ўся парадыгма слова: NR:I, ÑI < 
nostri ‘нашага’, NR:O, ÑO < nostro ‘нашаму’, NR:M, ÑM < nostrum ‘нашае’ 
і да т. п. 

Традыцыя падобных сакральных скарачэнняў была нагэтулькі моцная, 
што заходнееўрапейскія біблейныя і царкоўныя першадрукі таксама захоўвалі 
nomina sacra. Іх маюць Камплютэнская паліглота ў грэчаскіх і лацінскіх слуп-
ках, раннія выданні Альда, Эразма, Роберта Стафана, Сіксцінсцкая Вульгата 
і інш. [18, с. 285]. У адпаведнасці з гэтай традыцыяй Марцін Лютэр пры пера-
кладзе Старога Запавету (выд. 1523 г.) слова «гасподзь», Herr, перадаваў вялі-
кімі літарамі там, дзе ў адпаведным яўрэйскім тэксце стаяў тэтраграматон; у 
Новым Запавеце (выд. 1541 г.) гэты прыём быў выкарыстаны ім у старазапа-
ветных цытатах і ў звяртаннях Хрыста да Бога-Айца [18, с. 285—286]. 

5.Сярэднявечная лацінская традыцыя
З надыходам хрысціянства антычныя традыцыі ў лацінскім пісьменстве 

ў цэлым былі захаваныя і прыстасаваныя для выражэння новага зместу. Так, у 
інскрыпцыях рымскіх катакомбаў шырока выкарыстоўваліся ініцыяльныя су-
спензіі: b. < beatus ‘блаславёны’, m. < martyr ‘пакутнік’ ці memoria ‘памяць’ 
(дзень шанавання), fn < frater noster ‘брат наш’, X., XPC., XS. < Christus ‘Хрыс-
тос’ (або C.), I.X. < In Christo ‘у Хрысце’ і інш. Адпаведна, працягвала разві-
вацца аманімія такіх скарачэнняў. Напрыклад, скарачэнне AD набыло некаль-
кі значэнняў: anno Domini ‘год (ад нараджэння) Госпада’, Anima Dulcis ‘салод-
кая душа’, Ante Diem ‘да дня’ (у сэнсе: да канца якога-небудзь тэрміну, на-
прыклад у інскрыпцыі AD VI Kal. Apriles ‘да канца шостага дня календ краса-
віка’) і інш. Шырокі памер набыло скарачэнне рэлігійных формул, інвакацый, 

178 І. П. Клімаў 
 

малітваў, царкоўных запеваў і да т. п. Ініцыяльныя скарачэнні ў літургічных 
кнігах падлягалі сіглізацыі і канвенцыялізацыі. Так, склаліся асобныя знакі 
для богаслужбовага выканання тэксту:  — паўтарэнне,  — антыфоннае 
выкананне,  < facienda eucharistia (парадак Еўхарыстыі) і інш. Назва маліт-
вы «Vere dignum et justum est» ‘Сапраўды годна і праведна ёсць’ скарачалася 
як VD, а гэтае скарачэнне мела сіглы розных формаў: , ⊕, , ,  і інш. 
Навацыяй стала з’яўленне nomina sacra, рэпертуар якіх паступова пашыраў-
ся — напачатку за кошт іншых сакральных слоў, а пазней і за кошт агульна-
ўжывальных слоў, якія часта выкарыстоўваліся ў царкоўных кнігах. У тэксце 
nomina sacra звычайна пісаліся вялікімі літарамі і над імі мусіла ставіцца гары-
зантальная рыска (цітла). 

З разбурэннем антычнага грамадства і ўтварэннем варварскіх каралеўст-
ваў у Заходняй Еўропе ранейшая старажытнарымская пісьмовая традыцыя, 
нават і акцэптаваная хрысціянскай антычнасцю, была ў цэлым захавана. 
Праўда, у тэкстах ранняга Сярэднявечча (да кан. IX ст.) было мала скарачэн-
няў, бадай што за выключэннем рукапісаў ірландскіх і англійскіх мана-
хаў [15, с. xxxv—xxxvi]. Пасля IX ст. тэксты ўсё больш папаўняюцца новымі 
скарачэннямі і лігатурамі, утворанымі ў манастырскіх скрыпторыях і каралеў-
скіх канцылярыях розных дзяржаў Заходняй Еўропы. Сярэднявечныя рука-
пісы пасля XII ст. перанасычаны скарачэннямі, што ў многім звязана з адмо-
вай ад выразнага ўнцыяльнага ці квазіўнцыяльнага пісьма і амаль поўным пе-
раходам на курсіў. Скарачэнні і лігатуры масава ўжываліся ў тэкстах самых 
розных жанраў — тэалагічных і юрыдычных трактатах, аналах і хроніках, ко-
дэксах права, адміністрацыйных і судовых актах, папскіх і каралеўскіх па-
сланнях і прывілеях. З цягам часу пэўныя стандарты скарачэнняў сталі зада-
ваць такія цэнтры стварэння новых тэкстаў, як папская канцылярыя і ўніверсі-
тэты (асабліва тэалагічныя факультэты Парыжа, Оксфарда і Камбрыджа, 
юрыдычны факультэт ў Балонні), якія прадукавалі шмат навуковых і вучэб-
ных твораў. 

Як вынік, у эпоху пасля каралінгаўскага Рэнесансу шырока ўжываліся 
практычна ўсе тыпы скарачэнняў: суспензіі, вынасныя, пад- і ўпісныя літары, 
лігатуры, кантракцыі, умоўныя знакі. Знакам скарачэння часта служылі дву-
кроп’е, рэдка кропка (ці кропка з коскай) пасля літары (звычайна ў суспензіях) 
ці розныя гарызантальныя рыскі над ёй (звычайна ў кантракцыях). 

Аб’ектам суспензій станавіліся асобныя частаўжывальныя словы і сло-
вазлучэнні. Звычайнай практыкай стала перадача назваў царкоўных пасад і 
званняў, рэлігійных ордэнаў, кангрэгацый, інстытутаў ініцыяльнымі скара-
чэннямі, напрыклад: AB ці BA < Artium Baccalaureus ‘бакалаўр навук’, AM ці 
MA < Artium Magister ‘магістр навук’, CRM < Clerici Regulares Minores (мары-
яны), CSB < Congregatio Sancti Basilii (базільяны), OCC < Ordo Carmelitarum 
Calceatorum (кармеліты), OMCap., OFM Cap., OMC < Ordo Minorum Cappuci-
norum (капуцыны), OSB < Ordo Sancti Benedicti (бенедыктынцы). 

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

УК
И



Артыкулы 179 
Некаторыя высокачастотныя словы (займеннікі, звязкі і службовыя сло-

вы) перадаваліся лігатурамі ці ўмоўнымі знакамі (напрыклад: ÷ для est ‘ёсць’ 
(але вядома і форма ē), 7 для et ‘і’ (але вядома і лігатура &), = для esse ‘быць’, ł 
для vel ‘або’), іншыя (у асноўным знамяняльныя) — ініцыяльнымі суспензія-
мі, напрыклад: h., hum., humil. < humiliter ‘пакорліва, прынізліва’. Заканчэнні 
слоў часта не дапісваліся, замест недапісанай часткі ставіўся апостраф ці рыс-
ка: dat’ < datum, dioc’ < diocesis, oct’ < octobris, testim’ < testimonium, test’ < testi-
bus ‘сведкам’ ці ‘сведкамі’, ven’ < venerabilis і інш. Таксама выкарыстоўваліся 
вынасныя літары: галосныя перад ці пасля r, а таксама некаторыя зычныя ў 
асобных канчатках ці фіналях (гл. у дэталях: [8, с. xxxvii—xxxix; 16, с. 102—
103]). Зрэдку маглі выносіцца нават склады ці некалькі суседніх лі-
тар [16, с. 103; 17, с. 90]. 

Незвычайна расквітнелі розныя ўмоўныя знакі, якія ўяўлялі сабой фак-
тычна тахіграфічныя сродкі і перадавалі асобныя зычныя, склады ці марфемы 
(часам іх называюць таксама сілабічнымі сімваламі). Так, насавыя зычныя n, 
m у сярэдзіне і канцы слова звычайна перадаваліся рыскай над папярэдняй га-
лоснай, пазначаючы яе назалізаванае вымаўленне: ōis < omnis і інш.; марфемы 
ці спалучэнні –er- або -re- перадаваліся знакам, падобным да 7, � ці 4: lib7e < 
libere і інш.; канчаткі -us ці -os знакам, падобным да 9 ці ŋ: op9 < opus і інш.; 
марфемы або спалучэнні -ur- ці -tur- знакам, падобным да 3 ці з: fu3i < futuri 
і інш.; марфемы ці спалучэнні -cum-, -cun-, -com-, -con- і да. т. п. знакам, падоб-
ным да 2, 9 ці כ: pre9 < precum, se9do < secundo і г. д. (гл. у дэта-
лях: [8, с. xxviii—xxxvii, xlv—xlvi; 16, с. 101—102; 17,с. 89; 15, с. xxxviii]). 

Пад уплывам nomina sacra значна пашырыўся рэпертуар кантракцый. У 
адрозненне ад візантыйскай традыцыі, якая не распаўсюдзіла прынцып кант-
ракцыі на частаўжываныя словы несакральнага зместу, у сярэднявечных лаці-
намоўных помніках ужо з V ст. н. э. многія несакральныя словы таксама сталі 
кантрактавацца [18, с. 18, 125, 134, 238—239; 17, с. 86, 87] (гл. дэталёвы спіс 
такіх кантракцый напрыклад: [18, с. 245—266]): 

а) абстрактныя назоўнікі: effum. < effectum ‘вынік’, irregulte. < irregularita-
te ‘няправільнасць, непаслядоўнасць’, lia. < licentia ‘дазвол’, na. < natura ‘пры-
рода’, snia. < sententia ‘думка, меркаванне’ і інш.; 

б) прыметнікі і займеннікі: gnalis. < generalis ‘агульны’, litma. < legitima 
‘законны’, rlari.  < regulari ‘звычайны’, os. < omnes ‘усе’ і інш.; 

в) прыслоўі і службовыя часціны мовы: alr. < aliter ‘інакш’, aucte. < auc-
toritate ‘ўладай’, canice. < canonice ‘кананічна’, humoi. < hujusmodi ‘гэткім чы-
нам’, igr. < igitur ‘таму, з гэтай прычыны’, qd. < quod ‘таму, што; як’ qtnus. < 
quatenus ‘наколькі, да якога часу’, qmlbt. < quomodolibet ‘як бы там ні было’ 
і інш. 

Пры гэтым над кантрактаванымі словамі (ці складамі) часта ставілася 
рыска [8, с. xxvii], што выразна сведчыць пра іх сувязь з nomina sacra. Nomina 
sacra паказалі новы прынцып скарачэння слоў, канчатак у якіх захоўваўся, 
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што было вельмі важна ва ўмовах недастатковага ці дрэннага валодання ла-
цінскай мовай [15, с. xxxii]. 

Спосаб кантрактавання тых або іншых слоў часта быў разнастайны ад 
канцылярыі да канцылярыі, ад рэгіёна да рэгіёна. Аднак можна ўказаць і на 
некаторыя заканамернасці. Так, захоўваліся зычныя асновы і канчаткі слоў, 
што дазваляла пазбегнуць блытаніны пры чытанні, напрыклад: lcis < lectis і 
lris < litteris або fr < frater ‘бацька’, fris < fratris ‘бацькі’ (род. скл.), fri < fratri 
‘бацьку’, fres < fraters ‘бацькі’ (мн. л.) і г. д.; словы агульнага кораня павінны 
былі кантрактавацца аднолькавым спосабам: mia < misericordia ‘міласэр-
насць’, miors < misericors ‘міласэрны’, mir < misericorditer ‘міласэрна’, miraone 
< miseratione ‘спачуваннем’ і інш. Некаторыя частаўжывальныя суфіксы ў 
розных словах скарачаліся аднастайным чынам, пры гэтым пад імі магла ста-
віцца рыска, напрыклад: ao для -atio ці oe для -atione або -ione (oroes < 
orationes, generao < generatio, receptoe < receptione, obligaon < obligation і г. д.). 

Лік і разнастайнасць скарачэнняў у заходнееўрапейскім пісьменстве да-
сягнуў свайго максімуму напярэдадні адкрыцця кнігадрукавання і напачатку 
пранікаў у друкі. Там працягвалі выкарыстоўвацца суспензіі для скарачэння 
напісанняў у радку і вынасныя літары, а таксама некаторыя лігатуры і тахігра-
фічныя знакі. Але звычайна ў друках вынасу падлягалі толькі насавыя зыч-
ныя: regnũ < regnum ‘каралеўства’, in finē < in finem ‘да канца’, nõ descēdat < 
non descendat ‘не пойдзе’ і зычны d напачатку некаторых прыназоўнікаў: e| < 
de ‘з, ад’; пры гэтым нават у суседніх радках тое ж самое слова магло пісацца 
па-рознаму, напрыклад: respõdens, respondēs, respõdēs. Пераносіліся ў стара-
друкі таксама некаторыя лігатуры і тахіграфічныя знакі, напрыклад: & для et 
‘і’, з для ue ці que: qз < que, usqз < usque, atз < atque і інш.,  для канч. -um: 
voto  < votorum ‘галасоў’,  для quia ‘таму што, так як’. Але ў цэлым развіц-
цё кнігадруку значна зменшыла разнастайнасць і частотнасць скарачэнняў. 
Асабліва мала скарачэнняў ўжывалася ў выданнях, прызначаных для шыро-
кага распаўсюджання (у т. л. у бібліях), тады як публікацыі для вучоных, на-
адварот, працягвалі іх ужываць, але ў значна меншай колькасці. 

6. Царкоўнаславянская традыцыя
Царкоўнаславянскае пісьменства, створанае ў IX ст. для абслугоўвання 

грэка-візантыйскай (кірыліца) і рыма-каталіцкай (глаголіца) літургіі, было 
арыентавана ў асноўным на візантыйскае і лацінскае царкоўнае пісьменства і 
запазычыла адтуль асноўныя канвенцыі скарочаных напісанняў, існаваўшыя 
на той час: вынасныя літары, лігатуры і nomina sacra [19, с. 103—104]. Аднак 
слаба былі распаўсюджаны суспензіі, асабліва ініцыяльныя, калі яны ўжыва-
ліся, то на перыферыі пісьменства (напрыклад, на маргінэсе кніг). Тахіграфія 
як пэўная пісьмовая сістэма ўвогуле не была запазычана, хаця час ад часу 
асобныя індывіды ўжывалі знакі, падобныя да тахіграфічных [4, с. 214], ці вы-
карыстоўвалі гэтае пісьмо для тайнапісу. 
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Найбольш частым і адметным скарачэннем царкоўнаславянскага пісь-

менства былі nomina sacra. Аднак нават у самых ранніх помніках адзначаюц-
ца хістанні ў скарочаным ці поўным напісанні гэтых слоў — ёсць рукапісы 
(напрыклад, Супрасльскі X ст.), дзе слова Ісусъ пішацца то цалкам, то скаро-
чана. Або інакш, у Зографскім евангеллі Х ст. слова дѹхъ пішацца скарочана 
пры пазначэнні святога духа, але цалкам у значэнні ‘нячысты дух’. Усе скаро-
чаныя напісанні nomina sacra пакрываліся зверху стылізаванай рыскай у вы-
глядзе гарызантальнай дужкі — цітлам, якая ў першыя стагоддзі мела розны 
выгляд і пакрывала зрэдку і вынасныя літары [4, с. 231; 19, с. 110]. 

Аднак палова рэпертуару nomina sacra ў царкоўнаславянскім пісьменст-
ве была запазычана з грэчаскай традыцыі (15 слоў [19, с. 104—105]), іншая па-
лова (16 слоў) узыходзіць да лацінскай (праз глагалічнае пісьменства): свят(ъ, 
-ий), цръковь, глаголати / ректи, ангелъ / аггелъ, апостолъ, срьдце, благосло-
вен(ъ, -ый), владыка, пророкъ, мученикъ і мученица, милость, молитва, (архи)-
епископъ, попъ [2, с. 429; 19, с. 105]. Гэты спіс ні ў якім разе не быў замкнёны і 
мог папаўняцца, што адпавядала і тэндэнцыі сярэднявечнага лацінскага пісь-
менства. Даволі рана царкоўнаславянскія кніжнікі дадалі да яго такія словы, 
як аминь, богатьство (паводле аналогіі са словам богъ), троица, премѹд-
рость, предтече, пречиста(я), чист(ъ, -ий), богородица (таксама паводле ана-
логіі са словам богъ), дѹва / дѹвица, мучитель (паводле аналогіі са словам 
мученикъ), страстотерпьцъ, князь / княsь, царь(ствие), цѹсарь(ствие), а так-
сама слъньце, съмрьть [2, 430—431]. Пры гэтым репертуар кантракцый 
залучаў не толькі сакральныя словы, але і «тэхнічныя тэрміны» літургічных 
тэкстаў (інцыпіты, паказальнікі чытанняў, лекцыянарныя табліцы і да т. п.) — 
назвы кшталту мс:ць ‘месяц’, дн:ь ‘дзень’, дн:сь ‘цяпер’ і інш. [2, с. 430], п:с < 
псалъмъ, п:ѹс, пѹснь < пѹснь, м:са ‘імша’, к:пт < капитѹль, ор:ц < орациѹ 
‘малітва’, ом:л ‘гамілія’ [19, с. 107], якія ў сваім афармленні ніяк не 
адрозніваліся ад сакральных слоў. Гэта таксама адпавядала сярэднявечнай 
лацінскай тэндэнцыі да пашырэння ліку кантракцый. 

Надзвычай рэдка ў царкоўнаславянскім пісьменстве выкарыстоўваліся 
суспензіі (насуперак грэчаскай і лацінскай традыцыі), яны адзначаюцца толькі 
з даволі позніх часоў (з XV—XVI стст.) і ў асноўным у канцылярска-актавым 
ужытку. У «тэхнічных тэрмінах» літургічных тэкстаў (інцыпітах, загалоўках 
і да т. п.) часам выкарыстоўваліся ініцыяльныя суспензіі, якія амаль заўжды 
суправаджаліся вынасам ініцыяла ці вынаснымі напісаннямі апошніх літар 
слова: въ онов ці въ врѹм оно < въ врѹмя оно ‘ў той час’, имяр < имя рекъ ‘пэў-
нае імя’. Кропкі, рыскі ці іншыя знакі, як у старажытнарымскім пісьменстве, 
пры гэтым адсутнічалі — відаць, маркерам суспензіі служыў вынас сам па 
сабе. Аднак у кірылічных (з XIII ст.) і ў глагалічных (з XV ст.) помніках адзна-
чаюцца рэдкія выпадкі чыста ініцыяльных суспензій, абумоўленыя, аднак, на-
звай літар у алфавіце: д: = добро, s: = зело, з:ю = землю, л: = людии, л:хъ = людехъ, 
ψ: = пьси і інш. [4, с. 243; 19, с. 109]. 
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Адметнасцю царкоўнаславянскага пісьменства (як кірылічнага, так і гла-

галічнага) сталі напісанні з вынаснымі літарамі (тады як пад- і ўпісныя літары 
выкарыстоўваліся рэдка). Пры гэтым выносіліся, як правіла, зычныя, а галос-
ныя (асабліва ъ, ь) адкідаліся зусім: всяк < всякъ, глав < глава, лѹт < лѹто, 
лѹтъ, рек, реч < рекъ, рече, ѹчн:ком < ѹченикомъ, час < часъ і інш. Нярэдка 
пры вынасных літарах «тэхнічныя тэрміны» скарачаліся і па прынцыпу су-
спензіі, і па прынцыпу кантракцыі: пат < память ‘шанаванне святога’, пок < 
понедѹльникъ, вък < въторъникъ, пяк < пятькъ, кц < коньць і інш. [19, с. 105—
106]. Вынасная літара часта пакрывалася дужкай (пазней яе назвалі пакрыц-
цём ці ўзмётам), якая фактычна замяняла вынасную літару т у некаторых ска-
рачэннях, такіх, як ес) < есть, быс) < бысть, нѹс) < нѹсть ‘няма’ і інш. Гэта ад-
крыла шлях да змяшэння ўзмёту з цітлам, паколькі ўжо ў самых ранніх цар-
коўнаславянскіх помніках кантракцыі nomina sacra спалучаліся з вынаснымі 
(рэдка пад- і ўпіснымі) літарамі: ап:плъ, епп:ъ, исс:ъ, хсс:ъ і да т. п. Такія выпадкі ў 
кніжнай традыцыі называліся літарнымі цітламі, тут маглі, як правіла, выно-
сіцца толькі зычныя с, н, г, д, але з часам іх лік значна вырас [4, с. 232]. 

У царкоўнаславянскім пісьменстве шырока была распаўсюджана вязь і 
ўласцівыя ёй лігатуры [4, с. 238—243]. Аднак гэта было пераважна дэкара-
цыйнае пісьмо ці запіс (напрыклад, працяглых загалоўкаў) у мэтах эканоміі, 
такія лігатуры звычайна не суправаджаліся скарачэннямі. Толькі зрэдку ў гла-
галічным пісьме адзначаюцца лігатуры са скарачэннямі, напрыклад: мл у сло-
ве млитва [19, с. 108]. У цэлым, нейкія сімвалы ці ўмоўныя знакі ў царкоўна-
славянскім пісьменстве выкарыстоўваліся даволі рэдка [4, с. 246]. Найбольш 
вядомы прыклад — кружок з кропкай унутры — часам ужываўся для замены 
слова око ‘вока’ або на маргінэсе замест слова зри ‘глядзі’ (часам нават маля-
валася стылізаванае вока). 

Славянскія кніжнікі падкрэслівалі сакральны змест nomina sacra. Так, 
сербскі манах Канстанцін Касценецкі (кан. XIV ст.), які ў духу ісіхазму высту-
паў за празмерны літаралізм ды сімвалічнае значэнне напісанняў, у сваім 
трактаце «Пра пісьмёны» ў якасці nomina sacra дазваляў пісаць любыя словы 
сакральнага значэння (што стасуюцца Бога): еже что ст:о і гд:ви ѹгодное, то 
пишется под титлом, а еже что бг:ѹ мерзко, ωтпадшее, то пишется все, 
складом, ωтнюд не покрывается (цыт. паводле [4, с. 232]). Тут ён таксама пад-
крэсліваў арфаграфічнае размежаванне амонімаў, што адрозніваліся толькі са-
кральным ці несакральным значэннем — першыя мусілі пісацца пад цітлам, а 
другія цалкам: бг:ъ (хрысціянскі), але богъ (паганскі). Аднак, нягледзячы на 
свой арфаграфічны рагарызм, выбар літар, што пісаліся пад цітлам у nomina 
sacra, Канстанцін пакідаў пісару, дазваляючы скарачаць і члв:къ, і чл:къ, і чк:ъ. 
Такім чынам, сімвалізм літар у скарачэннях асаблівай ролі для царкоўнасла-
вянскіх кніжнікаў не адыгрываў. 

Іншы манах, Мялет Сматрыцкі ў сваёй царкоўнаславянскай «Граматы-
цы» (Еўе, 1619) пералічыў толькі 16 nomina sacra: гд:ь, бг:ъ, ωтц:ъ, сн:ъ, дх:ъ, Іс:ъ, 
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Хс:ъ, сп:съ ‘збавіцель’, дв:а ‘дзевіца’, чст:ая ‘чыстая’, бц:а, Мр:іа, цр:ковь, еvгл:іе, 
слн:це, пр:вдное ‘праведнае’. Як бачна, пры гэтым у кантракцыях выкарыстоў-
валіся і вынасныя літары, а імёны ўласныя ў дадатак пісаліся з вялікай літары. 
Аднак аўтар не абмяркоўваў ні рэпертуар nomina sacra, ні характар іх кантрак-
тавання. 

Сярод расійскіх стараабрадцаў (з 2-й пал. XVII ст.) былі распаўсюджаны 
спрэчкі пра характар напісання nomina sacra — як увогуле, так і ў прыватнасці 
асобных з іх. Вядома чалабітны ліст салавецкага дыякана Ігната да маскоўска-
га цара Аляксея Міхайлавіча, у якім ён даводзіў, што скарачэнне IНЦI (< «Ісус 
Хрыстос, цар іудзейскі», надпіс над галавою ўкрыжаванага Хрыста, часта пі-
саўся на іконах гэтай тэматыкі) — ератычнае (з-за спалучэння ΙΗ). 

7. Практыка старабеларускага пісьменства
Старабеларускае (= стараўкраінскае) пісьменства, генетычна заснаванае 

на царкоўнаславянскім, успадкавала многія традыцыі яго графікі, у т. л. і ска-
рачэнні. Як і ў царкоўнаславянскім, асноўнымі тыпамі скарачэння для стара-
беларускіх пісараў былі nomina sacra, вынасы і лігатуры. Аднак ў старабела-
рускім пісьменстве значна шырэй выкарыстоўваліся суспензіі, частотнасць 
якіх з XVI ст. прыкметна ўзрастае. Гэта, бясспрэчна, тлумачыцца заходнім, 
польскім і лацінскім уплывам. 

Nomina sacra ператварыліся фактычна ў фармальную прыналежнасць 
пісьма і ахоплівалі ўжо словы і несакральнага значэння, у т. л. і паланізмы: 
пн:ъ воевода, вашое мл:сти пн:ское, кн:жата литовские, гсд:рь литовский, до 
справы гсд:рское, оч:изны нш:ое; дн:я, мсц:а, нн:е, пн:зи і да т. п. Адпаведна, і харак-
тар ужывання такіх кантракцый быў нястрогі: адно і тое ж слова нават у су-
седніх радках магло ўжывацца як у скарочаным напісанні, так і поўным: све-
тыхъ і ст:ыхъ, чоловекъ і чл:векъ і г. д. Бадай адзінае, што захоўваецца ад ра-
нейшай традыцыі — абмежаванасць рэпертуару nomina sacra і наяўнасць ціт-
ла, якое, аднак, часта зусім не адрозніваецца ад узмёту. 

Нашмат больш частым становіцца выкарыстанне вынасу літары, што 
звязана з пераходам на менш геаметрычныя і менш строгія паўустаў і скора-
піс. Выносіліся толькі зычныя літары (у асноўным в, д, ж, з, л, м, р, т, х, ц) і 
толькі ў закрытым складзе: державца, ωтцовское, сведецтво, роздел, кгдыж, 
толкож, до нас, колвек, мужов і да т. п. (закрытым склад лічыўся таксама на 
канцы слова перад ъ, ь, якія даўно ўжо страцілі гукавое значэнне). Нават рэд-
кія выпадкі ўжывання вынасу, на першы погляд, перад галоснай ці напачатку 
слова пацвярджаюць прынцып закрытага складу: братя (фанетычна [ц’jа]), 
каранє (фанетычна [н’jе]), по зєханью (фанетычна [з’jе]), не здалъ (нез//дал), во 
всихъ (вов//сіх), по два гроши (под//ва), из сынами (із//сынамі), под липой, до 
того ж (адно фанетычнае слова: то//гож) і інш. Яшчэ адной асаблівасцю можа 
лічыцца развіццё вынасаў над радком складоў: меду, вашими, книги, нават 
будуть, аднак у цэлым вынасныя склады былі рэдкія. 
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Літары ъ, ь на канцы і ў сярэдзіне (толькі перад іншымі зычнымі) слова 

часта замяняліся паерыкам — асобным надрадковым знакам: в” тых” речах” 
наших” , в” згардою а огижан»єм” нас” преследуют” , ведомост” ωт нас” 
принял”  і да т. п. Асаблівасцю страбеларускага пісьменства было зліццё функ-
цый паерыка з вынасной стылізаванай літарай и, якая пазначала, аднак, не-
складовы зычны [j] (первеи, твои, воитъ і да т. п.): на во” не, коне” наших” , в” 
стан” мал” женски” люде” невол” ных”  і да т. п. Яскравай асаблівасцю з’яў-
ляецца скарачэнне некаторых гаплалагічных напісанняў, напрыклад, галоснай 
о ў канч. -ого: тог нашог листа, ωт великог князя, ег мл:сти і да т. п., што разві-
лася ў страбеларускім пісьменстве пад польскім уплывам, дзе вядомы падоб-
ныя скарачэнні галоснага: teo < tego, do waszeo < do waszego, oneo < onego і інш. 
(а таксама і некаторыя іншыя, напрыклад: z dov < z domu). 

Таксама пад заходнім (польскім і лацінскім) уплывам пашыраецца і вы-
карыстанне суспензій: вш:ей слт:: мсл:: < вашей светлой милости, своего мл. 
Пн:а < своего милостивого пана, ах: < архимандритъ, проч. < прочая, у т. л. і 
ініцыяльных: П. < пану, ей М. Пней < ее милости паней, В. Кн:яж М. < вашей 
княжацкой милости і да т. п. Для іх скарачэння звычайна выкарыстоўвалася 
двукроп’е, радзей кропка, а таксама ўжываліся яшчэ кантракцыі. 

З а ў в а г і
 

I  Абрэвіяцыя з даўніх часоў вядома ва ўсіх славянскіх мовах для тапонімаў. Адзін з 
рэдкіх выпадкаў ранняй абрэвіяцыі (да ХІХ ст.), магчыма, прадстаўлены ў польскім і 
(у залежнасці ад яго) старабеларускім слове mość / мость. З-за скарачэння склада -ił- 
гэтае слова ўяўляе сабой фактычна абрэвіятуру слова miłość, таксама waszamość (па-
раўн. do waszamości) < wasza (K)Mość < wasza (książacka) miłość ‘ваша (княжацкая) мі-
ласць’, на пісьме графічна таксама WKM, WM. Пры гэтым у залежнасці ад кантэксту 
першая літара ў ініцыяльным скарачэнні WKM, WM магла чытацца таксама як wielka 
(г. зн. wielka książacka miłość), wielmożna і да т. п.: ich WKM, do naszych WKM і да т. п. 
Тое ж і ў старабеларускай мове: вашамость, до ихъ вашамости, ясне велможньй 
мосци пане воеводо, у новай беларускай мове: вашасць, вашэця (уведзены Янкам 
Станкевічам у «Маленькім маскоўска-беларускім слоўнічку фразэолёгічным і пры-
казкаў», 1952). Праўда, яшчэ ў 1-й пал. XVII ст. выраз WKM у старабеларускіх стара-
друках скарачаўся з дапамогай вынасных літар і цітлаў, як, напрыклад, напрыканцы 
прадмовы (фактычна — дэдыкацыі кн. Яну Агінскаму) у «Дыёптры» (Еўе, 1612): в:ш. 
к:ж. м:л. (ці в:ш. к:з. мл:сти), але напрыканцы дэдыкацыі кн. Багдану Саламярэцкаму ці дэ-
дыкацыі пані Ганне Хадкевічаўне ў «Вучыцельным евангеллі» (Еўе, 1616) выступа-
юць ужо ініцыяльныя скарачэнні: В. Кн:ж М. У рускай мове падобныя словы-абрэвія-
туры з’яўляюцца значна пазней, толькі ў ХІХ ст., напрыклад: вашество < ваше пре-
восходительство. 

II  Хаця ў яўрэйскім Св. Пісьме неаднаразова згадваецца імя Бога (як הוהי ‘Яхвэ’), якое 
прадстаўлена таксама ў мностве семіцкіх імёнаў і ў геаграфічных назвах, наяўнасць 
прамой рэлігійнай забароны на вымаўленне попусту імя Бога ў Дэкалогу (дзесяці за-
паветах — зводзе галоўных рэлігійных дагматаў іудаізму) прывяла да ўзнікнення ў 
яўрэйскім грамадстве з ІІІ ст. да н. э. табу на ўжыванне (паўтарэнне) імя Бога. Хаця ў 
трэцім запавеце Дэкалога (Выхад 20:7, Другі закон 5:11) прама забараняецца толькі 
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злоўжыванне гэтым імем, г. зн. выкарыстанне яго ў зламысных мэтах (хлуслівая 
клятва, чараўніцтва, магія і да т. п.), яўрэйская рэлігійная думка, арыентаваная ў па-
сляпалонныя часы на літаральнае, дробязнае выкананнне рэлігійных нормаў і праві-
лаў аж да поўнага фармалізму, прыйшла да высновы, што неабходна ўнікаць любога 
вымаўлення і напісання гэтага імя, каб незнарок (паколькі чалавек грэшны) не зло-
ўжыць ім і не зганьбіць Боскую веліч ды не наклікаць на сябе кары Боскай. Таму ў 
апошнія стагоддзі да н. э. імя הוהי было выдалена з ужытку вернікаў і моцна абмежа-
вана ў выкарыстанні нават сярод равінаў (у час набажэнства яны імкнуліся вымаў-
ляць гэтае імя ціха і неразборліва). У часы, пакуль яшчэ ў Іерусаліме існаваў Храм, га-
лоўнае культавае збудаванне іудзейскай рэлігіі, ужыванне імя הוהי дазвалялася там 
толькі раз на год іерусалімскаму першасвятару ў час урачыстага набажэнства на свя-
та Ём-Кіпур, аднак з разбурэннем Храма рымскім войскам у 70 г. н. э. такая практыка 
ўвогуле знікла. Як вынік, рэальнае вымаўленне гэтага яўрэйскага слова (у прыватнас-
ці, галосных у яго складзе) было забытае не толькі простым народам, які размаўляў 
на арамейскай мове, але і яго рэлігійнай элітай — равінатам (мяркуюць, каля IV—
V стст. н. э.), які штучна падтрымліваў веданне старажытнаяўрэйскай мовы. У талму-
дычнай літаратуры ёсць звесткі, што равінаў, якія працягвалі вымаўляць імя Бога, ра-
вінат праследаваў. У сінагогах у час набажэнства імя Бога пры чытанні павінна было 
замяняцца эпітэтам ינרא ‘Гасподзь’ (адонай) ці радзей םיהלא ‘Бог’ (элогійм), у звычай-
ным маўленні выкарыстоўваліся іншыя эпітэты, розныя сінонімы, эўфемізмы ці на-
ват парафразы, а ў напісанні засталіся толькі чатыры літары הוהי (зычныя кораня), якія 
на еўрапейскіх мовах атрымалі назву тэтраграматон, ці тэтраграма. Яна ўяўляе сабой 
спрошчаны (схематычны) запіс імя Бога (паколькі рэальнае вымаўленне галосных у 
ім зараз невядома). Гэтае напісанне ў яўрэяў аздаблялася — звычайна бралася ў рам-
ку, каб унікальнае імя было добра бачнае пры чытанні і яго незнарок не вымавілі. 
Многія талмудычныя і кабалістычныя аўтары пайшлі далей і нават тэтраграматон за-
мянялі іншымі літарамі (у побытавых тэкстах, у тэалагічных працах, у эпіграфічных 
надпісах, а таксама ў імёнах, што ўтрымлівалі корань הי), што прыводзіла да ўвогуле 
ўмоўных напісанняў кшталту ןייב ,ןבא ,ןב ,� ,יי і інш. 
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