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Інна Калєчиц

ФРАГМЕНТИ АБЕТОК У ГРАФІТІ
ПОЛОЦЬКОЇ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Дослідження графіті Спасо-Преображенської церкви, прочитання
яких стало можливим після проведення реставраційних робіт, дозволяє
на цьому етапі дослідження графіті храму не тільки накопичувати та оп-
рацьовувати матеріал, але й робити висновки на підставі вже наявних
даних. Так, наприклад, можемо з упевненістю говорити про локалізацію
кириличних та латиничних написів церкви, класифікувати їх за метою
виконання. Однією з стійких формул написів, що виявлені у храмі, є абет-
кові написи, а точніше – фрагменти кириличних абеток.

Найбільша кількість подібних написів знаходиться у вівтарній час-
тині храму: дияконнику, жертовнику, головному вівтарі та аркових прой-
мах між вівтарем та дияконником і жертовником. В інших частинах простору
нижнього ярусу храму таких написів виявлено лише три: на північній
стіні та на південно-східній грані південно-східного стовпа.

Слід відмітити, що абетки, записаної повністю, з-поміж графіті
церкви не виявлено. Найбільший її фрагмент нанесено на північну стіну
вівтаря, недалеко від Царських Врат на висоті 58 см від рівня підлоги1.
Розмір графіті становить 18х19 см. Ця частина абетки містить тільки 17
літер, записаних таким чином: у першому рядку літери: а б в г д е ж ꙅ з н і,
у другому – к (л) м н о, у третьому рядку – фрагменти літер, що не є про-
довженням абетки, у четвертому – прописна П, у пʼятому – дванадцять
літер а (мал. 1). Нижче розташований орнамент, що має вигляд двох па-
ралельних ліній, між якими намальована ламана лінія. Окрім того, на
рівні першого рядка розташована прописна літера, яка поєднує в собі
елементи Б, В та Г, а на рівні третього рядка щогла літери. Вони прикра-
шені скісними лініями. Цікаво, що у першому рядку замість и виконана
літера н, а праворуч від з – хвиляста вертикальна лінія, що її дублює. При-
чому обидві вони виконані з іншим натиском, більш тонкими лініями.
Графіті, найвірогідніше, виконане хлопчиком-вівтарником. Утім, без-
умовно, не виключена ймовірність виконання напису дорослою люди-
ною. Проте, у будь-якому разі, напис виконаний людиною, що почала
навчатись грамоті. Це засвідчує рядок з дванадцяти літер а. За якихось
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1 Висота сучасної деревʼяної підлоги у вівтарі Спасо-Преображенської церкви вища за
давню камʼяну на 44 см.
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причин абетка не була завершена, можливо її автор не зміг виконати її
повністю. Проте він старанно вправлявся у написанні літери а.

Варто відзначити, що подібні написання літери а зустрічаються не
тільки у вівтарі та жертовнику, але й на західній стіні аркової пройми між
вівтарем та жертовником, а також на північно-західному стовпі храму.
Так, в арковій проймі зафіксована своєрідна ‟вправа” у письмі – цілий
комплекс, що складається з різноманітних літер. Серед них прописні (зва-
жаючи на розмір відносно інших літер) а, г, х, ж, хрест, кінці якого прак-
тично обʼєднані у ромб, а праворуч склад ни, що зазвичай розташовується
зліва і є частиною слова ника. Ліворуч розташовані одна над одною шість
літер а, їх щогли прокреслені подвійними рисками, а петлі повернуті як
праворуч, так і ліворуч. Поряд, ліворуч, знаходиться імʼя хлопчика, який
виконав це графіті: Петре ʽПетроʼ (мал. 2). Даних для датування небагато,
проте в цілому графіті можемо датувати XV ст.

Графіті на північно-східній грані північно-західного стовпа скла-
дається з рядка літер а. Їх, як мінімум, дванадцять (стіна в цьому місці
суттєво пошкоджена, тому встановити повну кількість літер не виявля-
ється за можливе). Поруч з ними немає запису абетки, проте є графіті
XV ст., що виконані тією ж рукою.

Стосовно західної стіни пройми між вівтарем та дияконником, то
там знаходяться фрагменти абеток. Перший з них складається з шести
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Мал. 2. Вправи хлопчика Петра.

Західна стіна аркової пройми між

головним вівтарем та жертовни-

ком (І. Калєчиц, 2014)

Мал. 1. Фрагмент абетки.

Північна стіна головного вівтаря

(І. Калєчиц, 2011)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



початкових літер а, б, в, г, д, е (мал. 3). Графіті розташоване на висоті
32,5 см від підлоги. Його розміри 11х1,5 см, висота літер коливається від
7 до 1,5 см. До особливостей написання можемо віднести гострі еле-
менти (петлі) літер а, б та в, згладжені ніжки д. Проте такі варіанти на-
писання літер зустрічаються як у ХІІ, так і у ХІІІ та у XIV ст. Відповідно,
датувати графіті можна широкими часовими рамками від ХІІ до XIV ст.

Другий фрагмент абетки знаходиться на висоті 56 см від підлоги.
Розміри цього графіті 8,5х2,5 см. Розміри літер збільшуються від 1 см (а,
б) до 2,5 см (в, г, д) у напрямку закінчення рядка (мал. 4). Особливістю
цього графіті є також написання перегорнутої д. З якою метою це було
зроблено – незрозуміло, можливо жартівливо. Подібне ‟заплутане” на-
писання зустрічається, приміром, у жертовнику, де молитва г͠и помози за-
писана у зворотному напрямку. Зважаючи на написання літери в, що має
нижню петлю з двома заломами та гостру верхню до щогли, а також д з
довгими ніжками, графіті можна датувати XV ст.

На протилежній, східній стіні аркової пройми між жертовником та
головним вівтарем, наявні два фрагменти абеток. Один з них публіку-
вався мною раніше2, це фрагмент абетки з перших пʼяти ініціальних
літер. Довжина напису – 38 см, а висота літер становить 8–10 см. Прак-
тично всі літери прикрашені: щогли літер А, Б та Г – орнаментом у вигляді
трикутників, петля літери Б – півколами, від щогл літер А, В, Г до низу
відходять спіралі (мал. 5). Графіті вирізняється ретельністю виконання
та прикрашання, воно датується XV ст.

Фрагмент абетки – три літери а, б, в можна датувати XV ст. по гра-
фіті безпосередньо над ним (мал. 6). Обидва графіті виконані однією
рукою. Верхній напис потребує більш докладного вивчення, але її поча-
ток цілком читається як Пилимоне писати горзд ʽФилимон писати гараздʼ.
Хоча графіті свідчить про зворотне: у третьому слові допущена помилка,
адже пропущена літера а.

На східній стіні цієї аркової пройми наявний також фрагмент абетки,
що складається з семи літер: б, в, г, д, е, ж (мал. 7). Він вирізняється вичур-
ним написанням ж. Зважаючи на погану збереженість напису та втрату дея-
ких елементів літер, напис можемо умовно датувати XIV–XV ст.

Частина абетки знаходиться на східній стіні жертовника. Графіті
записане у три рядки: а б в | [г] д е ж | з. Літера г втрачена внаслідок вибою
у тиньку. За графікою літери можуть бути датовані XIV ст. (мал. 8). На
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2 І.Л. Калечыц, Эпіграфіка Беларусі X–XIV стст., Минск 2009, с. 145.
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Мал. 3. Фрагмент абетки.

Західна стіна аркової пройми між

головним вівтарем та жертовником

(І. Калєчиц, 2014)

Мал. 4. Фрагмент абетки.

Західна стіна аркової пройми між

головним вівтарем та жертовни-

ком  (І. Калєчиц, 2014)

Мал. 5. Фрагмент абетки.

Східна стіна аркової пройми між

головним вівтарем та жертовником

(І. Калєчиц, 2011)

Мал. 6. Фрагмент абетки.

Східна стіна аркової пройми між

головним вівтарем та жертовни-

ком (І. Калєчиц, 2014)

Мал. 7. Фрагмент абетки.

Східна стіна аркової пройми між

головним вівтарем та жертовником

(І. Калєчиц, 2014)

Мал. 8. Фрагмент абетки.

Південна стіна жертовника

(І. Калєчиц, 2013)
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протилежній, північній стіні жертовника, записані тільки дві літери а та
б, які можуть тлумачитись і як перші літери абетки, і як початок імені.
Схожий напис знаходиться і на західній стіні аркової пройми між голов-
ним вівтарем та жертовником. Суперечливим є також трактування напів-
затертого напису а, [б/в], г на південній стіні жертовника. Через те, що
напис пошкоджений посередині, гіпотетичним виявляється написання
літери б/в, тож з одного погляду напис можемо розглядати як спробу на-
писання початку абетки, а з іншого – спробу написання цифр, щоправда
над ними відсутні титла, які б дозволили прояснити сенс написання.

На північній стіні дияконника на висоті 132 см від рівня підлоги зна-
ходиться напис, який вже раніше публікувався3. Поглиблене дослідження
цього напису дозволило встановити, що графіті має невелике продовження.
Спочатку напис читався як а, б, в, помяни, тепер вже його можемо прочитати
як а, б, в, помяни г͠и ʽа, б, в, помʼяни Господиʼ, що в цілому не змінює суті
тексту (мал. 9). Літера а повернута у зворотній бік. Від написання початку
абетки автор перейшов до молитви. Можливо, він нещодавно навчився пи-
сати та спочатку почав записувати звичну абетку, а потім – звернення до
Господа. Хоча ми не можемо з усією впевненістю стверджувати, що всі
складові напису виконані однією людиною: літери абетки та решти напису

не дублюються, а щільність написання
абетки та решти тексту відрізняються.

На тій же стіні дияконника наявний
більш повний фрагмент абеткового напису,
що містить чотири літери а, б, в, г (мал. 10).
По цьому напису прокреслене латиничне
графіті Bazilius. Розміри цього фрагмента
невеликі: 3,5х0,5 см. Щодо датування, то
можемо зазначити, що напис виконаний не
пізніше XIV ст.
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Мал. 9. Графіті на північній стіні дияконника (І. Калєчиц, 2014)

__________________________________________________________________

3 І.Л. Калечыц, Op. cit., с. 145.

Мал. 10. Фрагмент абетки.

Північна стіна дияконника

(І. Калєчиц, 2014)
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Значно менша кількість фрагментів абеток зустрічається у нижньому
ярусі церкви. Їх лише три. Перший виконаний на північній стіні храму,
він складається з літер а, б, в (мал. 11). Графіті оточене фрагментарними
написами та малюнками. Це – коло праворуч від напису, літера м, за-
лишки поминального напису (.естависа оее), а також малюнок-плетінка,
схожий на книжкові прикраси. Зважаючи на недостатність матеріалу для
більш точного датування, умовно можна віднести час появи графіті до
ХІІ–XIV ст.

Другий напис знаходиться на північній грані південно-східного
стовпа на висоті 72 см від рівня підлоги. Розміри графіті 2,5х1 см, висота
літер становить бл. 0,7 см (мал. 12). Напис містить три перші літери а, б,
в. Матеріалів для датування недостатньо, тому, аналогічно попередньому,
графіті датується у межах ХІІ–XIV ст.

Третій напис знаходиться на тій же грані стовпа, неподалік від по-
переднього, на висоті 71 см вд рівня підлоги. Він містить вісім початко-
вих літер абетки від а до з (мал. 13). Розміри напису 10х2 см, висота літер
у середньому становить 0,7 см. Напис може бути датований XIV ст., зва-
жаючи на написання літер ж та з.

Отже, серед графіті полоцької Спасо-Преображенської церкви
немає графіті, де абетка була б записана повністю. Найбільший фрагмент
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Мал. 11. Комплекс графіті на північній стіні храму (І. Калєчиц, 2012)
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складається з сімнадцяти літер. Пере-
важно ж фрагменти абеток є коротень-
кими уривками, що містять від двох до
восьми перших літер. Який сенс вкла-
дався у такі написи їх авторами? Віро-
гідно, таким чином записувався акро-
вірш, де перші літери означали одно-
часно і назви літер, і слова. Особливо
прийнятна ця гіпотеза до фрагментів з
трьох літер аз буки веде у сенсі ‟я знаю
літери”, тобто ‟я писемний”. Проте кіль-

кість літер у фрагментах
абеток не є сталою вели-
чиною. Фрагменти абе-
ток інших епіграфічних
памʼяток (напр., на пряс-
лицях (Віщін), гребінці
(Брест), шиферному ‟за-
писникові” (Полоцьк),
піхвах (Пінськ) також
містять різну кількість
літер, від трьох до тринадцяти. Тому найвірогідніше, що фрагменти абе-
ток наносились на стіни як демонстрування грамотності, перше, що лю-
дина, яка навчалась грамоті, міцно засвоювала та могла відтворити.
Більшість абеткових написів локалізовані у вівтарі. Найвірогідніше, вони
наносились переважно вівтарниками, молодими людьми, які допомагали
у веденні богослужіння та навчались у школі при монастирі. Проте не
слід і недооцінювати певної сакральної складової при видряпуванні
абетки. Зараз вже точно встановлено, що латиничні написи наносилися
учнями єзуїтського колегіуму, і найраніші відносяться до XVI ст. Без-
умовно, навчання латинській мові також починалось з абетки, проте жод-
ної латиничної абетки виявлено не було. Також не виявлено жодного
фрагмента кириличної абетки, що датується XVI ст., хоча кириличні на-
писи зʼявлялись у храмі пізніше, після передачі церкви єзуїтам. Вважаю,
що це свідчить як про втрату ‟сакральності” абетки зокрема, так і про-
цесу написання загалом, що було наслідком більш широкого вживання
письма у діловій сфері.

Мал. 12. Фрагмент абетки.

Північно-східна грань північно-

східного стовпа

(І. Калєчиц, 2014)

Мал. 13. Фрагмент абетки.

Північно-східна грань північно-східного стовпа

(І. Калєчиц, 2014)
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