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Хрысціна Варонька (Мінск, Беларусь)

З НАЗІРАННЯЎ НАД ГРАФІКАЙ І АРФАГРАФІЯЙ КНІГ 
«РУФ» І «СУДДЗЯЎ» ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

Пытанні моўнай формы любога пісьмовага помніка гучалі заўсёды вельмі 
актуальна і прынцыпова. Істотна, што нарматыўнасць ці ненарматыўнасць 
пісьмовага матэрыялу вызначалася згодна з рознымі крытэрыямі, якія 

на пэўны момант дамінавалі. Наогул жа пра існаванне моўнай нормы1 ў часы 
стварэння скарынаўскіх кніг гаварыць не выпадае, бо інстытута выпрацоўкі 
аднастайнага напісання не існавала, былі пісьмовыя школы, якія ў большай ці 
меншай ступені захоўвалі пэўную пісьмовую традыцыю. А калі ўлічваць, што 
працэс станаўлення і развіцця старабеларускай мовы ў гэты перыяд адбываўся 
даволі інтэнсіўна, то цалкам зразумела, што адзінага ўзорнага і магчымага ва-
рыянта не магло быць. Гэта стварае пэўныя цяжкасці ў даследаванні помнікаў, 
але разам з тым факт адсутнасці адзінай пісьмовай нормы патрабуе ўлічваць 
шэраг пазамоўных крытэрыяў, што ўплывалі на пісьмовую і культурную 
традыцыю. Спецыяльныя даследаванні, што датычацца гісторыі белару-
скай мовы на прапанаваным этапе, амаль заўсёды неадназначна трактуюць 
моўную аснову пісьмовых матэрыялаў, што тлумачыцца рознымі прычынамі: 
навуковай канцэпцыяй, грамадска-палітычнымі поглядамі аўтара, гісторыяй 
краіны на сучасным этапе (маецца на ўвазе вострая неабходнасць сцвердзіць 
наяўнасць гістарычна аддаленай моўнай традыцыі і звязаць яе з сучаснымі 
працэсамі пры ўмове актыўных нацыесцвярджальных тэндэнцый). Але ча-
сам, кіруючыся пэўнай мадэллю нацыянальнай беларускай ідэі, некаторыя 
аматары будуюць цэлую міфалогію, якая не мае ніякага дачынення да гісторыі 
беларускай мовы. Графічная сістэма любога тэксту непасрэдна адлюстроўвае 
моўную сітуацыю, якая панавала ў пэўны прамежак часу. Для нас вельмі важ-
на акрэсліць усе магчымыя графіка-арфаграфічныя асаблівасці друкаваных 
кніг Старога Запавету і прасачыць навуковае іх абгрунтаванне ў спецыяль-
най літаратуры. Як вядома, выданне Францыскам Скарынам кніг Старога 
Запавету ажыццяўлялася кірылічным шрыфтам. Я. Ф. Карскі ў сваёй працы 
«Беларусы» звярнуў увагу на знешняе афармленне пражскіх старадрукаў і 
ахарактарызаваў іх наступным чынам: «Полууставному письму подражают 
шрифты старопечатных западнорусских книг. Древнейшие издания — это 
Библия Скорины. Не стану останавливаться на шрифте Скорины, так как 
он подробно исследован в известной диссертации П. В. Владимирова, отмечу 

1 Пытанне моўнай нормы і моўнай сістэмы разглядалася ў працы даследчыка 
гісторыі рускай мовы Б. А. Успенскага «История русского литературного языка 
(11–17 вв.)». — М., 2002.
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только, что шрифтом такого же рисунка напечатаны кроме пражских и 
виленские издания Скорины, несвижские Симона Будного и Евангелие Тя-
пинского. Как можно видеть из прилагаемых снимков, в шрифте Скорины 
основные линии выведены прямо вертикально, вследствие чего в общем 
буквы производят впечатление устава. Иллюзия, конечно, нарушится, если 
мы присмотримся к отдельным начертаниям. Тут мы заметим немало но-
визны, находящей для себя объяснение только в западнорусском полууставе, 
отчасти же в собственных комбинациях Скорины. Так, его буквы к, в, т, е, 
з выводятся только из полуустава, откуда же и его в с особенно маленькой 
головкой и а, похожее на я; особые вычурные ч, ж, ю, т — изобретение само-
го Скорины» [3, c. 73]. Я. Ф. Карскі вызначае характар шрыфту як малодшы 
паўустаў, акцэнтуючы ўвагу на асаблівасці адлюстравання некаторых літар.

1.1. Дыякрытычныя (нялітарныя) знакі
Для кніг Старога Запавету характэрна шырокае выкарыстанне 

разгалінаванай сістэмы надрадковых знакаў. Пытанне апраўданасці ўжывання 
гэтых знакаў для славянскіх тэкстаў ставілася ў многіх працах рускіх і 
беларускіх даследчыкаў мовы, але, як і для большасці гістарычна аддаленых 
моўных задач, аксіёмы не існуе. Дыякрытычныя знакі першапачаткова былі 
запазычаны з грэчаскай мовы, дзе яны адрознівалі доўгія і кароткія галосныя, 
а таксама абазначалі розныя віды націску — востры, аблегчаны, цяжкі. Гэтыя 
знакі маглі быць надрадковыя, падрадковыя, унутрырадковыя. У выданнях 
Францыска Скарыны выкарыстоўваюцца толькі надрадковыя знакі, якія раней 
называліся «вымолвные письмена» [4, с. 671], бо знакі націску і прыдыхання 
павінны былі ўказваць на вымаўленне тых ці іншых слоў. Гаворка пра непа-
срэднае і практычнае іх выкарыстанне ў старажытных тэкстах заўсёды носіць 
гіпатэтычны характар. Як адзначаў яшчэ Я. Ф. Карскі, у найбольш ранніх 
тэкстах колькасць гэтых знакаў была вельмі нязначная, і толькі пачынаючы 
з 14–15 стагоддзяў пашыраецца іх моўнае выкарыстанне [2, с. 229]. Гэта 
найперш звязваюць з другім паўднёваславянскім уплывам з боку графікі 
(Я. Ф. Карскі): «Мы уже указывали, что в 14 в. на юге славянства были вы-
работаны искусственные правила постановки придыханий и ударений. Иначе 
и поступить было нельзя. Раз было в обычае употребление надстрочных зна-
ков, то надо было его как-нибудь упорядочить: письмо “развращённое” было 
нетерпимо. Эта реформа произошла в Болгарии при Евфимии Тырновском, 
а в Сербии пропагандировалась последователем Евфимия — Константином 
Костенеческим. Мнения Константина Костенеческого служили предметом 
внимания у разных последующих книжников; подвергались изменениям и 
дополнениям, но, во всяком случае, не были забыты, а развивались ещё в 
больших подробностях, так что, читая какую-либо рукопись 16 в., не можем 
даже понять, чем руководствовались писцы в постановке тех или других над-
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строчных знаков» [2, с. 230]. Адносна сістэмна (але без прычынна-выніковых 
сувязей) алгарытм выкарыстання на пісьме надрадковых знакаў і іх гісторыя 
пададзены ў працы І. В. Ягіча «Рассуждения южнославянской и русской 
старины о церковно-славянском языке», Т. 1 («Исследования по русскому 
языку», изд. Отделения русского языка и словесности Академии наук. — 
СПб., 1885–1895), якая з’яўляецца зводам розных артыкулаў з грэчаскіх 
крыніц і перапрацаваных пад уплывам існуючай моўнай практыкі. У тэкстах 
кніг «Руф» і «Суддзяў» Францыск Скарына выкарыстаў наступную сістэму 
надрадковых знакаў, якія, дарэчы, адліваліся разам з літарамі:

1) «оксия, окс, оксь, острая» (΄). Гэты надрадковы знак ужываўся Ска-
рынам над літарай е ў канцы слова: дниé очиѱениѧ, насмирениé, двоé і інш.;

2) «вария, тяжкая» (`). Асаблівасць выкарыстання менавіта гэтага знака 
заключаецца ў яго непаслядоўнасці, але часцей ён ставіўся ў канцы слова над 
и (асабліва ў значэнні й): всеѝ, малоѝ, з великоѝ, превечныѝ і інш.;

3) «исо, исть, иссо» (῎). Характар ужывання гэтага нялітарнага знака 
вызначаецца нават больш фармальнымі паказчыкамі: ён выкарыстоўваецца 
больш паслядоўна над злучнікамі а, и, а таксама над лігатурай Ѿ: И̓́  ангелъ, 
ѿ̓́ очию его, Гедео̓́ нъ, о̓́ пустилъ і інш.;

4) «ерик, ерок, ерчик, ертица, паерк, паерок» (˝). У кнігах рознага кштал-
ту гэты знак абазначаў ці, дакладней, сігналізаваў пра наяўнасць цвёрдага 
рэдукаванага і цвёрдасць зычнага ў сярэдзіне і канцы слова. У адрозненне 
ад іншых надрадковых знакаў для выкарыстання ерыка характэрна выразная 
паслядоўнасць: съкожным̋  , судом̋  , роз̋  билъ, напол̋  нилъ і інш.;

5) цітла (~). Пад цітлам пісалася адна з прапушчаных літар, калі слова 
перадавалася ў скарочаным выглядзе; літарамі з цітлам над імі абазначаліся 
лікі. Гэты знак паслядоўна выкарыстоўваецца не для ўсіх слоў, а толькі для 
сакралізацыі некаторых царкоўных паняццяў: гдь, гднь, милсти, глюѱе, бгь 
і інш. Але трэба адзначыць, што цітла не заўсёды ўказвала на скарачэнне 
слова і вынаску літары над радком. У рускіх друкаваных тэкстах пад цітлам 
(каморай) пісаліся аднаскладовыя словы (сѧ, мѧ), якія атрымалі назву «су-
пружие» [4, с. 794].

Дыякрытычныя знакі — важны складнік графічнай сістэмы тэкстаў, які, 
магчыма, і загрувашчвае моўную аснову, стварае пэўныя перашкоды для 
чытання пісьмовага матэрыялу, але ўжо на падставе механічнай пераемнасці 
гэты фармальны паказчык яднае друкаваныя тэксты Францыска Скарыны з 
пісьмовай традыцыяй. Лічым, аднак, што гэта была не самамэта першадру-
кара.
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1.2. Вынасныя літары
Акрамя дыякрытычных знакаў своеасаблівасць графічнай сістэмы дру-

каваных кніг «Руф» і «Суддзяў» заключаецца ў значнай колькасці вынасных 
літар, арыентуючыся на якія, Я. Ф. Карскі вызначыў тып скарынаўскага 
шрыфту як малодшы паўустаў. Чым іх больш, тым пісьмо паскараецца, 
знешні выгляд літар можа кардынальна змяніцца. З распаўсюджаннем 
скорапісу рукапісны тэкст становіцца цяжка пазнавальным, абрысы графем 
трансфармуюцца і іх канфігурацыя вызначаецца ўрыўкавасцю. Друкаваны 
тэкст, безумоўна, арыентаваўся на рукапісныя аналагі таго ж часу, акрамя 
таго тут жа спрацоўваў прынцып эканоміі пісьмовай прасторы. Улічваючы, 
што друкаваныя кнігі на той перыяд яшчэ з’яўляліся прадметам раскошы, 
зразумела, што як мага меншы аб’ём павінен быў змясціць як мага больш 
зместу. Зусім натуральна тады выглядае выкарыстанне вынасных літар, якія 
з’яўляліся толькі ў абсалютна зразумелых словах, якія не патрабавалі нейкага 
дадатковага каментару. Літара магла выносіцца над радком у сярэдзіне слова 
(першая літара, якая стаіць за галоснай), у канцы слова. У скарынаўскім тэксце 
выносяцца наступныя літары:

1) у дзеясловах 3 асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу выносіцца 
літара т: побирает, выидет, погледит і інш. Трэба адзначыць, што вельмі часта 
сустракаецца лігатура ест, канфігурацыя якой вызначаецца шматузроўневасцю; 

2) у сярэдзіне і канцы слова выносіцца літара н: Евангелистъ, гора Сион, 
сынми, Хелион; 

3) літара м: доктором, посполитым, стареишинам; 
4) літара с: милости, господь; 
5) літара х: их, убогих, ваших, избавих, поних; 
6) літара д: владыку, пред очима; 
7) літара о: прорка.
Неабходна адзначыць, што вынясенне літары над радком не толькі сведчы-

ла пра эканомію пісьмовага матэрыялу, але і стварала ці, дакладней, з’яўлялася 
адным са складнікаў індывідуальнага аўтарскага стылю, бо, як адзначаюць 
навукоўцы, некаторыя вынасныя літары (м, н), выкарыстаныя ў друкаваных 
кнігах Старога Запавету Францыскам Скарынам, не маюць аналагаў сярод 
іншых кніг, і папярэдняя распрацоўка канфігурацыі вынасных элементаў 
вылучаецца выразным уласнатворчым характарам. Усе тыя графічныя эле-
менты, якія не маюць непасрэднага дачынення да мовы пісьмовага помніка, 
адлюстроўваюць ці то блізкасць да традыцыі, ці мэтазгоднасць іх мастац-
кага ўвасаблення, але менавіта для надрадковых знакаў і вынасных літар у 
дадзеным моўным кантэксце характэрна трывалая прасторавая пазіцыя. Як 
адзначалася вышэй, пэўнага алгарытму, нейкай заканамернасці для дадзеных 
графічных элементаў у вызначаных тэкстах выявіць, напэўна, немагчыма, бо 
адбываецца паступовая іх дыферэнцыяцыя ў залежнасці ад практычнага іх 
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прымянення. І гэта яшчэ адна з падстаў меркаваць пра набліжэнне кніжнай 
мовы да гутарковай, здыманне нейкіх штучных бар’ераў, якія ўскладнялі 
чытанне і разуменне любых тэкстаў. 

1.3. Графемы для абазначэння галосных гукаў
Наяўнасць некалькіх варыянтаў для адной графемы абумоўлена яе 

пазіцыяй у дачыненні да іншых графем, а таксама ўжо адразу можна сказаць 
пра неадпаведнае выкарыстанне некаторых графем, іх узаемнае змяшэнне і 
ўзаемадапаўненне. Розналітарнае напісанне ўласціва для многіх галосных 
графем, і, як адзначалася вышэй, гэта звязана з рознымі фактарамі. 

1) У тэксце адбываецца выразнае размежаванне графем е і є. Наяўнасць 
графічнага знака е сведчыць пра памякчонасць складу, яго выкарыстанне 
больш пашыранае: воевахсѧ, поведелъ, пребывати і інш. Є выкарыстоўваецца 
ў тэксце толькі для перадачы спалучэння [jэ] і ніколі не пачынае слова: 
разноличныє, сеє егда доконалъ, единостаиноє, загинутиє, поглавиє, людиє, 
милосердиє божиє і інш. Дакладна зразумела, што характар гучання, як і 
выкарыстання, у гэтых словах адрозніваецца. Акрамя таго для абазначэння 
гука [э] ўжываецца ѣ. Гісторыя гэтай графемы вызначаецца вялікай часавай 
працягласцю, калісьці гэта была асобная і самастойная фанема, яна выраз-
на адрознівалася ад е і є. У славянскіх мовах яна праяснілася па-рознаму 
ў залежнасці ад іх фанетычных асаблівасцей. У старабеларускай мове яна 
вызначалася высокім пад’ёмам і гучала сярэдне паміж е і я, але з часам 
часткова або поўнасцю супала з галосным пярэдняга раду [э]. Атрымалася, 
што ў выніку канвергенцыі адбылося змяшэнне ѣ і е, гэты ж працэс адлю-
страваны ў тэксце: предословие, конецъ, хлебъ, поколение, отець і інш. Пра 
неадрозненне гэтых дзвюх літар сведчыць таксама іх дублетнае выкарыстанне: 
предословие — пр›дъслови›, поколение — с покол›ни›, конецъ — кон›цъ і інш. 

2) Для абазначэння гука [а] таксама выкарыстоўваецца некалькі 
варыянтаў: а, ѩ, ѧ. Апошнія два варыянты абазначаюць гук [а] пасля 
мяккага. Трэба адзначыць, што варыянты ѩ і ѧ узаемазамяняюцца нават у 
адных і тых жа пазіцыях: ѩчмень — ѧчмень, рукоѩть — рукоѧть, царѩ — 
царѧ, приѩтель — приѧтель, судьѩми — судьѧ і інш. Галосная графема ѧ 
у старабеларускіх тэкстах мае вельмі штучны характар, калі ўлічваць, што 
існуе аналаг ѩ, але гэта быў адзін са спосабаў перадачы гука [а] пасля мяккіх 
зычных: ездѧѱшихъ, кнѧжашихъ, протѧгни, валѧлсѧ, колъ вѧзѧѱъ і інш. 
Акрамя таго мы знайшлі словы каѩахусѧ — покааниѧ — покаѧние, другое з 
якіх вызначаецца як гіпернорма. Увогуле прынцыпы выкарыстання розных 
варыянтаў літары а адпавядаюць іх пазіцыі ў слове, пытанні могуць узнікнуць 
з ѧ і ѩ, для якіх няма выразнага размежавання. 

3) Для абазначэння гука [і] у тэксце прадстаўлены некалькі варыянтаў: 
ї, ѝ, и. Літара и (дзесяцірычнае) пішацца для абазначэння гука [і] пасля мяк-
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кага зычнага: ѿворилъ, γчинилъ, попалиша, единороженнаѧ і г. д. Графема ї 
выступае ў тэксце як арфаграфічны варыянт и, але вызначаецца характарам 
ужывання: яна выкарыстоўваецца найчасцей ва ўласных назвах і зрэдку 
перад ётаванымі галоснымі: всих созженїѧ, возлианїѧ, ѺЇюде, за Їорданомъ, 
Їзахарово, Їзегипта, Їзраилевыхъ і г. д. З надрадковым знакам «ісо» таксама 
пішацца и дзесяцірычнае, калі абазначае злучнік: Ѝ поодаль живуѱе, Ѝ ѿтоле 
идоша, Ѝ Їдолы γчинити, Ѝ поставиша, Ѝ вниидоша і г. д. Сярод усіх гэтых 
формаў пераважае и дзесяцірычнае. 

4) Найбольшай паслядоўнасцю вылучаецца гук [ы]. Няўстойлівасць 
ы ў сістэме фаналагічных супрацьпастаўленняў прывяла да таго, што ы 
фаналагічна супаў з и. У сучаснай беларускай мове яны захоўваюцца як гукі, 
але з’яўляюцца пазіцыйнымі варыянтамі адной фанемы. Калі звярнуцца да 
гісторыі, то ы, і не былі самастойныя, гэта былі пазіцыйныя разнавіднасці ь і 
ъ. Іх функцыянаванне адбывалася ў выніку ўплыву j, а таксама галосных верх-
няга пад’ёму. У друкаваным тэксце скарынаўскіх кніг графема ы ўжываецца 
пасля цвёрдых зычных і не пачынае слова: филистымскихъ, жены, тысеѱу, 
выгнастемѧ і г. д. Таксама выкарыстанне гэтай графемы ў пэўных пазіцыях 
сведчыць пра набліжэнне да гутарковай мовы, напрыклад, съ однымъ полкомъ, 
многымъ, розыидошесѧ, изыиде, с ыными подругами, куды і г. д. 

5) Для абазначэння гука [у] выкарыстоўваюцца наступныя варыянты: γ, у, 
ю, ѹ. Графема ю выкарыстоўваецца для абазначэння гука [у] пасля мяккага 
зычнага, рэгулярна яна ўжываецца і пасля галосных: единою ѱекою ословою, 
предъ тварию, любить і г. д. Не адрозніваюцца характарам выкарыстання гра-
фемы γ і ѹ: яны гэтак жа свабодна пішуцца замест прыстаўкі в, прыназоўніка 
в, а таксама пачынаюць слова: оузяла колъ, γтекаху к вапне, чемγ, γздыхала, 
куды γвоити, оусходити, γзѧлъ сребреники, γ вратъ, γтрее, γвоиѱе, оу Їордана, 
во оуста і г. д. Фактычна ў плане выкарыстання яны з’яўляюцца дублетамі. 
Калі параўноўваць абрысы літары у ў розных відах пісьма — устаў, паўустаў, 
скорапіс (на матэрыяле табліц, што прапанаваў Л. У. Чарапнін), то відавочна, 
што больш пашыраны варыянт у характэрны для ўстаўнога пісьма 11 стагод-
дзя. Пачынаючы з 12, 13 стагоддзяў больш распаўсюджаныя варыянты ѹ, 
γ. Для паўустава толькі з 15 стагоддзя зноў пачынае дамінаваць графема у. 
У скарынаўскім тэксце, нягледзячы на пэўную пашыранасць выкарыстання 
графемы ук (γ) і дыграфа ѹ, дамінуе варыянт у. 

6) Для абазначэння гука [о] існуе некалькі варыянтаў: ѻ, о, ѿ. Дыграф ѿ 
найбольш паслядоўна выкарыстоўваецца для спалучэння [от] у прыназоўніках, 
каранях і прыстаўках: ѿпочинутиє, ѿступованиє, ѿрабынь, ѿочию его, ѿвеѱа, 
ѿМадиамлѧнъ, ѿворилъ і г. д. Спецыфічнае графічнае адлюстраванне мае 
літара о ў наступных спалучэннях: ѺВениамина, Ѻнъ, Ѻмужех і г. д. Гэтая 
спецыфічнасць заключаецца не толькі ў выкарыстанні надрадковага знака 
«исо», але і ў канфігурацыі самой літары. Што ж датычыцца рукапісных 
характарыстык устаўнога і паўустаўнога пісьма, то відавочных аналагаў 
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няма. Як відаць, самым распаўсюджаным варыянтам з’яўляецца графема о, 
якая свабодна выкарыстоўваецца ў пачатку, сярэдзіне і канцы слова: отрокъ, 
близко, небоитесѧ, ѿпоколениѧ і г. д. Характэрна таксама выкарыстанне на 
месцы этымалагічнага е графемы о ў словах тыпу знашолъ, вышолъ, шолъ, што 
звязана з зацвярдзеннем шыпячых. Аднак прыклады можна прывесці толькі з 
літарай ш. Мы не сустрэлі ніводнага прыкладу з зацвярдзелым ч, ён заўсёды 
мяккі: чюждихъ странъ, так… чили ни γчителѧ, наγчение, не чините і г. д. 

7) Графемы ь, ъ. Рэдукаваныя галосныя ўжо чатыры стагоддзі як не 
абазначалі ніякіх гукаў і пісаліся па традыцыі згодна з законам (тэндэнцыяй) 
да ўзыходзячай гучнасці, паводле якой склады павінны былі быць адкрытымі. 
Звышкароткія рэдукаваныя да 11 стагоддзя абазначалі галосныя гукі, але з 
часам іх звышкароткасць прывяла да іх падзення (у помніках 11 стагоддзя яны 
ўжо дакладна не размяжоўваюцца і ўзаемазамяшчаюцца). У нашым тэксце 
таксама няма дакладнага іх размежавання, але варта вылучыць некаторыя 
асаблівасці іх выкарыстання: 

• літара ъ пішацца ў дзеясловах прошлага часу: учинилъ естъ, взѧлъ, 
навѧзалъ, хотелъ, загадалъ есь і г. д.; 

• у лічэбніках з губнымі зычнымі: седмъдесѧтъ мужевъ, седмъ, 
осмъдесѧтъ л›тъ, четыреста осмдесѧтъ и четыре л›та і г. д.; 

• літара ъ пішацца для абазначэння цвёрдых зычных у канчатках і 
каранях слова: складъ, дѱеръ, мозгъ, зажегъше, возъпити, розъбилъ, 
надъними і г. д.

Можна вылучыць асаблівасці выкарыстання мяккага рэдукаванага ь:
1) у дзеясловах цяперашняга часу, а таксама ў формах загаднага ладу: 

зрѧть, ослепѧють, да идуть и привезуть, дасть, судѧть, встань и подьмы 
в путь і г. д.;

2) у лічэбніках: десеть, л›тъ пѧть сотъ и двадесеть, четь сыновъ і г. д.;
3) у сярэдзіне і канцы назоўнікаў: мечь, помошь, людьские, Веньаминова, 

ангельское, кричьте і г. д. 
Даволі паслядоўна ў тэксце перадаецца [ў], якое графічна супадае са спа-

лучэннем ѹ, а таксама часам адлюстроўваецца пры дапамозе знака γ. Такая 
з’ява назіраецца ў прыназоўніках, прыстаўках, корані: будеть оусходити, 
γзалъ естъ, γвоиѱе, γздыхала, оузѧла, γкопнахъ, заγтра, затруби γ трубу 
і г. д. Становіцца даволі заўважна, што гэтыя формы пачынаюць дамінаваць 
і актыўней пранікаць у тэкст. 

У тэксце існуе некаторая група слоў, дзе зычныя спалучаюцца паводле 
гістарычных законаў, некаторыя іншамоўныя словы перадаюцца палітарна, 
што стварае неверагодныя спалучэнні: моглъ такъ γчинити, к морю чермному, 
седмъ, множество велблюдов, царѧ Мезопотамскаго і г. д. Спалучальныя 
магчымасці зычных не абмяжоўваюцца дадзенымі прыкладамі, але гэта 
найбольш выразныя факты. Важна адзначыць, што некалькі разоў на працягу 
ўсяго тэксту паўтараюцца словы солнце, солнечныи разам з зычнай графемай 
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л, у сваю чаргу словы празникъ, празновалъ, празничныи, аналагічныя паводле 
наяўнасці такога зычнага, выкарыстоўваюцца без літары д. 

Неабходна адзначыць, што ў шэрагу фактаў часта перадаюцца выпадкі 
фанетычных асіміляцый: да идемъ черес землю твою (па глухасці), погор-
девъ прозбою (па звонкасці), збирала, изземли, знашли, з пречистое девици, 
зделали пеѱеры и перекопы (па звонкасці) і г. д. Гэтыя прыклады, на жаль, 
адзінкавыя, нельга вывесці нейкую строгую і дакладную сістэму. Істотным 
будзе прасачыць паходжанне выразу тыпу будут ли людиє Їзраилевы хра-
нить заповеди его… чили ни. Гэты выраз з падобным кантэкстам назіраецца 
ў тэксце некалькі разоў. Зразумела, што на месцы чили павінен быў стаяць 
злучнік или. Лічым, што пад уплывам вымаўленчай практыкі сфарміравалася 
спалучэнне чили, якое нават захавалася сёння ў некаторых дыялектах (яно 
дакладна зафіксавана).

У апісанні галосных графем мы ўжо звярталі ўвагу на зацвярдзенне 
шыпячых (не ўсіх), што ж датычыцца зычнага р, то мы сустрэлі толькі адзін 
выпадак яго цвёрдага ўжывання, які быў зафіксаваны ў кнізе Царстваў: ногы 
дрыжашае. 

Частотнасцю выкарыстання адрозніваецца літара ѱ, якая ўзнікла дзя-
куючы ўплыву j на зычныя і групы зычных. Гэта характэрная рыса для 
паўднёваславянскіх моў, у прыватнасці для стараславянскай мовы. У выніку 
змякчэння і асіміляцыі зычных з наступным j утварыўся складаны зычны ѱ. 
Часцей гэтая графема выкарыстоўваецца ў розных дзеяслоўных формах, у 
назоўніках яна вызначаецца няпэўнасцю: помоѱь — помочь.

Уласныя назвы і іх правапіс — рэч даволі складаная, калі ўлічваць, што 
дакладнага правіла іх перадачы не было. Ужо ў прадмове мы сустракаем на-
ступны варыянт: Ѿ Цира Царѧ Перскаго. Зноў-такі гэта адзінкавы выпадак, і 
наўрад ці мы можам гаварыць пра з’яву цекання. Сістэма галосных і зычных 
графем для тэкстаў друкаваных кніг Старога Запавету Францыска Скарыны 
цалкам адлюстроўвае іх традыцыйны характар, адначасова падкрэслівае свя-
домыя ці выпадковыя эксперыменты з боку графікі, накіраваныя на збліжэнне 
з гутарковай мовай і на зняцце штучных бар’ераў, якія пагаршалі агульнае 
разуменне тэксту. 

Такім чынам, сістэма галосных графем для друкаваных скарынаўскіх кніг 
вызначаецца, з аднаго боку, традыцыйнасцю, а з другога — інавацыйнасцю: 
пашыраецца фанетызацыя пісьма, праўда, яшчэ не так паслядоўна. Штучныя 
моўныя напластаванні ў выглядзе некаторых дыякрытычных знакаў, а так-
сама пэўных галосных (ѧ, ѫ, ѣ, ъ, ь) паступова выцясняюцца і набываюць 
выразны архаічны характар.
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