
Кожны дзень, кожны міг існення прыго-
ж ы я самі па сабе. I любы час — раніца гэта 
ці вечар, вясна ці лета, восень, зіма — 
гіад сваім задыякам красы, як і любыя эпохі 
з гісторыі чалавецтва: Антычнасць, Новы 
час, ранняе Сярэднявечча, позняе Барока. 
Але ці не самая найпрыгажэйшая з эпохаў — 
еўрапейскае Адраджэнне — з мадоннамі 
Рафаэля , з Монай Лізай Леанарда да Вінчы, 
з радасцю святла, з карнавальным жыццялюб-
ствам тых колераў вясёлкі, якімі жыве 
і красуе перш за ўсё прырода пад прамя-
ністым, залацістым апоўдні і мройліва 
барвовым на світанку сонцам! j 

Пад гэтым сонейкам займалася на пачатку 
XVI стагоддзя і Беларускае Адраджэнне. 
I, як любое Адраджэнне, яно не магло не 
стаць, не быць непрыгожым. Але прыгожым 
яно стала не праз цуд фарбаў, хоць 
святочнага (чырвонага) колеру не цуралася, 
бо якраз дзвюма фарбамі (графітна-чорнай і 
ўрачыста-чырвонай) упершыню ва ўсім 
усходнеславянскім друку Францішак Скарына 
выдрукаваў сваю шостую кніжку з Бібліі — 
Саламонаву «Песню песням». Першыя пяць, 
як і большасць кніжак, Ф. Скарына друкаваў 
чорна-белымі. Ды і чорна-белыя, яны сталі 
цудам хараства кнігадруку. 

Сігнетам Ф. Скарыны-друкара былі сонца 
і маладзік, што сваім сярпочкам туліцца 
да левай шчакі распрамененага сонца. 
Святло сігнету Ф. Скарыны, вядома, не 
апраменьвае ні загалоўных буквіцаў ягонага 
шрыфту, ні ягоных гравюраў, віньетак, 
заставак. Ды ў тым гэта таямніца, што яно — 
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святло скарынаўскага сігнету — як бы 
і апраменьвае ўсё ў Бібліі беларускага 
першадрукара: і сам ягоны аўтапартрэт са 
стылізаванымі ружамі, з вянком з дубовага 
лісця, з ручніком у нацыянальным арнаменце; 
і сілуэты, падобныя да свіцязянак; і 
рагатага лася, і разгалістыя кроны дрэваў, 
не кажучы ўжо пра кветкавы набор ад 
васілька, рамонка, званочкаў, шыпшыны і да 
галовак канюшыны, упісаны ў незвычайныя 
па контурах сваіх буквіцы скарынаўскіх 
выданняў. 

У Скарыны-першадрукара быў выбар. I як 
у свой час ягоныя продкі, выбіраючы сабе 
монарэлігію, узялі яе з Візантыі, найперш 
з-за таго, што іх уразіла краса Канстанці-
нопальскіх храмаў з іх іконамі і літургіяй, 
так і Скарына спрадвечнае хараство 
летапіснага майстэрства рабіў хараством 
сваёй першадрукарскай справы. Выбар яго 
паў на кірыліцу, але вязь яе ён абніжаў, 
каб больш увыпукліць літары свае, пера-
твараючы ўсе іх у маленькія сонейкі. 
Гравюрамі ён пераважна ілюстраваў 
біблейскія сюжэты. А заставак і віньетак 
з іх арнаментальнымі фантазіямі ягонаму 
адчуванню красы, відаць, здалося замала. 
I ён пачаў засяляць свой алфавіт — найперш 
вялікія яго літары — беларускай 
флорай і фаунай. У літарах-сонейках — 
птушкі, звяры, дрэвы, кветкі! А калі 
птушкі, звяры, дрэвы і кветкі, то чаму ж 
бы і не людзі? I вось ужо ў буквіцах 
сюжэт адзінокай жанчыны, Адама і Евы, 
селяніна з рагацінай і нават блазна 



з высалапленым языком. А ці ўсё ён, 
першадрукар, сказаў пра сябе сваім 
партрэтам? Ці не вырве нядобразычлівая 
рука ягоны партрэт з боскай кнігі, і ў 
Лету кануць яго думкі і пачуцці? I тут 
яшчэ адзін сюжэт уваходзіць у арнамента-
лістыку Скарынаўскай Бібліі — і вельмі 
асабісты, і зноў жа красамоўны і квяцісты. 

Літарай «а» кірыліца пачынаецца, літарай 
«я» канчаецца,— пачыналася літарай «а», 
якая чыталася як «аз», гэта значыць, як 
«я». I вось і ў літары «аз», і ў літарах, 
што абазначалі «я»,— ва ўсе з іх Скарына 
ўвёў сімвалы свайго сігнету — сонца і 
маладзік, сонца з тварам чалавека, вельмі 
падобнага да таго, які глядзіць на нас 
з аўтапартрэта Ф. Скарыны. Гэты ж твар 
пазірае на нас і з вялікай літары «о», якая 
чыталася колісь «образ» — вобраз, адбітак. 

Глядзіце ж, мае блізкія і далёкія нашчадкі, 
чытайце, мае родныя: «аз» — я, 
вобраз — мой; я з першай літары «аз» 
пачынаю, я і апошняй літарай алфавіта вас 
страчаю і не хачу з вамі развітвацца, як 
не развітваецца цэлы дзень з вамі сонца!.. 

Сапраўды, чалавек, які ўпадабняў сябе да 
сонца, ён за кожнаю літаркай, ім створанай, 
за кожную гравюрай, ім адбітай, за кожнай 
віньеткай і застаўкай, што дэкаравалі яго 
друкі, як стаяў у час іх з'яўлення, так 
прадаўжае і сёння заставацца за імі ж, 
святлом сваёй душы, сваіх вачэй, свайго 
генія іх яснячы, іх прыгожачы. 

Алег Лойка 
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