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Помнікі беларускага пісьменства 

ПАЛЕАГРАФІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІВЫДАННЯЎ 
ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ 

храме Святога Урбана ў далёкай Італіі 
5 лістапада 1512 г. прайшло паеяджэнне 
савета "найслаўнейшых" дактароў мас-

тацтва і медьш^ьшы калегіі Падуанскага ўніверсітэ-
та Вырашалася пытанне пра дазвол "беднаму ма-
ладому вучонаму Францыску, сыну Лукі з Полац-

•ка, русіну" здаць бясплатна экзамены на годнасць 
доктара медыцыны. I такое рашэнне было прыня-
та Пасля двухдзённай абароны тэзісаў Ф. Скарьша 
"паказаў сябе так пахвальна і выдатна ў час гэтага 
строгага выпрабавання..цгго ўсе чатырнаццаць 
прафесараў Падуі і Вероны аднагалосна абвясцілі 
яго доктарам у галіне медыцынскіх навук з уру-
чэннем адпаведных знакаў годнасці. 

А праз пяць гадоў убачыла свет першая ў 
гісторыі беларускага і ўсходнеславянскага кні-
гадрукавання кніга. Адбылося гэта 6 жніўня 
1517 г. у чэшскай Празе, калі "Францпшек, Ско-
рпншь сынь с Попоцька града, в лекарскыхь нау-
кахь докторь, повелепь есмы Псалтырю тысну-
ты рускымы словамы а словенскым языкомь". 

Зусім не выпадкова ў якасці першай кнігі 
для друкавання Ф. Скарына выбраў "Псалтыр". 
У эпоху Сярэднявечча, апрача свайго непасрэдна 
культавага прызначэння, "Псалтыр" выконваў і 
функцыю буквара, па якім у прыходскіх школах 
вучыліся чытаць і пісаць. Беларускі першадрукар 
разглядаў гэтую кнігу як асноўны навучальны да-
паможнік - "детем мапым початок всякое нау-
кы, дорослым помноженые в науце, мужеммоцное 

Оочнінктьсн пгРБбый ккягн ыойен 
6бы рнкоыый Шегей 6Р8ііш погрг"т5 
СНІЙЖЕ ЙП0ЛШН5 еКЕЗЕОСБ '̂П0Р5ШЙ 
бЫТЬЙ- НЗйШКіІЬТЬ 6С06-1 ШбЬ 55-

к̂/Свтмрмін іі«і іЫмля Ййнырі всх)(г гпж 
СЖІ вШ̂СТЙ 

ді«ХТі Хншд-к гіі мгі йюкжііяст 
ійовікд тсх̂ дяг сввіліг А/^кят «лвняг н 

свтввря й няе йжяді» Зімлл ^ 
іы іі мплцмл нк$кр«д(і«а • НтіМі ш 
ля ічкот «М»! • мв'к 
САШ«ІД;Т>«АІ* Йгягга-» длТЛя* 

Апкпскт. Йвяі̂ імп с в т 
Старонка 

3 кнігі 
"Быццё". 

утверженыб". Пазней у прадмове "Во всю Бмблмю 
руского языка" ён адзначыць: "^Хогцешы лы уметп 
граматыку ты, по-рускы говорячіс, грамоту, еже 
добре честп п мовпты учыть, знайдешы в зупол-
ной Бывлш, Псалтыру, чтп ее. 

Ужо ў першай выдадзенай кнізе Ф. Скарына 
вызначыў мэту сваёй працы - несці ў народ кніж-
ную грамату на роднай мове "наболей с тое прычы-
ны, пже мя мылостывый Бог с того языка на свет 
пустыл". Па-рознаму ён выкарыстоўваў у сваіх 
кнігах беларускую мову, якую па даўняй традьвдыі 
называў "рускіш языком". На думку С. Майхрові-
ча, першаасветнік па розных прычынах "яшчэ 
цалкам не адарваўся ад тагачаснай агульнарускай 
моўнай стыхіі, блізкай па сваіх лексічных і фане-
тычных асаблівасцях да традьшыйньЕС царкоўна-
славянскіх стылістычных і граматычных норм". 
Ф. Скарына не змог (і не мог) цалкам пазбавіцца 
ад традыцыйнай мовы праваслаўнай царквы ў 
Вялікім Княстве Літоўскім - царкоўнаславянскай. 
Нягледзячы на яе заняпад, выкліканы крызісам 
тут самога праваслаўя, царкоўнаславянская мова 
ўсё ж не была чужой беларусам. 

Няпросты характар мовы скарьшаўскіх вьвдан-
няў стаў прычьшай рознага вызначэнкя яе асно-
вы. Напрыклад, першы буйны скарьшіст прафе-
сар Кіеўскага ўніверсітэта П. Уталзіміраў зрабіў 
вывад пра чыста беларусклто асноз>- мовы твораў 
Ф. Скарыны. Пазней гэт}-ю палтрымлівалі 
А. Будзіаовіч, Я. Галавацкі. Н. Ломнеў, N1. Алексю-
товіч і некаторыя інпз-ія зл—окыя. 3 ікшгга боку, 
яшчэ ў XIX ст. акалэмік .А Сзбгг^ускі ў рэцэнзіі 
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ды, паставіўшы перад сабой мэту выдаць поў-
ны і зразумелы простаму народу тэкст Бібліі, 
Францыск Скарына пры яго падрыхтоўцы меў 
некалькі крыніц на розных мовах, запаўняючы 
пропускі ў адных за кошт другіх. 

Як вядома, усходнеславянскі першадрукар і 
асветнік карыстаўся найперш чэшскай Бібліяй 
1506 г Але ў яго былі і асобныя экзэмпляры цар-
коўнаславянскай Генадзіеўскай Бібліі 1499 г., цар-
коўнаславянскія выданні Швайпольта Фіёля і Ба-
жыдара Вукавіча. Пад рукой у Ф. Скарыны былі 
таксама крыніцы на лацінскай і яўрэйскай мовах, у 
тым ліку і лацінскія тлумачэнні да Бібліі славутага 
прапаведніка Сярэднявечча Нікаля дэ Ліра. Такая 
разнастайная тэксталагічная аснова кніг Святога 
Пісання ў сукупнасці з сацыяльнымі ўмовамі таго 
часу і прадвызначыла асаблівасці мовы выданняў 
Ф. Скарыны, якія характарызуюць яе як беларус-
кую рэдакцыю царкоўнаславянскай мовы. 

Ужо ў Псалтыры 1517 г. Францыск Скарына 
адрозніваў "рускыя" словы ад "языка словенско-
го", гэта значыць ад царкоўнаславянскай мовы. 
Падобную з'яву можна прасачыць на самых роз-
ных ярусах мовы. 

На ўзроўні графікі і арфаграфіі выяўляецца, 
што нават склад літар, якім карыстаўся першадру-
кар, збліжае яго кнігі са старабеларускімі рукапіса-
мі. Напрыклад, Ф. Скарына не ўжьшаў састарэлыя 
дублетныя літары старажытнай кірыліцы (юс вя-
лікі, ётаваныя Е, юс малы і юс вялікі). 3 ётаваных 
галосных выкарыстоўваў толькі А (аз) у значэн-
ні 'я', калі не ўлічваць знак "Ю". У шрыфтах Ска-
рыны няма грэчаскага па паходжанні знака "ксі"; 
знак "псі" вельмі рэдкі (напрыклад, з ім ужываец-
ца слова псалмь, але Псалтырь паслядоўна пера-
даецца без яго). Таксама вельмі рэдка, пераважна 
ва ўласных імёнах тыпу Ісус, Іаан, выкарыстоўва-
ецца I (дзесяцярычнае), апошняе часцей можна 
сустрэць у віленскіх выданнях. Беларускі перша-
друкар дастаткова паслядоўна перадаваў выбухны 
характар Гпраз характэрнае для рукапіснага пісь-
ма спалучэнне КГ{кгвалть, кгвалтованье). Толькі 
ў функцыі лічбы (6) ужывалася літара "зело" - 5. 

Скарынаўскі шрыфт даследчыкі падзяляюць 
на 2 гарнітуры: пражскую і віленскую. Усе шрыф-
ты Скарыны прамых абрысаў - асноўныя штрыхі 
іх размешчаны вертыкальна. Радковыя шрыфты 
не маюць засечак (падсечак) - папярочных эле-
ментаў, якія завяршаюць (прасторава абмяжоў-
ваюць) асноўныя штрыхі літар. Ніжнія і верхнія 
канцы вертыкальных штрыхоў вялікіх літар па-

Ініцыялы 
3 пражскіх выданняў 
Францыска Скарыны. 

тоўшчаныя, зрэдку з засечкамі ў выглядзе ўсеча-
ных трохкутнікаў. Пражская гарнітура шрыфтоў 
мае 6 асноўных тыпапамераў: вялікі, сярэдні, ма-
лы прапісны, радковы, з надрадковымі знакамі і 
лігатурны (падвойны); у склад віленскай гарніту-
ры ўваходзяць 4 асноўныя тыпапамеры: прапіс-
ны, радковы, 3 надрадковымі знакамі, лігатурны. 
Для загалоўкаў і калантытулаў віленскіх выдан-
няў Ф. Скарына выкарыстоўваў малы прапісны 
шрыфт пражскай гарнітуры. 

У радковьіх шрыфтах Скарыны дастаткова 
часта выкарыстоўваюцца т. зв. парныя знакі (ад-
найменныя знакі алфавіта рознага выгляду). На-
прыклад, знак "ведзі" мае фафічны варыянт, блізкі 
да грамадзянскага В, а другі абрыс выразна скара-
піснага характару. Знак "дабро" ў першым вьшад-
ку мае ніжнія вынасныя элементы, яны нахілены 
да лініі шрыфту і значна выходзяць за яе межы, 
у другім "ножкі" літары ледзь пазначаны. Знакі 
"есть", "зямля", "рцы", "твердо", "ук" таксама маюць 
парныя графічныя варыянты. Выкарыстанне таго 
або іншага варыянта графічнага знака нічым не 
рэгламентуецца, зрэшты, і саміх парных графем у 
Ф. Скарыны зусім няшмат параўнальна з іншымі 
славянскімі першадрукарамі. 

Сярод палеаграфічных адметнасцей шрыфтоў 
Скарьшы варта адзначыць і тое, што многія літары, 
як радковыя, так і прапісньш, дублююцца ў рознык 
варыянтах з рознымі надрадковымі знакамі. Сярод 
апошніх выдзяляюцца дыякрьггычныя знакі і знакі 
скарачэння - цітлы. Надрадковыя знакі Ф. Скарына 
адліваў разам з адпаведнымі літарамі, у той час як 
славянскі першадрукар Ш. Фіёль, а таксама I. Фё-
дараў надрадковьш знакі адлівалі асобна Літары з 
цітламі многія даследчыкі адносяць да так званых 
лігатурных шрыфтоў, у склад якіх уключаюцца і ла-
гатьшы (тры знакі, адлітыя на адной ножцы). Ска-
рына найчасцей ствараў лагатьшы, у якіх 2 знакі 
ставіліся ў радок, а адзін выносіўся над радком. У 
гэтым сэнсе паказальнымі могуць быць лагатьшы з 
надрадковымі літарамі М і Н, якія нагадваюць ска-
рапісны (радковы) варыянт - графічна размашыс-
ты, 3 "лятучымі" канцавымі элементамі. Кожны ла-
гатьш тым самым уяўляў найбольш распаўсюджа-
ны гатовы склад Свам", "вем", "дом", "ром", "том", 
"сам" і г. д.), што ўвогуле дазваляла паскорыць пра-
цэс набору тэксту і эканоміць паперу. 

Гэтыя і шмат якія іншыя палеаграфічныя 
асаблівасці шрыфтоў Скарыны, заснаваныя на 
самабытных нацыянальна-культурных трады-
цыях рукапіснага беларускага пісьменства, да-
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зволілі яму зрабіць першы крок да стварэння 
грамадзянскага шрыфту, графічнай сістэмы 
ўсходніх славян XVIII - XXI стст. 

"Псалтыр" і іншыя кнігі замацавалі за Ф. Ска-
рынам славу друкара-наватара, які перасягнуў усе 
папярэднія ўзоры заходнееўрапейскіх друкароў і 
нават найлепшыя для тых часоў венецыянскія вы-
данні. Францыск Скарына першым у Еўропе ўвёў у 
друкарскую практыку выданне так званых "ізбор-
нікаў" малымі кніжкамі, зручнымі для чытання до-
ма і ў дарозе. Ён упершыню выкарыстаў прынцып 
падзелу радка на словы з прамежкамі паміж імі, а 
самога тэксту - на абзацы. У загало)^ах Ф. Скарына 
адмовіўся ад выкручастай і цяжкачытэльнай вязі, 
рэзка абмежаваў колькасць надрадковых знакаў, 
нумараваў кніжныя старонкі кірылічнымі літарамі 
замест традыцыйных рымскіх лічбаў. 

Разглядаючы кожную кнігу як закончанае вы-
данне, Францыск Скарьша ўвёў у практыку супра-
ваджэнне кнігі тытульным лістом, які быў у многім 
своеасаблівай візітоўкай асветніка. Першадрукар 
шырока выкарыстоўваў у сваЬс выданнях такія эле-
менты мастацкага афармлення, як віньеткі, застаўкі, 
канцоўкі, ініцыяльныя літары, гравюры. Дарэчы, 
размяшчэнне вялікай колькасці па-мастацку вы-
кананых арыгінальных гравюр Ф. Скарына тлума-
чьгў такім чынам: "А то для того, абы братш моя 
Русь, люды посполытые, чтучп моглы лепейразуме-
тн'. Тым самым беларускі першаасветнікзадоўга 
да вядомага чэшскага педагога Яна Амоса Комен-
скага сфармуляваў агульнадыдактычны прынцьш 
нагляднасці. Амаль неверагодным уяўляецца той 
факт, што ў сакральнай кнізе Ф. Скарына змясціў 
не адлюстраванні Святога Ераніма Блажэннага (аў-
тара лацінскага перакладу Бібліі, зробленага каля 
405 г.), не евангелістаў, а ўласны гравюрны партрэт. 
Як адзначаў прафесар Віктар Шматаў, у гравюрах 
Ф. Скарыны «намецціася тэндэнцыя да вызвален-
ня зрокавага вобраза ад рабалепнага пакланення 
перад "літарай" біблейскага тэксту і ўзмацнення 
мастацкага пачатку, выражэння сродкамі гравюры 
складанага зместу кнігі». 

Звяртае на сябе ўвагу арыгінальная методыка 
Скарыны ў выкарыстанні вялікіх (ініцьшльных) 
літар і так званых буквіц, якія першадрукар не 
толькі ўжываў на пачатку сказаў, але і вылучаў імі 
ўласныя імёны. Увогуле, ініцьшлы (ад лац. іпШаІіз 
'пачатковы') як адметна аформленыя першыя лі-
тары былі здаўна ўласцівыя рукапісным кнігам. 
Ініцьшлы і буквіцы як мастацкаеаздабленне кнігі 
найперш выкарыстоўваліся, каб прыцягнуць ува-
гу чытача да пачатку тэксту. Упрыгожаньш ліста-
мі, кветкамі і пладамі, выявамі людзей і жывёл, 
выкананьы з вялікім майстэрствам і добрым гус-
там, гэтыя літары ў многіх выпадках нагадваюць 
невялікія мініяцюры з жыцця народа, робяць тую 
ці іншую кнігу зразумелай і даступнай любому 

чытачу. Вядома, Скарына не мог абмінуць такі ша-
наваны сярод першьгх кніжнікаў прыём аздаблен-
ня тэксту. Ён не толькі творча выкарыстаў вопыт 
сваіх еўрапейскіх папярэднікаў, але і істотна ўдас-
каналіў і ўзбагаціў яго. Многія ініцыялы Скарыны 
маюць хрысціянска-біблейскі пачатак, сімвалізу-
юць асобныя з'явы і рэчы рэлігійнага значэння. 
Сярод іх мы можам заўважыць літару "огь" у вы-
глядзе яблыка, літара "пакой" успрымаецца як ва-
роты або брама (чым не ўваход у прамудрасць Бо-
жую?). Яшчэ большая сімвалічнасць характэрна 
для буквіц Скарьшы, якія першадрукар афармляў 
на сюжэтным (часцей) і чыстым полі, ды яшчэ і 
абрамляў іх падвойнай рамкай. У сюжэтна-паняц-
цевай аснове асобных буквіц выяўляецца сакраль-
ная лічба 3: з трох састаўных элементаў складаец-
ца літара-буквіца "како", ды яшчэ і на фоне трох 
кветак; сюжэтам для буквіцы "твердо" сталі ствол 
пальмы і постаці побач з ёю Адама і Евы і г. д. 

Самаадданая праца Ф. Скарыны на карысць 
свайму народу стала яскравым прыкладам для мно-
гіх дзеячаў культуры. Дабратворны ўплыў асвет-
ніцкіх і гуманістычньгх ідэй Францыска Скарьшы 
ў той ці іншай ступені адчулі на сабе Сымон Будны 
і Васіль Цяпінскі, Іван Фёдараў і Пятро Мсціславец, 
браты Кузьма і Лукаш Мамонічы і іншыя. На думку 
М. Алексютовіча, "ёсць усе падставы лічыць, што 
выданнямі Скарьшы ў XVI - XVII стст. карысталіся 
праваслаўныя брацтвы - арганізатары барацьбы... 
у абарону народнасці, роднай культуры і мовы". 
Скарына адным з першых заклаў асновы ўсеагуль-
нага прызнання беларускай мовы, адкрыў цэлую 
гістарычную паласу ў развіцці нацьынальнай куль-
туры і грамадскай думкі беларускага народа. 

Святкаванне 500-годдзя беларускага і ўсходне-
славянскага кнігадрукавання - выключная наго-
да для ўсіх нас яшчэ раз прыхінуцца да велічнай 
асобы слыннага палачаніна, зноў і зноў наталіцца 
водарам сакавітага старабеларускага слова, адга-
даць і ўсвядоміць многае з яшчэ не адкрытага, не 
даследаванага ў спадчыне Францыска Скарыны. 
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