
Ян Станкевіч, вядомы сваімі радыкальнымі пурыстычнымі поглядамі, на-
ватворам адводзіў вельмі значнае месца ў лексічнай сістэме мовы. Ён наступ-
ным чынам ацэньваў іх наяўнасць: “…створаных штучных слоў у літаратурных 
мовах ё такое мноства, што калі-б у якой мове хацелі заступіць іх словамі, 
пазычанымі з чужых моваў, дык гэта магло-б прывесьці да ўтраты ёю свае 
самастойнасьці, асабліва, калі-б позычкі рабіліся з моваў ёй блізкіх” [9, с. 276]. 
Я. Станкевіч прапаноўваў свае наватворы, напрыклад, плюйня (плюйніца), са-
ладжонка (адпаведныя рускім словам плевательница, пирожное). 

Такім чынам, большасць даследчыкаў у 20 – 30-я гады ХХ ст. станоўча 
ацэньвала ўзнікненне аўтарскіх наватвораў і іх замацаванне ў слоўніку 
літаратурнай мовы. Пры гэтым асноўным патрабаваннем да новых слоў высту-
пала іх адпаведнасць агульнаму ладу мовы і зразумеласць яе носьбітам. 
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А.М. Брыцкая 

Віньетка як від кніжнага арнамента 

Віньетка (ад фр. Vignette) – упрыгожванне ў кнізе або рукапісе ў выглядзе 
невялікага малюнка, арнамента на пачатку або ў канцы тэксту. Віньетка ўяўляе 
сабой невялікую арнаментальную ці сюжэтную кампазіцыю. Акрамя таго, 
віньетка можа быць выкарастана і ў самім тэксце ў якасці ўпрыгожвання вугла-
вых частак старонкі. Як правіла, сюжэтам для віньеткі з’яўляецца раслінны 
матыў (часцей фантастычнага або казачнага зместу), абстрактныя выявы, рад-
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зей – выявы людзей і жывёл. Задача віньеткі – наданне кнізе мастацка-
аформленага выгляду. 

Віньетка выконвае ў пэўнай ступені наглядную функцыю, яна ўводзіць  
разуменне канкрэтнага тэксту, з першых старонак арыентуе на атрыманне адпа-
веднай інфармацыі. 

У навуковай літаратуры пад віньеткай найчасцей разумеюць канцоўку і 
застаўку. Віньетка шырока выкарыстоўвалася ў старажытным пісьменстве. Ак-
рамя строга навуковага разумення, існуе і народнае ўяўленне пра віньетку, звя-
занае з тэхнікай фатаграфавання, калі фатаграфія абрамляецца пэўным 
графічным сюжэтам. 

Традыцыі віньеткавага ўпрыгажэння ўзыходзіць да першых славянскіх 
кніг і рукапісаў. Беларускія перапісчыкі рэлігійных кніг таксама шырока 
выкарыстоўвалі віньетку, вышэйшым жа ўзорам яе ўжывання можна лічыць 
старадрукі Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў. 

Для аналізу віньеткі намі ўзята “Евангелле вучыцельнае Каліста”, перак-
ладзенае з грэчаскай мовы Мялеціем Сматрыцкім і выдадзенае ў 1616 г. у Еўі. 

“Евангелле” пачынаецца з тытульнага ліста, аформленага класічным узо-
рам, пачатак якому паклаў Францыск Скарына. Старонку можна ўмоўна 
падзяліць на знешнюю і ўнутраную часткі. Знешняя частка нагадвае арку, як 
сімвал пачатку, увахода. У верхняй частцы аркі падаецца выява Ісуса Хрыста, 
які нібы благаслаўляе гэтую кнігу і яе чытачоў. Па баках першай часткі стаяць 
дзве прыгожыя вазы, у якіх знаходзяцца адметныя кветкі. Сярэдняя частка аркі 
ўяўляе сабой калоны са ствалоў экзатычных дрэў. Ніжняя, трэцяя частка, вы-
ступае фундаментам усёй аркі. Па баках гэтай часткі змешчаны выявы галавы 
нейкага звера. У сярэдзіне – два анёлы. 

Унутраная частка аркі (загаловак) пачынаецца з уласна віньеткі, геамет-
рычна-сіметрычнай, упрыгожанай раслінным арнаментам. На яе фоне чытаецца 
слова евангелле, надрукаванве кірыліцка-лацінскімі літарамі з выкарыстаннем 
цітла: Єν ͂гАІЄ. У канцы загалоўка ізноў віньетка, падобная на “павучка” і 
ўпрыгожаная кветкамі. 

На другой старонцы змешчана выява святога Каліста, які трымае ў руках 
кнігі Святога Пісання. (Каліст – канстанцінопальскі патрыярх, аўтар гамеле-
тычных твораў. Выдаў граматыку аб правах грэчаскіх і грузінскіх манахаў, якія 
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знаходзіліся ў Іверскім манастыры на Афоне. Усходняй царквой далучаны да 
ліку святых. Дзень св. Каліста адзначаецца 20 чэрвеня). Вакол святога –  кветкі 
як сімвал жыцця. Усё гэта абрамляе віньетка геаметрычнага стылю. Адзначым, 
што паміж партрэтам святога Каліста і віньеткай змяшчаецца надпіс “Каліст 
епіскап Канстанцінграда”. 

Віньеткі шырока выкарыстоўваліся ў старабеларускіх выданнях, многія з 
іх з’явіліся ўзорам для стылізаваных кніжных упрыгажэнняў уключна да пачат-
ку ХХІ стагоддзя. 
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