
Вобразы кахання. Тут бьин сумныя вобразы жаночай дол1, 
русалкл (апошняя досыць умоуная увыглядзе букета кветак) i 
давол! гарэзлхвыя вобразы ф!31чнай бл!зкасщ мужчыны i жанчыны. 
Распаусюджаным арнаментам была дзяучына з поднятым! руками 
якая трымае каласы i кветю - Лада, багшя кахання i прыгажосщ. 

Вобразы чалавека, сямЧ, дзяржавы. Слмвал чалавека 
васьмисанцовая зорка - адзш з самых пашыраных Ымвалау у 
беларусау. Бярозка щ рабша - вобраз дзяучыны, клён (явар) -
хлопца. Сям'я - чатыры крыжападобна спалучаныя разета!, 
нярэдка у арнаментальнай аблямоуцы. 

Вобразы веры. Перш за усё гэта с1мвалы продкау. На Beaapyci 
заусёды шанавагп дзядоу, перад памерлым1 не бьшо страху, пабачыць 
ix у сне не л1чылася дрэннай прыкметай - наадварот - у ix прасш 
дапамоп, рады, ix запрашагп на сямейныя святы. СЛмвал агульнага 
продка - два перакрыжаваных прамавугольнка унутры - маленьш 
крыжык. Схмвал роднага дзеда - крыж з чатырох квадратау. 

Акрамя гэтых ciMBanay у арнаментах беларусау можна знайсщ 
узоры душы (васьмжанцовая разетка са скругленым1 канцам1), 
узоры гаданняу, марау, надзей. 
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Каротмх УЗ., 21 мо, 1 курс, ФТС 

Навуковы KipayHiK- Смолянка Г. А., ст. выкладчык 
УА «Белорусы дзяржауны аграрны тэхшчны ушверсЫэт», 

г. Мшск, Рэспублма Беларусь 

Ён першы кшгу дау славянам, 
На простай мове узорны лют! 
Ён знау: з-за хмарау валавяных 
Праб'ецца сонца да зямль 

А. Ьверс 

Праходзйп вяк1, адыходзип у нябыт пакаленн1, 3HiKani i 
развальвалюя магутныя iMnepbii, a KHira - вялжае цуда, створанае 
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чалавечым розумам, - жыла, хвалявала сэрца, абуджала думку, 
юпкала да сацыяльных перамен. Кжга жыватворным чынам 
уплывала на грамадства, садзейшчала развщцю навую i тэхнш, 
уваходзша у паусядзенны побыт чалавека. Друкаваная KHira 
адкрывала новую старонку у культурным жыцш народа, шла праз 
рубяжы i межы з адной крашы у другую, нястомна змагалася са 
злом i крыудаю, прыгнётам i эксплуатацыяй. 

Беларуси першадрукар Францыск Скарына - выдатны вучоны, 
вялш асветнЬх-гумашст i патрыёт роднай зямль Яго жыццё i 
творчая дзейнасць у галше кшгадрукавання залатым1 Л1тарам1 
утсаны у псторыю развщця i фарм!равання беларускай культуры i 
грамадскай думк!, першай паловы XVI стагоддзя. 

3 кожным годам, з кожным дзесящгоддзем мы у сё больш 
выразна усведамляем Benin здзяйсненняу нашага першадрукара 
Фрашишка Скарыны. 

У асобе Францыска Скарыны шчасл1ва спалучылгся не толыа 
мудрасць i розум вучонага, чалавека рознабаковай вучонасщ i 
энцыклапедычных ведау, але i асабл1вы талент любов!, дабрын! i 
спагады да усяго жывога i юнага, што пад богам i вечным сонцам. 
А яшчэ незвычайна тонкае разумение i адчуванне прыгожага, 
хараства. Сама Скарынава KHira бьша дасканалым узорам 
гарман1чнага спалучэння i сштэзу розных вщау мастацтва - слова, 
жывашсу, кн^жнай графш. 

Што ж друкаваць у першую чаргу? Францыск Скарына быу 
вельм1 далёкабачным, ён пачау з «Б1бл11», KHiri тады вельм1 
папулярнай i вядомай. Але, каб непасрэдна дайсщ да простага 
чалавека, яна павшна быць выдрукавана т о л ь К 1 на зразумелай яму 
мове. Асвета народа не можа быць ненацыянальнай. 

1Скарына перакладае «Б1бл!ю» на беларускую мову. Ён вырывае 
з рук царквы 1нщыятыву быць абавязковым пасрэдн!кам М1Ж KHirafi 

i чытачом, адз1ным тлумачом «святога nicbMa». 
Беларусю першадрукар са Свяшчэннага п1сання бярэ тое, што не 

страчвае сваей актуальнасщ, сваей грамадскай значымасщ. У мове, 
як паказвае Скарына, раскрываюцца узаемаадносшы людзей, i x 
маральныя якасщ, i x характары. 

Францыск Скарына бачьгу у KHi3e не т о л ь к 1 крышцу ведау, але i 

твор мастацтва. Кшга п р ы н о с 1 ц ь чалавеку эстэтычную асалоду i 

c e a i M знешн1м выглядам, павшна быць зручнай i практычнай у 
карыстанш. I у гэтым ён дасягнуу найвял1кшых вяршынь. 
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Дакладней кажучы, KHiri беларускага першадрукара бьш тым 
узорам, тым щэалам, да якога на працягу двух стагоддзяу няспынна 
iMKHynicH першыя друкары Еуропы. 

Дзейнасць Францыска Скарыны склала цэлую эпоху у 
культурным ж ы ц ц 1 беларускага народа i садзешнчала яго 
сацыяльнаму i нацыянальнаму абуджэнню. Клапоцячыся пра асвету 
для простых людзей, ён дау iM першую друкаваную книгу на роднай 
мове, а пераклаушы «Б1бл1ю» на беларускую мову, ён тым самым 
узшмау^ гэтую мову да узроуню к л а с 1 ч н ы х моу Еуропы. Такой 
асобай, як Францыск Скарына, мог бы ганарыцца кожны народ. 

Скарына - сонца нацыянальнага Адраджэння! Сонца 
маладзковае! 

Адным словам, у абраным спосабе друкавання Скарына застауся 
верным сабе: самастойным, крыху набожным, заходшм па складу 
думю, свецюм. Карацей кажучы - гумашстам. Сам факт заснавання 
друку на роднай глебе спрыяу сцвярждэнню яго патрыятычньгх i 
чалавекалюб1вых памкненняу. 

1мя Франщшка Скарыны - нашага слаунага земляка, першадрукара 
усходнк славян, асветшка-гумашста - стала Ымвалам адраджэння 
беларускай мовы, культуры, нацыянальнага гонару Беларусь 

Жыццё i дзейнасць Скарыны вывучае комплексная навуковая 
дысцышпна Скарыназнауства. 1менем Скарыны названы вугнцы у 
M i H C K y , Полацку, В1цебску, Нясв1жы, Оршы, Слуцку, Маладзечне i 
1ншых гарадах, а таксама Гомельсю ун1верс1тэт. 

IloMHiKi Скарыне пастаулены у Полацку, М1нску, Шдзе, 
Вшьнюсе. Уведзены дзяржауныя узнагароды Benapyci - медаль 
Скарыны i ордэн Скарыны. 

Да юбшею беларускага друку Алесь Дудар сказау наступныя словы: 
О, Франщшак... Франщшак Скарына, 
Што над гранкай дукарскаю гнууся!.. 
Ведай, праца твая пакарыла 
Новы свет для cieofi Беларуси 
Мы успомн1м Франщшка Скарыну, 
Што радз1уся кал1сь над Дзвщою, 
Вандравау над яе б е р а г а м 1 , 

Што anpaeiy мужычую мову 
У неум1раючы гнутк1 пергамент. 

Ён дау нам самую магутную зброю - юнгу. I таму подзв!г 
Франщшка Скарыны нп«ш не будзе забыты. 

320 


