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Асэнсаванне шматаспектнай дзейнасці Ф. Скарыны застаецца спакусай 

для даследчыкаў самых розных галін гуманітарных ведаў. І кожны знаходзіць 
адказы на свае пытанні, але чым больш паглыбляецца знаўца ў скарынінскія 
тэксты і ў скарыніану, тым больш становіцца зразумелай бязмернасць 
феномена беларускага асветніка. 

Адным з такіх аспектаў творчай спадчыны Ф. Скарыны з’яўляецца 
асэнсаванне мовы яго  прадмоў і перакладаў. На першы погляд, мова Ф. 
Скарыны дасканальна вывучана, асабліва ў апошнія десяцігоддзі XX ст. Можна 
нагадаць дзесяткі імёнаў таленавітых даследчыкаў (А.І. Жураўскі, А.М. Булыка, 
У.В. Анічэнка, А.І. Яновіч, М.Р. Прыгодзіч і інш.), якія разгледзілі з розных 
бакоў слоўнік выданняў Скарыны, граматычны лад, фанетыка-графічныя 
асаблівасці, стылістычную і тэкставую структуру прадмоў і саміх перакладаў. 
Набыткі вывучэння спадчыны Скарыны вельмі значныя, а між тым застаецца 
канчаткова не вызначаны лінгвістычны феномен мовы Скарыны, яе 
тыпалагічная характарыстыка з погляду развіцця нацыянальных моў усходніх 
славян і рускай літаратурнай мовы, у прыватнасці, яе асэнсаванне як першы 
станоўчы  вопыт фарміравання новай  беларускай літаратурнай мовы.  
На наш погляд,  цікава разгледзіць дадзены аб’ект з трох аспектаў: 1) моўнай 
сітуацыі ўсходніх славян старажытнарускага перыяду і сярэднявечча; 2) з боку 
знешняга погляду даследчыкаў на мову Скарыны; 3) і па магчымасці, з пункту 
гледжання самаго асветніка на сваю дзейнасць, каб выявіць параметры мовы Ф. 
Скарыны ў перспектыве развіцця беларускай літаратурнай мовы і новай рускай 
літаратурнай мовы 18 ст.  

1. Пры існаванні ва ўсходнеславянскай літаратурнай традыцыі 
кніжнай царкоўнаславянскай мовы ў двух яе нарматыўных рэгістрах – 
строгай нормы, належачай кананічным тэкстам, і нестрогай нормы, якой 
прытрымліваюцца гібрыдныя тэксты [1:54],  помнікі, дыферэнцуючыя 
дадзеныя разнавіднасці кніжнай мовы, ствараюць апазіцыі: узнаўленне – 
стварэнне, рэдагаванне – перакадзіраванне, русіфікацыя – славянізацыя 
[2:83], пры гэтым левыя члены апазіцый характарызуюць кананічныя 
тэксты, правыя – арыгінальныя, якія ўзнікаюць на аснове жывой мовы ў 
выніку пераўтварэння тэксту на гутарковым субстраце  ў кніжны на 
основе механізму перакадзіравання суадносных некніжных форм у 
спецыфічна кніжныя. Менавіта механізм перакадзіравання і вызначае 
прыметы, рэлевантныя для супрацьпастаўлення царкоўнаславянскай і 
старажытнарускай моў [2:83]. У Скарыны пры перакладзе кніг Св. Пісьма 
ўключаюцца тры працэсы – узнаўленне  тэксту, рэдагаванне з 
адначасовым уключэннем механізму перакадзіравання чужога тэксту, 
інвертаванага, ў свой, прыстасаваны для нацыянальнай культуры. За 



межамі суадносных кніжных і некніжных форм царкоўнаславянская і 
старажытнаруская мовы не супрацьпастаўляліся  ў моўным 
усведамеленні і стваралі нейтральную зону, у якой свабодна чаргаваліся 
царкоўнаславянскія і ўсходнеславянскія па свайму паходжанню формы 
[1:55; 2:83]. Ва ўсходнеславянскай традыцыі кніжная строгая і нестрогая 
нормы адносіліся да царкоўнаславянскай, таму нельга было рабіць 
пераклад з тэксту строгай нормы на суадносны адпаведнік нестрогай 
нормы. У гісторыі рускай літаратурнай мовы зазначаная заканамернасць 
існавала да канца XVII - пачатку XVIII ст., калі ў Маскоўскай дзяржаве ў 
сувязі са зменай моўнай сітуацыі (царкоўнаславянская дыгласія 
змяняецца на царкоўнаславянскае-рускае двухмоўе) пачынае 
фарміравацца новы тып рускай літаратурнай мовы – простой язык.  У 
межах Беларусі/Украіны аналагічная моўная сітуацыя ўзнікла значна 
раней – у XVI ст., і з гэтага часу пачала фарміравацца новая літаратурная 
мова – простая мова. На думку Б. А. Успенскага, руская назва простой 
язык з'яўляецца калькай беларускай/украінскай назвы простая мова, але 
паміж рускім простым языком і беларускай/украінскай простай мовай 
ёсць прынцыповыя разыходжанні па генітычнай прымеце. Рускі простой 
язык узнік на аснове царкоўнаславянскай гібрыднай, 
беларуская/украінская простая мова развіваецца з канцэлярскай мовы 
Беларусі/Украіны [3:391]. Экскурс у разнавіднасці царкоўнаславянскай і 
простай мовы рускай і беларускай/украінскай кніжнай традыцыі мае 
непасрэднае дачыненне да мовы перакладаў Ф. Скарыны. 

Прадмоўі Ф. Скарыны дазваляюць зрабіць высновы, што асветнік 
зыходзіў з сітуацыі гамагеннага царкоўнаславянска-рускага (беларускага) 
двухмоўя (сітуацыя дыгласіі замянілася  сітуацыяй двухмоўя): ён 
адрознівае рускую і славенскую мовы. У залежнасці ад граматычнага ці 
лексічнага падыходу да тэксту ўзнікаюць варыянты перакладу, якія 
Скарына вызначае як рускыми словами а словенским языкомъ ці 
словенскими словами а руским языком. У тых выпадках, калі ён друкуе 
царкоўнаславянскі тэкст, не робячы значнай трансфармацыі (Псалтыръ),  
ён вызначае варыят перакладу  рускыми словами а словенским языком, 
высвятляя для чытачоў незразумелыя словы на боцех. Б.А. Успенскі па-
іншаму тлумачыць выраз рускыми словами: пад рускыми словами ён 
разумее кірыліцу, на якой быў надрукаваны тэкст (3:154). 

2. Руская мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае 
адназначнага вызначэння. Да царкоўнаславянскай адносілі мову Ф. 
Скарыны С.Б. Ліндэ, А.І. Сабалеўскі, І. В. Воўк-Левановіч, А.В. 
Флароўскі, А. Мартэль (7:424), да спрошчанай царкоўнаславянскай – Б.А. 
Успенскі (3:406), да асобнага тыпу царкоўнаславянскай – А.А. Парукаў 
(6:427), да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы – А.І. 
Жураўскі (5:426). Двухпланавасць мовы выданняў Скарыны вызначаў А. 
І. Жураўскі: аснову яе складае народная мова, якая цесна суадносіцца з 
царкоўнаславянскай (4:221); асобны тып гібрыднай царкоўнаславянскай-
беларускай мовы, аналаг якой немагчыма знайсці ва ўсіх славян таго 



часу; прамежкавае звяно ў працэсе пераходу ад царкоўнаславянскай мовы 
да беларускай ў сферы рэлігійнага ўжытку (5:426).  П.Ц. Уладзіміраў, 
М.А. Алексютовіч, Ц.П. Ломцеў  лічылі мову Скарыны беларускай (7: 
424). 

3. Значэнне перакладу Бібліі Ф. Скарынаю замыкаецца не толькі ў 
асветніцкіх мэтах, але мае і непасрэднае дачыненне да фарміравання 
нацыянальнай беларускай літаратурнай мовы наогул, таму што 
«націынальныя літаратурныя мовы фарміруюцца пераважна на аснове 
царкоўнаславянскай мовы, пададзенай перш за ўсё кнігамі біблейскага 
канону (8:70). 

Даследчыкі праяўляюць адзінадушнае разуменне асветніцкай 
матывацыі перакладу  кананічных кніг. Перакладчыцкая дзейнасць Ф. 
Скарыны мела свецкую накіраванасць, была звязана з адукацыяй, з 
выхаваннем новага чалавека часу Адраджэння ўсіх узростаў (младенцы, 
дети малые, младые, дарослые, в летех мужества, старые), розных 
ступеняў ведаў (дети в начатке науки, докторове, учителе і люди 
мудрые), рознага сацыяльнага стану (люди простые и посполітые, 
богатые и вбогіе, родители і дети), розных маральных якасцей (мудрые і 
безумные), адным словам, прысвячае не единому человеку, всему … 
собору … руского языка. Ф. Скарына прымае за аснову 
агульнаеўрапейскую адукацыйную праграму – вывучэнне седми навукъ 
вызваленыхъ і выбірае базавую кнігу Біблію, якая акумулявала ў сабе 
інфармацыю розных ўзроўняў, ад адзінкавых фактаў да філасофскага 
абагульнення гісторыі народаў і сусвету. Асветник адаптуе біблейскія 
кнігі да шырокага кола чытачоў і пачынае з 1517 г. выдаваць іх асобнымі 
выпускамі, парушаючы прынятую ў каноне Св. Пісьма паслядоўнасць. На 
першы погляд,  змянёны парадак выданняў здаецца бессістэмным, але 
ён, магчыма, тлумачыцца суаднясеннем кніг з цыкламі гуманітарных 
(граматтыка, логіка, рыторыка) і “прыродазнаўчых” (арыфметыка, 
геаметрыя, астраномія) навук. Таму выдаўцы фотатыпічнага варыянту 
скарынінскіх друкаў зрабілі невельмі добра, аднавіўшы кананічную 
паслядоўнаць скарынінскі выданняў: аўтарская паслядоўнасць выхаду 
кніг у свет  з’яўляецца рэлевантна знакавай. 

Нам здаецца, што галоўнай мэтай перакладу Бібліі для Скарыны 
было не вырашэнне асветніцкіх задач: яны былі звязаны з другасным 
планам. Для рэалізацыі асветніцкіх планаў Скарына мог  перакласці   
падручнікі па ўсіх вольных навуках, якія  ўжо існавалі ў Заходняй Еўропе 
да пачакту XVI ст. Галоўная мэта яго велізарнай працы тычылася 
стварэння свецкай новой літаратурнай мовы, і менавіта гэтая ідэя 
вызначыла тэкст перакладу і друкавання: біблейскія кнігі сталі асновай 
фарміравання не адной літаратурнай мовы (8:70). Сам аб'ект перакладу 
(не прыватныя тэксты, а біблейскія кнігі) пераводзіць праблему 
перакладу Ф. Скарыны ў цэнтральную праблему фарміравання 
беларускай літаратурнай мовы новага тыпу.  



Ідэя дэмакратызацыі літаратурнай мовы для разумення простых 
людей, каб всякий человек простый и посполитый, чтучи их (кнігі) или 
слухаючи можетъ поразумети что есть потребно к душевному 
спасению его, несумненна, узыходзіць да ідэй фарміравання новых 
еўрапейскіх нацыянальных літаратурных моў, якія грунтуюцца на 
трактаце А. Дантэ “Аб народнай мове” (1304-1307). Асноўныя палажэнні 
дадзенай працы былі распрацаваны   паслядоўнікамі А. Дантэ (Леон 
Батыста Альберці,  Ларэнца Медзічы, Бальдасаре Касціл’ёне і інш.): 
каштоўнасць існага пачатку ў літаратурнай мове; арыентацыя на 
ўжыванне, якое можа быць звязана толькі з гутарковай мовай, жывой, 
зразумелай, экспрэсіўнай; адказ ад лацінскай мовы, мертвай, 
схаластычнай, штучнай (9:270–278) Ідэі італьянскіх кадэфікатараў, 
звязаныя з дэмакратызацыяй і легітымацыяй гутарковай мовы, сталі 
агульнаеўрапейскамі схемамі фарміравання нацыянальных літаратурных 
моў у краінах Заходняй Еўропы. Ф. Скарына (як і Максім Грэк)  не 
застаўся ў баку ад ідэй А. Дантэ, ён мог з імі пазнаёміцца ў Італіі ў 1512 
г., як пазнаёміўся з выдавецкай справай Альда Мануцыя і з яго 
выданнямі. Іменна арыентацыяй Ф. Скарыны на матчыну мову можна 
растлумачыць  неаднаразовае звяртанне асветніка да рускай (беларускай) 
мовы: ён зрабіў свае пераклады на той мове, на якой яго Бог на свет 
пустил; Аз теже нароженый в руском языку; своему прироженому 
рускому языку; но более умети язык свой справовати: от него же все 
злые и добрые речи исходять, амаль у кожным выданні не забывае 
падкрэсліць мову перакладу: по руски выложену; выложену на русъкий 
языкъ; тиснути рускым языком; выложены на рускый языкъ; 
выкладывается же рускым языком; выложена на рускый язык по-рускы. 
Агульным месцам яго прадмоў з’яўляюцца адрасаты яго кніг - люди 
посполитые руского языка, люди посполитые руского народа. У 
адрозненне ад моўнай сітуацыі заходнеславянскіх краін ва 
ўсходнеславянскім арыяле царкоўнаславянская мова заўсёды 
ўспрымалася праз жывую мову ў якасці нарматыўнага варыянта роднай 
мовы (и ясенъ сталъ языкъ гугнивымъ – ПВЛ). Таму ідэя фарміравання 
новай літаратурнай мовы Ф. Скарыны звязана з дэмакратызацыяй 
царкоўнаславянскай мовы, а не адказам ад яе традыцыі. Ён набліжае 
славянскую мову да народнай гутарковай на аснове скарачэння 
спецыфічных граматычных форм (форм аорыста, імперфекта  перфекта 
со звязкай,  парнага ліку, энклітычных займеннікаў  і, е, я, 
дзеепрыметнікаў на -уще/-юще; практычна не выкарыстоўвае давальны 
самастойны, канструкцыі з адным адмоўем, часціцай да з формамі 
ідыкатыва і г. д.) і заменай іх суадноснымі гутарковымі формамі, 
субстытуцыяй архаічных царкоўнаславянізмаў беларускімі ці 
зразумелымі царкоўнаславянскімі эквівалентамі з тлумачэннем цемны 
слоў на боцех ці ў тэксце (7:424 – 425). Свецкая  накіраванасць выданняў 
прыводзіць Ф. Скарыну да неабходнасці трансфармацыі графічнай і 
арфаграфічнай сістэм  новай кніжнай мовы: ён уводзіць новы шрыфт, які 



адрозніваецца ад царкоўнаславянскага паўустава: ў ім адсутнічаюць 
спецыфічна кніжныя літары ксі, вялікі і малы юсы, зело; рэзка 
змяншаецца ужыванне графем псі, амега, іжыца; раскрываюцца амаль усе 
цітлы; арфаграфія іншамоўных слоў (грэцызмаў, лацінізмаў, гебраізмаў) 
набліжаецца да жывога вымаўлення, знікаюць арфаграмы, якія шырока 
ужываліся ў кніжнай мове пад уплывам  другога паўднёваславянскага 
ўздзеяння.   

Мова выданняў Скарыны ў адносінах да царкоўнаславянскай і 
беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаясамлівання ні 
з водным полюсам. Мова выданняў Скарыны з’яўляецца першай 
рэцэпцый лінгвістычных канцэпцый Адраджэння, звязанай з 
фарміраваннсм нацыянальных літаратурных моў на царкоўнаславянскай 
традыціі і гутарковай мове. З пазіцыі знешняга погляду сучасных 
даследчыкаў мова Ф. Скарыны з'яўляецца гібрыднай царкоўнаславянскай 
(па тэрміналогіі М.І. Талстога, славенабеларускай), але з пункту 
гледжання асветніка, яна была асобнай літаратурнай мовай, рускай 
(славенарускай). Мову перакладаў Ф. Скарыны можна лічыць аналагам 
рускага простого языка, які ўзнік ў пачатку XVIII ст. на 
царкоўнаславянскай аснове: гібрыдная царкоўнаславянская мова 
змяняецца па тых жа прыметах, якія супраць пастаўляюць кніжную і 
некніжную мову ў моўным усведамленні таго часу (3:496), што і ў 
перакладах Ф. Скарыны. Простая мова усведамляецца як 
агульнадаступная разнавіднасць царкоўнаславянскай мовы, 
супрацьпастаўленая традыцыйнай царкоўнаславянскай мове і гутарковай 
мове. 

Прынцыпы фарміравання славенабеларускай мовы (слоўнікавага 
складу, граматычных форм, графікі, арфаграфіі), якія прабачліва рэалізуе 
Ф. Скарына ў сваіх выданнях, амаль праз 200 гадоў на ўзроўні 
дзяржаўнага заказу будуць ажыццёўлены ў новай рускай літаратурнай 
мове (8:76). Магчымасць дапушчэння таго, што мова  перакладаў Ф. 
Скарыны з'яўляецца самастойнай лінгвістычнай з'явай – новай свецкай 
літаратурнай мовай, якая супрацьпастаўлялася як царкоўнаславянскай 
мове ў яе рэгістрах, так і гутарковай, базіруецца на тэкстах-вытоках 
перакладаў асветніка: ён перакладаў біблейскія кнігі з чэшскай, 
лацінскай, польскай і царкоўнаславянскай моў. Крыніцамі  Бібліі 
Скарыны лічацца Біблі чэшская 1506 г., лацінская Вульгата, невядомы 
пераклад Бібліі на польскую мову і асобныя кнігі Генадзіеўскай Бібліі 
(11: 494). Калі б асветнік не вызначаў мову сваіх перакладаў як асобную, 
якая ўваходзіць ў двухмоўную сітуацыю, ён ніколі не змог бы зрабіць 
перекдад з царкоўнаславяскай мовы  на рускую. 

Такім чынам, Ф. Скарына вызначыў адзін са шляхоў развіцця 
нацыянальнай беларускай літаратурнай мовы. Ф. Скарына ішоў 
наперадзе свайго часу, яго ідэі фарміравання беларускай літаратурнай 
мовы новага тыпу на аснове сінтэзу Кірыла-Мефодзіеўскай традыцыі і 
гутарковай мовы, не знайшлі свайго канчатковага  ўвасаблення ў гісторыі 



беларускай літаратурнай мовы, але ў пачатковы перыяд моўнага 
будаўніцтва рускай літаратурнай мовы новага тыпу ў XVIII ст. атрымалі 
сваю рэалізацыю ў лінгвістычных канцэпцыях і практычнай дзейнасці Ф. 
Пракаповіча, Ф. Палікарпава, В. К. Трэдзіякоўскага. М.В. Ламаносава, А. 
С. Шышкова і знайшлі свае бліскучае завяршэнне у творчай спадчыне 
А.С. Пушкіна. Сыходзячы з культурна-гістарычнай перспектывы 
сучасная руская літаратурная мова бліжэй знаходзіцца ў канцэптуальных 
адносінах да моўнай спадчыны Ф. Скарыны, чым сучасная беларуская 
літаратурная мова. 
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