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>тотся вопросы влмянмя древнмх текстов Пятмкнмжмя Момсеева на понмманме г (^епз/паііоп)  как некой 
абшностм темн народамм Восточной Европы, которые счмталм свомм родным языком лмбо чешскмй (старо-

. лмбо русскнй (старобелорусскмй). Рассматрмваются крмтернн выделенмя этой обіцностм, отмечается влм-
эй Бмблмм 1506 г. на соответствуюіцме переводы Ф. Скорнны. На основе аналмза ормгмнальных текстов 

Ііггтуагмнты,  Вульгаты Неронмма, Чешской Бмблмм 1506 г. н Бмблмм Ф. Скорнны установлено, что в частм 
Пятнкнмжмя Момсеева нм венецманское мзданме 1506 г., нм пражское мзданне Ф. Скормны не являлнсь 
лч  переводамм текстов Вульгаты; Чешская Бмблмя 1506 г. оказала на мздання Ф. Скормны суіцественное 

іііітішік» ознако онн не могут счмтаться буквальным переводом Чешской Бмблмм 1506 г. Выявлено, что в частм понм-
'  - евуо(;, ̂ епв/паііо)  в переводах Пятмкнмжмя Момсеева Ф. Скормна не првдержмвался древнееврейскмх крм-
I мделення указанной обвдностм строго, многда (возможно, вслед за авторамм венецманского мзданмя 1506 г.) 

I в ней простую совокупность людей; прн этом в отлмчне от Чешской Бмблмм 1506 г. в мзданмм Ф. Скормны 
1 лревнммм текстамн г (еОуо(;,5еп5/паГіо) не трактуется мсключмтельно как простая совокупность людей, но за 

•народ» прмзнаются дополнмтельные крмтермм мдентмфмкацмм. Утверждается, что Ф. Скормна добавляет 
врейскмм крмтермям выделенмя указанной совокупностм людей налмчме обвдего языка, что не оіедовало 

п» №1 джвнмх переводов, нм мз Чешской Бмблмм 1506 г. 

€аттевые  слова:  Пятнкннжме Момсеево; Чешская Бмблмя 1506 г.; Бмблмя Ф. Скорнны; г (евуоі;, §еп5/паііоп); 
ііішю'чіі-чівмкацмя. 
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(іпБІаІІагіоп) оГ іЬе сгііегіа оГ іЬаІ соттапііу зеіесгіоп апгі іЬе іпЯцепсе оГ іЬе СгесЬ ВіЫе оГ 1506 аі гЬе 
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оГ Ше РепІіаІецсЬ Ьаз поі Ьееп іЬе Іііегаі ггапзІаНоп оГ іЬе СгесЬ ВіЫе оГ 1506 (еісерс іог тте  Ке̂ агсііп ;̂ 1:1 
г (е9У0(;, йепз/паііоп) іззые, Ше Зкагупа'з Нгапзіаііоп сіоез поі; кері хО-оп̂  Ле НеЬге* а а н й сі  I I » т'ім.ч1 соттііпіі 
зотеіішез (регЬарз айег гЬе С/есЬ ВіЫе оГ 1506) сопзійегесі іі іцзі аз апу бпхір Ы  реарке,  ̂ і н т • ш К ассеріесі зоп 
асісіініопаі і^еп^ііу Іо іі, іпсЫсІіп^ {Ье Іап^а^е ак ап цііішаіе І'еаШге, \̂ гЫсЬ Ьаз іккйііс ш Дз тійі ает жкіеіП сгііегіа ш 
шіЬ іЬе СгесЬ ВіЫе оГ 1506. 

Кеу  у/ог(І5:  РепІаІецсЬ оГМозез; СгесЬ ВіЫе оГ 1506; ВіЫе оГР. Зкагупа; г (Ев^оі;, 8саіпжжшіі. гіеяоп. 

Вопрос воспрмятмя хрмстманства разнымм на-
родамм неммнуемо связан с мх самосознанмем 
м его взаммодействмем с мдеямм релмгмозного 
ученмя. Это прежде всего касается понмманмя мм-
роустройства м того, что чаіце всего называют крм-
термямм самомдентмфмкацмм. 

В частностм, речь должна мдтм м о тех крмтерм-
ях, которые лежалм в основе выделенмя некоторой 
обіцностм людей мз всего мзвестного Бмблмм насе-
ленмя, мменуемой в Пятмкнмжмм Момсеевом г -
народом, составлявшмм группу «свомх», - м понм-
маемой в Септуагмнте как ЕОУО̂ , а в Вульгате - как 
§ет (паііо)  (см., напрммер, [1, с. 345-347]). 

В данном случае речь мдет о влмянмм текстов 
Пятмкнмжмя Момсеева на понмманме обіцностм 
г (евуоі;, §еп5/паііоп)  у тех народов Восточной Ев-
ропы, которые счмталм самым понятным млм род-
ным языком чешскмй (старочешскмй) лмбо русскмй 
(старобелорусскмй). Этот вопрос нам представляет-
ся двухчастным: он включает в себя собственно по-
нмманме г (еЭуоі;, ёепз/паііоп)  как обш;ностм людей 
м установленме крмтермев выделенмя этой обіцно-
стм, т. е. определяюіцмх ее характермстмк. 

Решенме указанного вопроса само по себе мме-
ет очевмдную значммость в связм с вышеназван-
нымм аспектамм, относяіцнммся к суіцественной 
частм славянского ммра, а также в плане развмтмя 
м распространенмя мдей гусмтского двмженмя м мх 
влмянмя. Помммо того, для нас оно мнтересно тем 
возможным воздействмем, которое старочешская 
традмцмя оказала на переводы Бнблмм, мзданные 
нашмм первопечатнмком Ф. Скормной. 

В качестве основных мсточнмков в настояіцей 
работе мспользованы Вестмннстерское мзданме То-
ры на древнееврейском языке (\\ПТ) [2], перево-
ды Бмблмм на древнегреческмй н латмнскмй язы-

км (Септуагмнта в класппесБом йлданмм Ральфс 
(ЬХТ) [3] м Вульгата Неровюаа в соврененном мздг 
нмм (ІУЦЬ) [4], вознмкпше еше в лрекюстм [5]), Чен 
ская Бмблмя венецмажтого ігі^-г>'-і 1506 г. (ВСВ) [( 
м пражское мзданме Бмблкм Ф. Сіш{ЖНЫ (ВКЗ) [7]. 

Согласно современньш мссіелованмям венецн 
анское мзданме 1506 г. бь^ю вьшатнено гусмтам 
[8, с. 167] м является первой ч€шсхой печатной Бм 
блмей, опублнкованной за рубежом. Суіцественн 
также м то, что кнмга выш.та на севере Мталмм, гд 
вскоре после этого учшіся м рабагта.і Ф. Скормнг 
Помммо кнмг Бнблмм, мзданме 1506 г. содержм 
предмсловме к каждой главе м перекрестные ссыл 
км на схожме места в бмблейскмх текстах. 

Как счнтается, текст венецманского мзданмя ос 
нован на версмм чешской Кутногорской Бнблнм, ні 
в нем содержмтся значмтельное колмчество лексм 
ческмх, грамматнческмх м орс^юграфмческмх мн 
новацмй [9, с. 138]. Это мзданме было очень попу 
лярным м шмроко распространенным, вследствмі 
чего оно оказало влмянме на многме последуюіцмі 
переводы Бмблмм, в том чмсле, как счмтается, м н; 
мзданмя Ф. Скормны [10, с. 144-145). 

Аналмз текста Чешской Бмблмм 1506 г. ммее' 
своммм целямм установленме мсточнмков пред 
ставленного перевода Пятмкнмжмя Момсеева, рас 
крытме понмманмя г (е9\ч>;, §еп5/пааоп)  в указан 
ном мзданмм, выявленме его влняння на переводь 
Ф. Скормны. 

Прежде всего рассмотрнм соответствуюіцмб 
фрагменты текстов на древнееврейском, древне-
греческом, латмнском, старочешском м старобело-
русском языках. Для большей наглядностм сгруп-
пнруем отрывкм по прмзнаку, прмчнсляюіцем> 
в древнееврейском тексте какое-лмбо обтлдмненме 
людейкг [11, с. 67-70]. 

1. Пронсхожденме группы людей от обіцего предка (отлнчного от предков тех, кто 
не входнт в об-ьедмненме). 

Сепе8І8 10:31 

яі^'р опа-ікз олзйЬЬ олпешрЬ ош-':? л'?» (\^ТТ) 

Оіітоі і)ІоІ 2г|ц еу таі<; фцАлІі; аіітсо^ ката уХ.шааас,  аЬхш^  ёу таіі; аіхсо^ каі 
Ё^ тог; еб^еоіу аотсйу. (ЬХТ) 

Ші/іііі  8ет  зесшсіыт  со^паііопез,  еі  Нп^ыах,  еі  ге^опез  іп  ̂ епНЬт  (ІУЦЬ) 

ТіШ'ізй  5упом>ё  8етош  м>е(іІё  рггўЬыгепяШ],  а уагіЬіоу^  а кгауіп  м> пагойеск  уісН.  (ВСВ) 

Смм суть  сынове  Сымовы  по племенохь  по языкохь  по странахь  ы по народехь  своыхь.  (ВЯ8) 
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Оепезіз 12:2 

СЛЭ'ІЗ ГГЛІ ЛЬ-ІЖІ •̂ ЭЛЗКІ ЬІЛЗ •̂ АВКІ 

Каі ттоітры 0€ еіс еві^ цеуа каі бцЯоут̂ са ае каі цбуаХілдЬ т6 б^оца оо« каі €Огі €і)Яоут|т6̂ . 

Расіатдые  Іе  іп  ̂ епіет  та^ат,  еі  Ьепесіісат  ІіЫ,  еі  та^і^ісаЬо  потеп  Шыт,  еш^ые 
ткчеііісіш. 

А у^сгупі^т  (іе  м'  ІШ  \\>еІіку,  а рогеНпаті  (оЫе;  а 2л>еІе  Ы]т  Іутёпо  Ы>ё,  а Ьы(іе$  роіеНпапўт. 

Н  вчыню  тя  в люды  велыше  п  благословлю  тя  ы  возвелычу  ішя  твое  ы  будешы  благословен. 

(\УТТ) 

(ЬХТ) 

(ІУЦЬ) 

(ВСВ) 

(ВК8) 

Сепезіз 17:4-6 

-гл-зк •'э плпэк л;лі ••ізк •трш'пк піг кч̂ -̂кЬ-! ]іал зкЬ •̂'•'Лі •̂ пк •'гт'-із лзл •'зк 
•̂фп п''э'л2і о'іа'р лка лкоз •̂ пк ттіэт і'̂ лпо в ^ (\УТТ) 

Каі ёуш Ібоі) ^ біавтікгі цо« цета ооО каі еоі] ттат̂ р ттА.тібоц̂  ёвтлоу каі Оі  кА.ті9г|0€таі еті 
-; 3»ч)ца 001) АРрац аЯ.А.' еотаі т6 оуоца аоо АРраац бті ттатера ттоЯ.А.ыу Т€0€іка 0€ каі 
лафохЬ ос офобра офббра каі бтрсо ое еід евілі каі РааіА.еІ<; ек ооО €5€А.ешотаі. 

Эіхіідые  еі  Оеш:  Е§о  5нт,  е(  расШт  теыт  Іесыт,  егіздые  раіег  тыНагыт  ^епііыт.  Мес  ыііга 
тсаЫшг  потеп  Шыт  АЬгат,  зе(і  арреІІаЬегіз  АЬгаНат:  дыіа  раігет  тыііатт  §епІіыт  сопзііші 
» Расіатдые  (е  сге5сеге  уеНетеп(і$зіте,  е(  ропат  (е  іп  ̂ епііЬт,  ге^ездые  ех  (е  е§гесііепШг. 

Мізет  а роіотуый  шійуа  х  (еЬй,  а Ыг<іе$в  о(с2ет  тпоНўсН  паагоііыон',  апіг  т]сге  зШі 
іІтеепо  (уее  АЬгаат,  аіе  пагу^ап  Ьнсіехх  АЬгаНат  пеЬ  о(с2ет  тпокўсН  пагоііноп'  у$(апотІ 

Іе  а ̂ сіпу'т  ге  хе  Ьысіез  тпо2І(і  пагатпе,  а $$Н]еріуті'(іе  пагосіу,  а кгааІом>е  2 (еЬе  росНагей 

.4зь  есмь  ы  положу  смолву  свою  с тобою,  ы  будешы  отець  многыхь  народовь.  Мныже  более 
^іОеть  слыты  ішя  твое  Авраамь,  но  наречешыся  Авраамь  понеже  отцемь  многыхь  народовь 
шжгтавых  тя.  М  возраіцу  тя  вельмы  ы  поставлю  тя  вь языцехь,  ы  цары  с тебе  ызыдуть. 

(ЬХТ) 

(ІУЦЬ) 

(ВСВ) 

(ВК8) 

Сепезіз 17:16 

лзап п'аг •'эЬа оІзЬ лп';лі тпэлзі іа лзав •'ппз аз.і лпк 'пэпзі 

ЕйЯлутро) бе аітл^ каі бсхіы аоі е̂  аі)тті<; тк^о^ каі еі)А.оутрсо аі)т6у каі еотаі еіс е0іт| каі 
Ьоідеіі; еві'ыу ё̂  айтоС еооі/таі. 

Еі  Ьепесіісат  еі,  е(  ех  іПа  сіаЬо  (іЫ^іІіыт  сш  Ьепе^іс(ытз  $ыт:  егі(дые  іп  паііопе$,  е(  ге^ез 
іогыт  огіепШг  ех  ео. 

А роіеНпаті'  уіе  а 2пі]е  сіа('  (оЫе  нупа  і]етіі2(о  рогекпапуе  сіа(і  сНсгу,  а Ьшіе('  н- пагоЛу  а 
е-Мом/е  го2Ііс2пёНо  Нсіы  м/2еусій('2  піеНо. 

Мблагословлю  ю ы оть нея  дамь  тобе  сына,  ы благославлю  его,  м будеть  в народь  велыкый, 
л ларн  людемь  с него  ызыйдуть. 

(\\ГГТ) 

(ЬХТ) 

(тл.) 

(ВСВ) 

(ВІ18) 

Сепе8І8 17:20 

-глзі т'Ьі'' •«''шз •І»:Й-П''зш пка лкаэ іпк •'П''аілі іпк тт'пэлі іпк ''пэпа лэл •̂ пва® Ьквао'Ьі 
Ь̂ілз іа'р 

Пері бе ІО|іатіЯ Ібоі) ётпікоша ооц Ібоі) €і)Я,6ут|оа аі)т6у каі аь^а^й аі)т6^ каі ттА.тіеі)Уй аі)т6^ 
п»66ра бсобека е0ілі уе^тліаеі каі бохісо аі)т6^ еід е0̂ о<; |іёуа. 

5ырег  ІзтаНеІ  дыодые  ехаысііуі  (е:  ессе,  Ьепесіісат  еі,  е(  аы^еЬо,  е(  тыШрНсаЬо  еыт  шЫе: 
ішхіесіт  сіысез  ^епегаЫі,  е(/асіат  іііыт  іп  §епІет  та^пат. 

(УГГІ) 

(ЬХТ) 

(ІУУЬ) 
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Сго  8е Іакё  ІгтаНеІе  Іусге,  ухіухші  узет  Ііе.  Ау рогеНпаті'  і]еты,  а югтпоіут^.  у 
Но  пагатпіе;  сі\^апа(ісгІегоі'кпі^гаі  грШу,  а усгупі^ті'аЬу  гозіі  Ш  у^еііку.  (ВСВ) 

О Мзмашеже  послушахь  тебе  ы благословыхь  его,  ы возраіцу  й ы ):мможг  і 
дванадесятеро  князей  сплодыть,  вчыню  его  вь язык  велый.  (ВК8) 

Сепе8І8 18:17-18 

іркл Ьэ Іп іэ-ізг тавіЬта •'із'р л^л' І-'Л плпзк'і :лйв -іійк •лізко тг^-- -гк --.—: (\^ТТ) 

0 б€ кіірюс еіте^ цл крііфы буы аттб АРраац тоО ттаібод цоі) а ёуы тгоій & 
^отаі біі; €9УО<; цеуа каі ітоЯ.ц каі ё̂ боЯ.оугіЭііооутаі аіітф ітаута та бЭугі ттў; уту;. (ЬХТ) 

Оіхіідые  Оотіпш:  Шт  сеіаге  роіего  АЬгаНат  дыае  ^езЫшв  шт:  сыт  /ііШгыз  5ІІ  ія  ^епігт 
та^пат,  ас  гоЬпзІіззітат,  еі  Ьепееіісепсіае  8ІпІ  іп  іПо  отпез  паііопех  Іеггае?  (ІУІІЬ) 

1 ггекі  іуе$і  раап,  2(іаІіг  тосгу  Ьысіы  (аі]і(і  рггесі  АЬгаатет  сгог  розоЫіі  тат,  ропема/іі 
^згупіет  Ьўіі  та м/ ІіЛ  м>еІіку  а ргге^сіаіпў,  а тауі]  ЬўН  УІ'  піет  рогекпапі  у^звусгкпі  пагоёон'ё 
гетіе.  (ВСВ) 

Нрече  Господь  едалы  затаыты  могу  предь  Авраамом  что  вделаты  ішамь  понеже  вчынень 
будеть  в люды  велшый  ы вдатный,  ы благославятся  онемь  всы  народы  землы.  (ВЯ8) 

Сепе5І8 21:13 

:кіл -̂ йлт 'э ізр'-іок •'іа'? лйкл-іа"пк ол (\УТТ) 

Каі тоу оіоу бе тті̂  ттаібшктід таііттіс; €ід еЭічх; цёуа ттоітіосо аОтб̂  оті, оітёрца ооу ёоті,̂ . (ЬХТ) 

8есі  еі^іііыт  апсіПае/асіат  іп  §епіет  та^пат,  дыіа  зетеп  Шыт  езі.  (Г\ШЬ) 

Аіеу  хупа  (ііе\^ку  грыозоЫіт  н» НЛ  л^еііку,  пеЫ  вуете  і^/ее  і]е$і.  (ВСВ) 

Сынаже  рабы  сея  учыню  в народь  велшый,  понеже  семя  твое  есть.  (ВЯ8) 

Сепе8І8 21:18 

Ьі-із ''ІлЬ-'э 'іа ті'/лк ''р''тплі -івзл-лк 'ка •'рчр (\УТТ) 

А^аотті0і ХаРб т6 ттаібСо̂  каі краттіоо^ т^ Х̂ і-Р̂  еіі; уар ебуод цёуа ітоіірсо аііто .̂ (ЬХТ) 

Знг^е,  ІоПе  рыетт,  еі  іепе  тапыт  іПіт:  дыіа  іп  ^епіет  та§пат/асіат  еыт.  (ІУІІЦ 

ІУзІап  а роуті  сіу'еііе  а сігг  пікн  уеко  пеЬоі'уІіЛ  у^еіікў  ^л'сгіпііт  Но.  (ВСВ) 

Вьстаны  ы поіімы  отроча  ы держп  за руку  его  в люды  бо  веяшы  вчыню  й. (ВК8) 

Сепе8І5 46:3 

:ой •̂ «•'(ак Ьпз ''ІаЬ-'Э лапао лл-іа «•;і''л-'7к •̂ ''зк •'лЬк Ькл •'эж (\УТТ) 

Лёуыу ёуы Эебс; тыу ттатёрсо̂  ооц цт) фороО катар^уаь еід Аіуілттоу еід уар еЭ̂ чх; |іёуа 
ітоіііоа) 06 ёкеі. (^ХТ) 

Аі(  іПі  Оеш:  Е§о  шт/оПівзітш  Оеш  раігіз  іш:  поН  Іітеге,  ^езсепсіе  іп  Ае^ріыт,  дыіа  іп 
§епіет  та§пат/асіат  іе  іЫ.  (ІУІІЬ) 

ОіІе  і]етп  ВпоН.  Мі'  і]8ет  паузуіпіеуззў  ВтН  оісге  ім'ёНо;  песНііеуг  зе Ьаіі;  аіе  зеусіі  сіо 
Е^ріы;  пеЬо  V Іі<1  \^еІікў  гогтпогі]т  ііе  іат.  (ВСВ) 

Рече  к нему  Господь,  Азь есмь  пресшный  Богь  отца,  не  бойся  снтты  во Егшеть  вь людн 

бо  розмножу  тя  тамь.  (ВЯ8) 
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Ехосіцз 32:10 

Ь̂Пэ 'ІаЬ •̂ пік лшвкі плз 'вк-пп'і '•'7 лп-'зл лп»і (\УТТ) 

Кяі О̂у €ао6^ (іе каі ецісо0€іі; бру^ €І<; абтоіх; ёктріфо аітоіх; каі ітоырсі) 0€ €Ід евмх; цеуа. (ЬХТ) 

ЭітШе  те,  Ш  ігазсаШг/ыгог  теш  сопіга  ео$,  еі  сіеіеат  еов,/асіатдые  іе  іп  §епІет  та^пат.  (А^ЦЬ) 

тіе  аі'зе  гогНпіе^^а  ргсННу^ові  та ргоіі  піт  а гаНІасіі^т  уе, а ііеі'  ̂ сгупут  М  м>еІіку.  (ВСВ) 

Пусты  мя  дарозгневается  ярость  моя  на  ныхь  н погублю  ых,  тебеже  вчыню  в народь  велт.  (ВК8) 

ЫцтЬег8 14:12 

:13ПР ЬПЭ- '̂р П̂К -ІЗ̂ ЛІКІ ІЗЭК (\УТТ) 

Пото̂ Ы аітоік; ва̂ атср каі аттоЯЛ аі)тоі)? каі ТТОІІРЬО ое каі Т6У ОІКО̂  ТОО ітатр6<; ооц еІ<; 
ос і̂еуа каі ттоЯі) (іаА.Яоу ті тоОто. (ЬХТ) 

Гегіат  і^іыг  ео$  резіііепііа,  аідые  сопзптат:  іе  аыіет  /асіат  ргіпсірет  5ырег  ^епіет 
т, еі/оПіогет  дыат  Наес  езі.  (ІУІІЬ) 

Ргоіог  сіаті'  па  піе  тог  а зНІасіііті  (/е; іеЬе  рак  ^ШеІат  кпі^егеіет  па<і  ІШё  тпоНо  м/іеіззўт 
-Ьііеуззут  пегіі  уе іепіо.  (ВСВ) 

Сего  рады  наведу  на  ныхь  морь,  ы погублю  ыхь.  Тебе  пакь  учшю  княземь  надь  людмы 
мы,  большымы  ы сіільнейшымы  нежелы  сые  суть.  (ВК8) 

Веыіегопоту 9:14 

:ізрп 311 тзг-^Ь •̂ пік ЛШВК1 о'Пйл пппр орш-пк ЛППК1 ал''пшкі "зап 41Л 

Еаооу це е5оА.еереі)оаі аітоііс каі ё5аЯ.еіфы т6 б^оца аіты^ ілтокатсобе̂  тоО оцра̂ оО каі 
іяхіУко 06 ЕІ; еОічх; цёуа каі Іох^рб^ каі ттоЯі) |іаА.Я,о̂  ті тоОто. 

Оітіііе  те ыі  сопіегат  еыт,  еі  сіеіеат  потеп  е^'ш  (іе  5ыЬ  саеіо,  еі  сопзііШат  іе  зырег^епіет, 
Нас  та]ог  еі/огііог  зіі. 

УесНі'  $еІпі  уеу:  а гНІасіі^т  утёпо  уе ро(і  пеЬё  а гхіапош^'т  ііе  пасі  упўт  ІШё;  тесіі^'т 
і гуіпіеузвут  пеШ  Іепіо  іуезі. 

Прото  да погублю  ііхь  іізглажу  ымя  ыхь  под  небесем  ы поставлю  тя  над  шым  языком 
'':аьшіш  ы сшьнейшгшь  нежелы  сей  есть. 

(т) 

(ЬХТ) 

( ІШЦ 

(ВСВ) 

(ВК8) 

Веціегопоту 26:5 

— гчзг Ьпз 'ІаЬ пй-'Л'ч в»р •'пра ош пэ»і лрі'пар лзк •'йпк •̂ л̂Ьк ліл» 'зеЬ ппркі п̂ 'ЗУі (А^ТТ) 

Каі атгокрьб'пот] каі ёреХі; еуа^ті кі)ріоо тоО беоО ооц аттёраЯ,еу 6 ітатгір |ІО« каі 
в п ^ еі; Аьуотттоу каі ттарс̂ тіаеу ёкеі ёу арібцср Ррахеі каі ёуёуето ёкеХ еід ебі/од цёуа каі 
тлгво^ ТГ0А.І) каі цёуа. (ЬХТ) 

Еі  Іодыегіх  іп  сотресіы  Оотіпі  Оеі  Ші:  5угш  регзедыеЬаіш  раігет  теыт,  дыі  сіехсепсііі  іп 
іе^рЫт,  еі  іЫ  реге^гіпаіт  е$і  іп  рансіззіто  пытего:  сгеуіідые  іп  §епІет  та^пат  ас  гоЬтіат 
л ^фпііае  тыШіысііпін.  (тл.) 

А тіышіі  Ьнсіевз  рггесі  оЫусгеііет  Рапа  ВоНа  Ь^ёНо.  8уг$кў  ргоііші  зе оісгу  тёты,  кіегўг 
лтійріі  сіо  Е^ріы;  а іы  ЬусіШро  Нохіігш  IV  таіуегкёт  росгШ;  у го8іІ  ір'а  гогтпогіі  зе м'  Ш  м/еіікў 
л гуіпўуако  Ьегсгіріа.  (ВСВ) 

М  молвыте  будете  предь  лыцемь  Господа  Бога  вашего.  Сыряне  протывшыся  суть  отцу 

•х^шему  тоыже  внеыде  во Егыпет,  м тамь  жывяше  яко  гость  в малом  чысле.  М  возрасте  тамь 
- эозмножнся  в людн  многы  ы стны  якобы  без  чысла.  (ВК8) 
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2. Налнчне определенных обычаев м законов (і 
гнх народов) н следованме мм. 

Оепезіз 20:4 

:плп рПЗ-03 'ІЗП -гі 

АРіцб>.бх5е Оі)х ЛФ'"™ каі еіітб^кцрібебнх^аууоойуісаі 

АЫтеІесН  хего  поп  Ші^егаі  еат,  еі  аіі:  Оотіпе,  пыт  ̂ епіет  ірк 

АЫтеІеск  рак  пеЬуІ  зе іуіе  еіоіекі.  Іггекі:  рапе  гсіаііг  ІШ  пеілауўсош  *  •шят^-л: 

Авымелехже  не  доткнулся  быль  ее.  М  рече,  Господы  людеы 
погубышы. 

ЕХО(1Ц5 19:6 

ГЬКПЙ' 'ЗЗ-ЬК ПЗПП П'ЧЗ'ІЛ Л'РК ШГІ̂  •ІГ Г Т ^ 

і)ЦбІ(;б€ 6О6О06 цоіРааіА.еіоі/Іератеі)цакаІ еб^о^ауіоутайтаті 

...еі  \оз  егіІІ5  тіНі  іп  ге§пыт  засеЫоІаІе,  еі  ̂ ет  запсіа.  Наес  ятт  явАв 
^іііоз  ІзгаНеІ. 

... а му  Ьы(іеІе  ті  га  кгаІом>зі\^уе  кпіегзкё;  а пагой  з\\>аіу.  Таі'  і^'хй  хіатт  і 
к зушот  ЬгаНеЬкут. 

...ы вы  будете  мне  царство  жреческое  м языкь  святый  сыя 
Нзрашевым. 

ВецГегопоту 4:6 

аэп-оу рт П0К1 л'?кл о'рптЬэ пк ргпг̂  в'-агл •'гз}'? пэпгзч п^-сзг «— — =-=г г -

Каі фцАо̂ еобе каі тгопрете оть аіЗтті оофСа ціыу каі ^ ойі^к; ёупгггоі'  •шаг̂ ^ -ікі» 
оооі, ёа^ акошохл^ ттаігта та бікаісоцата таОта каі ёроіхлV Ібой Ааа; оофбд і к «т. 
т6 цёуа тоОто. 

...еі  оЬзегуаЫііз  еі  ітрІеЫНз  ореге.  Наес  езі  епіт  уезіга  заріепііа.  еі 
Ш  аы<ііепІез  ші^егза  ргаесеріа  Наес,  сіісапі:  Еп  рорыіыз  заріепз  еі  іпіеШдав. 

...2асНо\\>аІе  а \\>зкпікы  паріпіііе.  Тоі'  уезі  гауізіё  Уі>аззе  тшігозі  а 
\^зІуззуес2е  \\>ззес2кпа  рггукагапуе  Іаіо;  у ггекіі  Ау М  тМгу  а гогшппу  а  ШЛ 

...да соблюдете  в ней  ыделомь  наполныте.  Сыя  есть  во ыстішну  ( 
предь  человекы,  дабы  оны  услышавшы  всы  заповеды  сые  ы реклы,  Се  .г 
н мнозый  вельмы. 

Веціегопоту 4:8 

:оі"Л оэ-'зэ'? 1ПІ •'Эік пвк пктл лліпл 'гзэ арла ••'вавт гтг - д —:: - і 

Каі тгоХо̂  евуос |іёуа ф ёотіуаітф бікаьсіцата каі крСіттабікацхкато 
оу ёуш 6І640ЦІ ё̂ соттіоу ціб^ от^ероу. 

Оыае  езі  епіт  аііа  ̂ епз  зіс  іпсіуіа,  Ш  НаЬеаі  саегетопіаз,^ызІадыеушіісіа,  ег  і 
дыат  е^о  ргоропат  Носііе  апіе  осыіоз  уезігоз? 

Кіегу  гауізіё  і^езі  пагоЛ  уіпў  іак  зіоутіпў:  аЬу  тіеі  рокіопу  роз\\>аіпё  а цяа*тЛте 
А у^еззіегеп  гакоп;  кіегўгуа  (іпез  \^урга\^ом>аіі  Ьікіы  рггеЛ  осгута  м/аззііта. 

Мкой  суть  ыныйлюдне  тако  славныйякомы  абы  ішелы  поклоны  посвятный  м 
суды  ы весь  законь,  ыже  я днесь  ысповедаты  буду  предь  очіша  вашума. 
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Веыіегопоту 28:50 

ІІП; КЬ ПГЗІ РТЬ О'ЗЗ КЙ-'-КЬ ПЙК О'ЗА ТА (\УТТ) 

Ё9УО<;  а^аібед  ІТРООЫІГСІ)  ооть<;  оі)  0ац|ІАОБЬ  ітрбоытто^  ттрсоРотоь  каі  І^ОУ  ОІ)К  ёА.еііоеі.  (ЬХТ) 

Сепіет  ргосасіззітат,  цыае  поп  йеўегаі  зепі,  пес  тізегеаШг  раппліі.  (ІУІІЬ) 

Ьіё  паупе5Іу(іаІіеііз5Іі;  уепг  гасіпе  ро сгіім/охіі  пеусгупі]  сгіошека  зіагётп;  апіг  зе зіішіе  па<і 
л,еііе1ет.  (ВСВ) 

Людне  нестыдатые  оныже  не  почестують  мужа  старого,  ы не  пожалують  дытяты 
жііого.  (ВК8) 

Оеыіегопоту  32:21 

яртзк  Ьзз  вг-кЬз  ок'зрк  'жі  •л'Ьзлз  'зтовэ  Ьк-кЬа  пл  (АУТТ) 

АІ)тоІ  ттареСпА-акнху  іі€  стт'  оЬ 0€ф  ттаріоруюау  це тоід  е16сіЯ.оі<;  аотсоу  каусЬ  ттараСл^ыоа) 
•атоцд  ётт'оіж  'ебуеі  етт  "ебі^і  аоі)і^тср  ттароруісЗ  аі)то«д.  (ЬХТ) 

Ір5І  те ргоуосауегыпі  іп  ео дыі  поп  егаі  Оеыз,  еі  іггііагетпі  іп  уапііаііЬш  хшх:  еі  е§о 

7го\осаЬо  еоз  іп  ео дыі  поп  езі  рорыіыз,  еі  іп  ^епіе  хШІІа  іггіІаЬо  іііоз.  (ГУЦЬ) 

Опіі'  і]зй  тіе  рорнМі;  зкгге  іо  сгог  пепііе  ВысН,  а гогйгаЫіІі  м> нмусН  татозіесН.  А ]а  Іакё 
рсршіііт  і]іск  \і> іот  уеБЗІо  пепі;е  Ы;  а УУ  пагоЛн  Ыатілмёт  гогігаЫііт  уе. (ВСВ) 

Тый  мя  раздражннша  в том  ыже  не  бе  Богь,  ы прогневаша  во йдолехь  свонхь.  М  Азь 

жзаражну  ыхь  6 тыхь  ыже  не  суть  людые,  м вь языцехь  неразумных  розгневлю  ыхь.  (ВЯ8) 

3. Поклоненне определенным богам. 

Ехосіцз 33:13 

лтл •'іал •̂ аг •'э лкіч 'т'ггз ]»рЬ •̂ впкі •̂ э̂ і-і-пк кз •'«-ііл •^ггз іп •'пкха кз-ок лпві (ЛУТТ) 

(ЬХТ) 
ЕІ ОЙУ еіЗртіка ХАРІІ' еуаілгіо^ ооо ецфа і̂ооу цоь оеаутоу уусдотсл; Тбсо ое оттсл; йу сЗ ецртіксл; 

іпоіі' ешг^іо^ ооі) каі і т у^б оті Ыбс,  аон т6 ІЭУО? Т6 цеуа тоОто. 

5І ег^о  іпуепі  ^аііат  іп  сотресіы  іыо,  озіетіе  тіНі  /асіет  іыат,  Ш  зсіат  іе,  еі  іпуепіат 
^^хпат  апіе  осыіоз  іыоз:  гезрісе  рорыіыт  іыыт  ^епіет  Напс.  (ІУЦЬ) 

Ргоіоі  паІегІН  ірет  тііозі  рпесі  оЫусгеует  Імут;  окагуг  ті  Ім/аг  аіЬусН  рогпаі  Ііе 
А тахзеі  тіІо8і  рггесі  осгута  Ыута;  роНІесі  па  М  8-тіоу  па  пагоЛ  іепіо.  (ВСВ) 

Сего  рады  знайдохь  лы  ласку  предь  тобою,  явы  мы  лыце  свое  да познаю  тя,  ы обрету 
шлмсть  предь  очыма  твопма,  ы возры  на  люды  своя  на  народь  сей.  (ВК8) 

Веціегопоту 4:7 

^ГЬК  ІЗК-ІР-ЬЭА  ІГЛЬК  ЛІЛ'-Э  ГЬК  О-'ЗПР  ••'ЛЬК  ІЬ-ПВК  ЬІЛЭ  •^-•'П  •'Э  (\УТТ) 

Оті  ттоіо^  ебмк;  цеуа  ср  ёотіу  аітс^  0е6<;  ёууіСсоі'  аі)тоі<;  сл;  кі)ріо<;  6 вб6<;  т)|і(і)у  €у  ттаоіі^  оІ<;  шу 
•ьтоі'€ТГікаА,еосо(і€9а.  (ЬХТ) 

-Уес  езі  аііа  паііо  іат  ^агкіів,  дгше  НаЬеаі  (іеов  арргоріпдыапіез  8іЫ,  зісШ  Оеш  похіег  асіеаі 
сятсіі^  оЬзесгаііопіЬіія  позігіз.  (ІУЦЬ) 

.Апіг  уезі  уіпў  іек  м/еііку  рой пеЬет  пагоЛ;  кіетугЬу  тіеі  ЬоНу  к зоЫе  огтуЫігыііусгуе  зе;  уако 
Мшок  ЛАІ  ргхуіотеп  ііі'м>8зет  ргозЬат  паззііт.  (ВСВ) 

Мныже  есть  под  небесемь  ыный  тако  велыкый  народ  онжебы  ымель  к собе  Бога 
чліблыжаюіцегося,  яко  Богь  нашь  наклонень  есть  всемь  прозьбамь  нашіімь.  (ВК8) 
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Веыіегопоту 4:34 

п̂ Т̂А: віітзі ЛІ̂ ТП ТЗІ пппЬр;» п'паіозі ппка поаэ з^^с 'із гг^  к-г- =—• 
ОПАРЗ ПЭ-'ПЬК ПІП* =37 . Г — І Г-Ж-СГ^ (\УТТ) 

ЕІ ёттеьраоеу 6 Оебі; бІОбЯ.9соу Аяреіу ёацтф еОі'Оі; ёк |І6000 бвіюц5 €У -кіттш  «хй. 
каі тёраоі,у каі ттоА,фСі) каі Х€ірІ кратаі̂  каі ёу Ррахі<*ч гФў»^ «ак ё 
р,еуаА,оі(; ката тта̂ та ооа ёттоітіоеу к«ріод 6 9е6д тціо^ е̂  Аіуцтттсі) ёршггау аоь (ЬХТ) 

5і/есН  Оеш  Ш  іп^гесіегеШг,  еі  іоНегеі  ніЫ  ^епіет  йе тееііо  паііопыт  рег  аеямммя. яріа 
аідые  рогіепіа,  рег  ры^пат  еі  гоЬшіат  тапыт,  ехіепіытдые  Ьгаскіыт,  ег  НопіЫіа  ніні ' і^юіа 
отпіа  дыае/есіі  рго  уоЫз  Оотіпш  Веш  уе^іег  іп  Ае^ріо,  уісіепііЬііз  осыій  авх. (^УІІЬ) 

Зсііеіаііі  іо  Ыу  ВыоН  аЬу  сНосііІ;  а муЬгаІ  зоЫе  Ш  2 пагойноьг  зкгге  роЬіхза^  ІІГХ  іпгу; 
а іаігаку;  вкпе  ЬоЦе  а зііпй  ткы;  а м>2іагепес  гатіе;  а зігге  Нгота  утНепуе:  Ьегсю  ш^зесЛяу 
тезіу  усгупіі  уезі  рап  ЬыоН  рог  паз  Н» Е^ірііе;  амупаіо  Ніесіеіі.  (ВСВ) 

Вчынііл  лы  то когда  Господь  Бог  абы  ходшь  ы выбраль  собе  людей  от среды 
ыскушеннем  знамены  м чудесы.  Браныю  ы рукою  сшьною  п мысцею  высокою  ы вш>еныемь 
страшлывымь.  Еже  все  учшшь  есть  Господь  Бог  вашь  вась  рады  вь Егшіте.  Я  вы  гледеяы 
есте  на  тое  очыма  вашіша.  (ВЯ8) 

4. Обіцая террнторня прожнвання. 
(лепезіз 15:14 

:Ьіпз шэпз жа;'. ]э-'-іпкі 'эік пзв: -ішк •̂ п-пк сзч (АУТТ) 

Тб  бе  б9^0(;  ф еау  бооАешоюіУ  кріі'ы  буы  |ібта  5е  таОта  б^бА,бшоксаі  (Ьбе  ^іета  аттоокеіліс 

ТТ0Я.А.Л5.  (ЬХТ) 

Уепітіатеп  §епІет,  сыі  зегуііші  зыпі,  е^о  інсіісаЬо:  еі  розі  Наес  е^гесііепіыг  сыт  та^а 
зыЬзіапііа.  (ІУІІЬ) 

Аіе  шзак  пагой  ііетш  зЫгііі  Ьнсій:]аі'  Ьысіы  зысіііі;  а роіоті'  \^уі]сій  з \^еІікут  гЬогут.  (ВСВ) 

Народу  пакь  ему  же  поработають  сужуАзь,  ы потомь  выыдуть  с богатествомь  велытшь.  (ВЯ8) 

ЕХО(1Ц8 9:24 

г^Ь пп'іл тка опар тпк'Ьэ? ілЬэ п̂ л-кЬ пйк пка пзэ ппэп -ііпэ ппрЬпа йкі ппз •'Л';] (\\ат) 

Н^бё  хк^кСакаі  т6  ттОрфАоуіСо^ёут'^  ХкАяСт)  і1 бё  хаАаСаттоЯА^  офббра  офббра  тітк;  тоіаОтті 
0^'уеуо^бУ  Аіуіітттф  аф'  оіі  убуёілітаі  ётт'  аіт^с  €9^о<;.  (ЬХТ) 

Еі  ^гапсіо  еі  і^піз  тізіа  рагііег/егеЬапіыг:  іапіаедые/ыіі  та§пііысііпіз,  дыапіа  апіе  гштднат 
арратіі  іп  шіуегза  іегт  Ае^ріі  ех  ^ыо  §епз  іНа  сопсіііа  езі.  (ІУІІЬ) 

I  кгйруу  оНеп  зті]еззепё  зроЫ  расіаіу.  А іак  м/еііке  Ьуіу;  уакее  пікііа  зе Ьуіу  пвукагаіу  ром/ззуе 
геті  Е^ірзке  какг  і]е  Ш  іеп  пазіаі.  (ВСВ) 

Градь  м огнь  смешань  вкупе  падаше  превелшш  вельмы  яко  вы  нже  пред  тьшь  ншолы  не 
бываль  во всей  землы  егшетской  яко  ы насташе  людне  тые.  (ВК8) 

5. Обьеднненне некоторого колнчества людей. 
Веыіегопоту 7:17 

:ой''піл'7 '7Э1К пэ-'к 'заа п'ркп п̂ іал о̂ зп '̂ зз'гз пакп •'э (\УТТ) 

Ёа^ бе Абуі](; ёу т^ біауоіа оо^ оті ттоАі) т6 е9уо<; тоОто т̂  ёусо ттсл; бьіл'іооцаі ё̂ оАеЭреОоаі аі)тоі)<;. (ЬХТ) 

8і  сііхегіз  іп  согсіе  іпо:  РЫгез  зші^епіез  ізіае  дыат  е§о: ^ыотосіороіего  сіеіеге  еаз?  (ІУТІЬ) 
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1 

ОіІеззІі  у\> 5ГСІ52У  1\\>ёт;  т^есгеі'  ііезі  ІіесНіо  пагоЛыоу^;  кіегакгуа  і^е  Ьысіы  тосу  $НІа<іШ.  (ВСВ) 

Рекнете  лы  когда  в серцехь  вашыхь  с более  есть  сшь  народовь  нежелы  нась.  Мяко  жь мы 
-:іможем  погубыты  ііхь.  (ВЯ8) 

Веціегопоту 28:36-37 

—2X1 оппк о-'лЬк ой п-іза лпк пвп '̂кЬ лок -Іа-Ьх ^Ьз п-'рп •̂ эЬп-пк'і -̂ гік ліл-: іЬг 
:лп® Л1Л' •̂ злг-пйк о"»»;:;! Ььз лз-зй':! ЬйаЬ лайЬ л"лі гізкі і (\\ТТ) 

Лшуауоі кіірібс; о? каі тоЬі; йрхо̂ тад оо« ойд ёау катаотірі]̂  «тгі- оеаотоу еіі; о оіж 
•т^г.аааіаЬ каі оі тіатбрбі; ооц каі ЯятрешеідёкеХ 0€ОІі;€Т€роі(;$цА.оц каі Яівоідкаі еат) екеі ёу 
г-- {-|^тікаІ ттараРоХ̂  каі біті7іі|іаті€^ттаоііт:оІ(;е0і'€оіУ€І(;ой<;аі/аттауауг|  ое кііріод ёкеі. (ЬХТ) 

Оысеі  Іе  Оотіпш,  еі  ге^ет  Шыт,  дыет  сопзНШегіз  знрег  Іе,  іп  ^епіет,  дыат  і^огах  Іы  е1 
жігез  ші:  еізегуіез  іЫ  (ііі^  аііепіх,  Іі^о  еі  Іарісіі.Еі  егізрегсіііш  іп  ргоуегЫыт  ас/аЬыІат  отпіЬш 
утрчііз,  асі  дыо5  іе  іп(госіыхегіІ  Оотіпш.  (ІУЦЬ) 

2а\есіеі'ііе  рап  ВыоН;  у кгаіе  Ь^ёНо  кіегёНог  зоЫе  ухіапошрх  тегу  пагой  кіегёНог  1у пегпазз 
яс  оісголмё  Ім'оі^і;  а зІыгуН  Ьысіезя  іат  ЬоНыб  сгугут;  ^ггеу^іспўт  а катепўт.  А Ьысіезз  йап  н" 

і)$іош^е  а н» гогргау^кы  г$5ет  пагосіыот;  сіо  кіегусНгіо  гауесіе  Не  Раап  ВыоН  Ішлоу.  (ВСВ) 

Зведеть  вась  Господь  Богь  ы царя  вашего  егоже  поставыте  собе,  межы  народы  ыхже 
ші  не  знаете  нм отцеве  вашы.  М  послужыте  тамь  богомь  чуэють  древянымь  ы каменнымь, 
V  7\дете  тамь  даны  вь позорь  ы во прнтчу  всемь  народомь  до ншже  заведеть  вас  Господь 
Штгвашь. 

Оеціегопоту 32:28 

:лзізп олз лфл ПІЗГ лзк "'Іа-'Э 

Оті б0уо<; аттоЯсоЯекбс; ронЯті̂  еоті^ каі оіж еоты' ё^ аі)тоІ(; ёттіоттіцті. 

Сеп5  аЬзцые  сошіііо  езі,  еі  зіпе  ршсіепііа. 

Імі  Іепіо  Ьег  гасіу  а Ьег  ораітозіі  ііезі. 

Языкь  безьсовета  есть,  м несть  в ныхь  мудросты. 

(ВЯ8) 

(>^ТТ) 

(ЬХТ) 

(тя.) 
(ВСВ) 

(ВЯ8) 

6. Обіцнй язык, отлнчный от языков другмх сообіцеств. 
Веыіегопоту 28:49 

:і:ш'7 гпйп-кЬ пок 103Л лкл'' лйкэ і'пкл лара ріппп -іа ^Ьа лілі (\УТТ) 

Е'тта̂ еі кцріО(;ёттІ оё еО̂ чх; цакрбОе̂  атт'ёохатоц ті^ уті̂ ; іооеі орцг|̂ іа аетоО €0і/о(;о оіжакош^ 
(І)соілІ(; аі)то0. (ЬХТ) 

Асісіысеі  Оотіпш  шрег  Іе  ^епіет  сіе  Іоп^іпдыо,  еі  сіе  ехігетіз  іеггае^іпіЬш  іп  вітіШысііпет 
зашіае  уоіапііз  сыт  ітреШ,  сц/ш  Ііп^ат  іпіеІН^еге  поп  роззіз.  (ІУЦЬ) 

Рггу\месіеі'  па  ііе  Рап  ВысН  Іісі  г  сіаіека  а осі  копсгуп  гетіе;  уако  огНсгу  ^сіуг  Іеіі}  рт ісге; 
і^еіюгіоіагукы  пеЬысіезз  тосгу  гогытіеіі.  (ВСВ) 

Прыведеть  на  вась  Господь  Богь  людей  здалека  ы от кончшь  землы,  яко  орловь  летяіцых 
цтудце,  ыхь  же  речы  не  будете  мочы  разуметы.  (ВК8) 

ІВіільтаты сравненмя прмведенных текстов Бмблмя 1506 г. является переводом Вульгаты, полу-
зрення мх взаммного соответствмя представ- чает свое подтвержденме м в рассмотренных на-

; » табл. 1. Нз прмведенных данных следует, что мм случаях. Однако следует отметмть, что создате-
'ряраішімонный вывод, согласно которому Чешская лм этого перевода мспользовалм не только Вульгату, 
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но м древнегреческмй, м, вероятно, древнееврей-
сшй тексты, о чем свмдетельствуют стмхм Сепезіз 
17:4, Сепезіз  17:6, Пеыіегопоту  7:17, Оеыіегопоту 
28:50, т. е. 13 % разобранных фрагментов. Кроме 
того, даже в том случае, еслм мсходным текстом 
была Вульгата, перевод на старочешскмй язык за-

частую демонстркр)«т ^ввбс таікованме фрагі 
тов самммн перевссгоаахх. лмбо прмвлечі 
какмх-то допаіюгге.іьньа. іалсментармев к ла 
скому тексту, напркмер ІлюАа  19:6, Ехойыв  3 
Пеыіегопоту  4:6,ОеіЛегопот)  4:34,Оеаіегопоту 
Веыіегопоту  26:5, ОаЛегокту  28:37 (23 %). 

Таблмца 1 
Соответствме древнегреческого, латмнского м старочешского текстов 

прмведенных фрагментов Пятмкннжмя Монсеева древнееврейском) ормгмнат)' 

ТаЫе 1 
АссогЛапсе оГ Апсіепі Сгеек, Ьаііп ап(1 ОШ СгесЬ (ехіз 

оГ іЬе сііед Гга^еп($ оГ Реп(а(ецсЬ оГ Мо$е$ Іо (Ье ОЫ НеЬгеш ОгівіпаІ 

Фрагмент 1ЛТ ІУУЬ ВСВ 

Сепезіз 10:31 = \^ТТ + \^ТТ 
+ ЬХТ = і\аіь 

Сепезіх 12:2 = У̂ 'ГГ = ІХТ 
= \А/ТГ = ьхт 

Сепезіх 15:14 = \АГГТ = ІУУЬ 

Сепезів 17:4 = Ш Т = ̂ УТТ (с добавленнем 
слова Оеы$) 

= \^тт 
= іхт 
+ І\шь 

Сепезіз 17:5 +ШТ (точно, 
но с добавленнем) =\^ТТ = І\аіь 

Сепевіз 17:6 + \^ТТ (очень блмзко) + ^УТІ' = ьхт 
+ ІУУЬ 

Сепе8І517:16 + ДДПГТ (смена рода) + ЬХТ (перестановка) = ІУУІ 
Сепе5І8 17:20 + Ш Т (с заменой) = \^ТТ = І\ШЬ 
Сепезіз 18:17 + Ш Т (с добавленмем) = \\ггт = І\шь 
Сепезіз 18:18 = \МТТ + \^ТТ = і\ал 

Сепезіз 20:4 + ̂ У'ІТ (с добавленмем) = ІХТ = І\аіь 
= ьхт 

Сепехіз 21:13 + ̂ УТТ (с добавленмем) + ІХТ = І\ШІ 

Сепезіз 21:18 = ьхт = І\а)ь 

Сепезіз 46:3 + \УТТ (без повтора 
слова «Бог») 

+ УУТТ (с добавленмем 
спова І'оПІ5$іты5) 

= і\а;ь 

Ехоаыз 9:24 + У Т̂Т (с добавленмем) + ШТ = № 

ЕХ0СІЦ519:6 + \\ПТ (очень блмзко) =  шт: + ІУІІЬ (очень блмзко, 
но с комментарнем) 

Ехосіцз 32:10 + Ш'І' 
+ ШТ 
= ітх 

= І\ПЛ 
= ьтх 

Ехоац8 33:13 + \/\ПТ (с добавленмем) + УУІТ (Ьлмзко) + ІУІІІ (очень блмзко) 

ЫытЬегх 14:12 + \Л/ГТ (с добавленмем) + \^ТТ (блмзко) 
+ І\ПІЬ 
+ ЬХТ 
+ \У'П' 

Пеціегопоту 4:6 + ̂ УТТ (с мзмененнем) + 'Г (с мзмененмем) + ІУУІ 

Вец1;егопоту4:7 + \/\ГГТ (с мзмененмем 
чмоіа) + \УТТ = І\ші 

Оеыіегопоту 4:8 = \^ТТ + \ДГГТ (с добавленнем) = і\ал 

Оеыіегопоту 4:34 + \\ПГТ (с небольшмм 
отклоненмем) 

+ \\ТГТ 
+ ЦГХ + ІУУЬ (очень блмзко) 

Веціегопоту 7:17 + \̂ /ТГ +\ДПГТ 
+ ЬХТ 

+ ІУУІ 
+ ЬТХ 
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О і * і « 1» 1-« т іі Р». 2 
Г т І ' і в 2 

Фрагмент ЬХТ )УЦЬ Ж1 

МіітЬегз 14:12 е0УО(; 1 
Оеціегопоту 4:6 80УО(; 8еп5 Т.1 
Оеціегопоту 4:7 е0уо^ паіГо 
Оеціегопоту 4:8 е0УО(; 8еп5 "•.к'-.'і 

Оеціегопоту 4:34 е0уо^/еоуо(; Зеп '̂паП'о 
ОецІ:егопоту7:17 е0УО(; 
Оеціегопоту 9:1,4 е0УО(; 8еп5 Т.І 

Оеціегопоту 26:5 е0УО(; 
Оеціегопоту 

28:36-37 еОуо̂  8еп5 

Ое^іегопоту 28:49 е0уо^/е0уо(; §еп8/сціц5^5еп5) 
Оеыіегопоту 28:50 е0УО(; 8еп5 •<І 
Ое^іегопоту 32:21 е0УО(; 
Оеціегопоту 32:28 е0уо(; 8еп5 ГА 

Нз табл. 2 следует, что создателм Чешской Бмб-
лмм 1506 г,, в отлмчме от авторов переводов на 
древнееврейскмй н древнегреческмй языкн, таюке 
как м создателм Вульгаты, мспользовалм два ва-
рманта перевода древнееврейского і' - псігосі  м ІШ. 
Прм этом авторы венецманского мзданмя не счмта-
лн суіцественным сохраненме в тексте строгого со-
ответствмя латмнскмм вармантам перевода. 

Такмм образом, для представленной старо-
чешской традмцмм (в отлмчме от традмцмм латмн-
ской) слова пйго^  (15 раз) м ІШ  (17 раз) выступалм 
как полные смнонммы, означавшме любую сово-
купность людей без какмх-лмбо обязательных до-
полнмтельных прмзнаков, несмотря на очевмдные 
указанмя в древнмх текстах (что может быть след-
ствмем понмманмя древнееврейского 1'' на уровне 
этммологмм [12]). Еслм, согласно господствуюіцей 

точке зрення (см., напрнмер, [13]), слово язык  каі 
вармант перевода г (евчо^ ̂ епз/паііо)  было пред; 
ложено в старосіавянском переводе Восьмм 
кнмжмя еіце Мефод)«ем, который жнл в Моравм 
в IX в., то отсутствяе этого варнанта в Чешско: 
Бмблмм 1506 г. ставнт дзнное предположенме по 
сомненме. 

Все вышесказанное может свмдетельствоват' 
0 том, что прн подготовке рассматрнваемого т^ 
данмя мудейскне комментарнн м толкованмя (п 
крайней мере, по указанному вопросу) не учмтьы 
валмсь; ннкакой самомдентяфнкацнм создател 
Чешской Бнблмн 1506 г. 81* (е.0\хх:,^еп5/паІіо)  не ус. 
матрмвалм. 

Т̂ еперь обратмм вннманке на соответствуюіцн' 
аспекты влмянмя Чешской Бмблнм 1506 г. на Бмб ' 
лмю Ф. Скормны (табл. 3). 

Таблмца 3 

Соответствме прмведенных фрагментов Пятмкнмжмя Монссова 
в старочешском тексте 1506 г. м Бмблмн Ф. Скорнны 

ТаЫе 5 
Ассогсіапсе о^ (Іге ОІЛ СгесЬ сііед Гга^тепіз 

оГ РепІаІецсЬ оГ Мозез Іо Ле ВіЫе о(  Р. Зкагупа 

Фрагмент ВСВ 

Сепезіз 10:31 = ЬХТ 
+ 1УЦЬ 

Сепе8І8 12:2 
= Ш'Т 
= ІХТ 

= ;утт 
= ІЛТ 

= № 

Сепезіз 15:14 

Сепе8І8 17:4 
= ̂ /ТТ 
= ЬХТ 

= ш т 
= ІХТ 
+ )УІІЬ 

Сепезіз 17:5 = )УЦЬ 
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Окончанне табл. 2 
Епсііп^ іаЫе 2 

Фрагмент ЬХТ ІУЦЬ ВСВ 

МытЬегз 14:12 еОуоі; еепБ 1І(1 
Веціегопоту 4:6 ЕЭУО̂  аепз ІІСІ 

Оеціегопоту 4:7 е9уо(; паііо пагоё 
Веціегопоту 4:8 е0уО(; 8еп5 пагод 

Веціегопоту 4:34 е9уо(;/е0уо(; ^епз/паііо іісІ/пато<і 

СецНегопоту 7:17 евуо(; 8еп5 пагосі 
Веціегопоту 9:14 еОуо(; 8еп5 ІІСІ 

Оеціегопоту 26:5 е9у0(; 8;еп5 1І(1 
Веыіегопоту 

28:36-37 еЭуо(; 8еп5 пагосі 

Веыіегопоту 28:49 еОуо̂ /еОуо(; 8еп5/сціц5(8еп5) 1іс1/ііе1і02 

Веыіегопоту 28:50 еОуо̂  йеп5 Іісі 
Оецгегопоту 32:21 е9уо(; 2еп5 пагой 
Оеціегопоту 32:28 евуо^ 8;еп5 Іісі 

Мз табл. 2 следует, что создателм Чешской Бмб-
лмм 1506 г., в отлмчме от авторов переводов на 
древнееврейскмй м древнегреческмй языкм, также 
как м создателм Вульгаты, мспользовалм два ва-
рманта перевода древнееврейского г - пагосі  м ІШ. 
Прм этом авторы венецманского мзданмя не счмта-
лм суіцественным сохраненме в тексте строгого со-
ответствмя латннскмм вармантам перевода. 

Такмм образом, для представленной старо-
чешской традмцмм (в отлмчме от традмцмм латмн-
ской) слова пагосі  (15 раз) м Іісі  (17 раз) выступалм 
как полные смнонммы, означавшме любую сово-
купность людей без какмх-лмбо обязательных до-
полнмтельных прмзнаков, несмотря на очевндные 
указанмя в древнмх текстах (что может быть след-
ствмем понмманмя древнееврейского г на уровне 
этммологмн [12]). Еслм, согласно господствуюіцей 

точке зренмя (см., напрммер, [13]), слово язык  « 
вармант перевода г (еОуо<;, §еп5/паііо)  было пр< 
ложено в старославянском переводе Восьіц 
кнмжмя еіце Мефодмем, который жмл в Моран 
в IX в., то отсутствме этого варманта в Чешсн 
Бмблмм 1506 г. ставмт данное предположенме п 
сомненме. 

Все вышесказанное может свмдетельствов. 
0 том, что прм подготовке рассматрмваемого і 
данмя нудейскме комментармм м толкованмя I 
крайней мере, по указанному вопросу) не учмі 
валмсь; нмкакой самомдентмфмкацмм создаті 
Чешской Бмблмм 1506 г. в г (еО^о^,  §еп5/паІіо)  не 
матрмвалм. 

Теперь обратмм внмманме на соответствуюп 
аспекты влмянмя Чешской Бмблмм 1506 г. на Б 
лмю Ф. Скормны (табл. 3). 

Таблмца 3 

Соответствме прмведенных фрагментов Пятнкнмжмя Монсеева 
в старочешском тексте 1506 г. н Бмблнм Ф. Скормны 

ТаЫе 3 
Ассогйапсе оГ Ле ОЫ СгесЬ сііей {га^епік 

оі  РепіаІецсЬ оГ Мовев Ю іЬе ВіЫе оГ Р. ^кагупа 

Фрагмент ВСВ ВІ15 

Оепе5І5 10:31 = ІУЦЬ = ЬХТ 
+ ІУЦЬ 

Сепе5І5 12:2 
= Ш Т 
= ЬХТ 
= ІУЦЬ 

= \\ПТ 
= ІЛТ 
= ІУЦЬ 

Сепе5І5 15:14 = ІУІЛ. + ІУЦЬ 

Сепе5І5 17:4 
= \^ТТ 
= ЬХТ 
+ ІУІЛ 

= \УТТ 
= ьхт 
+ ІУЦЬ 

Оепе5І5 17:5 = ІУЦЬ = ІУЦЬ 
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Окончанне табл. 3 
ЕП(1ІП8 І аЫе 3 

Фрагмент ВСВ ВК8 

Оепезіз 17:6 = ЬХТ 
+ ІУЦЬ =ЬХТ (с комментармем) 

СепезІБ 17:16 = ІУЦЬ + ЬХТ, 
+ ІУЦЬ (с дополненмем) 

Оепезіз 17:20 = ІУЦЬ + ІУІІЬ (с комментармем) 
Сепе5І8 18:17 = ІУ^Ь = І\ШІ 
Сепезіз 18:18 = ІУЦЬ = ІУЦЬ 

Сепезів 20:4 = )УЦЬ 
= ЬХТ 

= І\ШІ 
= ЬХТ 

Сепезіз 21:13 = ІУЦЬ + ІУЦЬ 
+ ЬХТ 

Сепезіз 21:18 = ІУЦЬ = ІУЦЬ 
Сепезіз 46:3 = ІУЦЬ = ІУЦЬ 
Ехосіцз 9:24 = ІУЦЬ = ІУЦЬ 
Ехойш 19:6 = ІУІЛ. (с комментармем) = ЬХТ 

Ехосіцз 32:10 = ІУЦЬ 
= СГХ 

= ІУЦЬ 
= ЕГХ 

Ехосіцз 33:13 + ІУЦЬ (очень блмзко) + ІУІІЬ (очень блмзко) 

ШтЬегз 14:12 
+ ІУЦЬ 
+ ЬХТ 
+ Ш Т 

+ ІУЦЬ 
+ ЦСТ 
+ Ш Т 

Вецгегопоту 4:6 + ІУЦЬ + ІУЦЬ (с мзмененйямм) 

Веыіегопоту 4:7 = ІУЦЬ + ІУЦЬ 
+ Ц{Т 

Оецгегопоту 4:8 = ІУЦЬ + ІУНЬ 

Веціегопоту 4:34 + уУІЛі (очень блмзко) + ІУІІЬ (блмзко) 
+ ЬХТ 

Веціегопоту 7:17 + ІУУІ 
+ ЬТХ 

+ ІУІІЬ (с мзмененмем 
чмсла) 

Веыіегопоту 9:14 + ІУІІЬ (с сокраіценмем 
м комментармем) = ВСВ 

Оеыіегопоту 26:5 + ІУЦЬ (с дополненмем) = ВСВ 

Ое^іегопоту 28:36 = І\шь + ІУІЛ. (очень блмзко, 
но с мзмененмем чмсла) 

Пеціегопоту 28:37 + ІУІІЬ (очень блмзко, но 
с комментармем) 

+ ІУЦЬ(очень блмзко, 
но с мзмененмем чмсла) 

Вецііегопоту 28:49 = ІУЦЬ + ІУЦЬ (очень блмзко, 
но с мзмененмем чмсла) 

Веціегопоту 28:50 + ЬТХ + ІУЦЬ (очень блмзко, 
но с мзмененмем чмсла) 

СецНегопоту 32:21 = ІУЦЬ + ЬХТ (очень блмзко, 
но с мзмененмем чмсла) 

ВеШегопоту 32:28 = ІУЦЬ = ІУЦЬ 
Прммечанме. Знаком = обозначено полное соответствме фрагмента пере-

водммому тексту; знак + указывает на блмзость перевода к ормгмналу. 

•!:: -асл. 3 следует, что мзданме Ф. Скормны не 
; переводом Чешской Бмблмм 1506 г. В каче-

ішш» іЕэсвного мсточннка м Ф. Скормна, м перевод-
чмшіі -«іЕзіской Бмблмм мспользовалм Вульгату. Ста-

перевод 1506 г. м перевод Ф. Скормны 
шюіііівшійіііежалм к одной переводческой традмцмм 
ті, 1ІІІІ1ІЛЖІЙІЗСО Вульгаты, мх авторы мспользовалм раз-

ные дополннтельные мсточнмкм м комментармм. 
Несмотря на это, влнянме Чешской Бмблмм 1506 г. 
на мзданме Ф. Скормны (по крайней мере, в настоя-
шем случае) несомненно м весьма суіцественно. 

Рассмотрнм результаты мнтересуюіцего нас по-
нмманмя (перевода) г (еОуос„§еп5/паІіо)  на соответ-
ствуюіцме языкм (табл. 4). 
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Переводы г (ЕВ\0(;, еет/паііо)  в прмведенных 
Пятнкнмжмя Момсеева в нзданмях Чешской Бнблмм 1506 г. 

Таблнца 4 

Ф. Скормны 

ТаЫе 4 

ТЬе СгесЬ ВіЫе оГ 1506 апй Л е ВіЫе оГ Р. $кагупа Тгапзіаікмы Ы  г ^епі/пайо) 
іп іЬе сііеіі {га^^епІ:$ оГ РепІаІеысЬ оі' Моіех 

Фрагмент всв ВК5 
Сепезіз 10:31 пагосі народь 
Сепезія 12:2 М ЛКШІ 
Сепезіз 15:14 пагой нарозь 
СепезІБ 17:4 пагосі народь 
Сепезіз 17:5 пагой народь 
Сепе8І8 17:6 пагоіі ЯЗЫК1> 
Сепезіз 17:16 пагой народь 
Сепекіх 17:20 кпіІ2е/1ій языкь 
Сепе8І5 18:17 1І(1 людм 
Сепезіз 18:18 пагосі народь 
Сепезіз 20:4 ІІСІ людм 

Сепе8І8 21:13 М народь 
Сепе5І8 21:18 м людм 
Сепезіз 46:3 м людм 
ЕХО(ІЦ5 9:24 м людм 
Ехоёц8 19:6 пагод языкь 
ЕХО<1Ц5 32:10 М народь 
ЕХО(ІЦ5 33:13 пагосі народь 

КцтЬег5 14:12 Іій людм 
Оец1;егопоту4:6 Іісі (людм) 
ОецІ;егопоту4:7 пагосі народь 
ОеШегопоту 4:8 пагоіі людм 
Веціегопоту 4:34 Іісі/пагосі людм/народь 
Веыіегопоту 7:17 пагосі народь 
ПеШегопоту 9:14 М языкь 
Веыіегопоту 26:5 м людм 

Веыіегопоту 28:36-37 пагосі народь 
Веыіегопоту 28:49 1іс1/і)еЬо2 людм/мхьже (людей) 
ВеШегопоту 28:50 ІІСІ людм 
Оеыіегопоту 32:21 ЯЗЫКІІ 

Оеыіегопоту 32:28 на ЯЗЫКЬ 

Прммечанме. Выделены строкм, в которых перевод мсследуемого понятмя на старо-
чешскнй м старобелорусскмй языкм не совпадает. 

Нз табл. 4 следует, что мзданме Ф. Скормны не 
является переводом Чешской Бмблмм 1506 г., одна-
ко ее влмянне на понмманме Ф. Скормной г (ебуо^, 
§еп5/паііо)  весьма суіцественно. Старочешскмй 
текст м перевод Ф. Скормны не прмнадлежалм к од-
ной переводческой традмцмм, в мх основе лежат 
разные дополнмтельные мсточнмкм м коммента-
рмм. Отмечавшееся в восточнославянскмх перево-
дах понятме язык  в старочешском мзданмм 1506 г. 
вообіце не встречается, а значмт, его употребленме 
как соответствмя г (еОуо̂ ;, ̂ епв/паііо)  не является 

результатом влмянмя нм старочешской, нм г 
ской традмцмй. 

Нз всего указанного в частм переводов Пяті' 
жмя Момсеева можно сделать следуюіцне вывс 

• нм венецманское мзданме Чешской Бн 
1506 г., нм пражское мзданме Ф. Скормны не ) 
лмсь буквальнымн, дословнымм переводамм 
стов Вульгаты; 

• Чешская Бмблмя 1506 г. оказала на рас 
тренные тексты нзданмя Ф. Скормны суіцестве 
влмянме; 
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-чіііяяЕГ!і« Пятмкнмжмя Момсеева, мзданные мзданмем 1506 г.) усматрмвая в ней простую сово-
за мсключенмем отдельных фрагмен- купность людей; 

-.т счмтаться буквальным переводом • в мзданмм Ф. Скормны вслед за древнммм текста-
4М 1506 г. мм г (е6уо(;, §еп5/паІіо)  не трактуется мсключмтельно 

і-тьно понмманмя г (еЭуо ,̂ ^епз/паііо)  как простая совокупность людей, но прмзнаются до-
Пятмкнмжмя Момсеева следует отме- полнмтельные крмтермм мдентмфмкацмм народа; 

' Ф. Скормна добавлял к древнееврейскмм крм-
Скснна не прмдержмвался древнееврей- термям выделенмя указанной совокупностм лю-

ев выделенмя указанной обіцностм дей налмчме обіцего языка, что не следовало нм мз 
(возможно, вслед за венецманскмм древнмх переводов, нм мз Чешской Бмблмм 1506 г. 

Бнблнографнческне ссылкн 

іііііііііііі ьькгацч О. В.  Францмск Скормна к  крмтермн этномдентмфмкацмм: на основе бмблейской н  рмгведмйской 
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