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Выяўляецца прысутнасць біблейскага тэксту ў творах Францыска Скарыны. На аснове аналізу прадмоўна-
пасляслоўнага комплексу, малітваў і гімнаграфіі беларускага першадрукара з улікам папярэдніх даследаванняў 
уводзіцца тэрмін «біблейскі кампанент». Адзначаецца, што дадзенае паняцце адлюстроўвае новы падыход да пра-
блемы біблейскай цытацыі і дазваляе пазбегнуць размывання значэння тэрміна «біблейская цытата». Праводзіцца 
тьшалагізацыя біблейскіх кампанентаў, пры гэтым улічваецца рознабаковы ўплыў кніг Святога Пісання на розныя 
ўзроўні тэкстаў Францыска Скарьшы. Вылучаюцца наступныя тыпы біблейскіх кампанентаў: цытата ў вузкім 
значэнні слова, правобразная канструкцыя, малітоўны элемент, біблейскі вобраз, біблейскі сюжэт, біблейская па-
рэнеза, метатэкставы элемент, маргіналія і назва кнігі. Сцвярджаецца, што як асобныя біблейскія кампаненты 
варта разглядаць іншамоўныя фрагменты і цытаты з тэкстаў іншых аўтараў. Заўважана, што дадзеныя часткі 
твораў могуць уяўляць сабой варьынт аднаго з названых вышэй кампанентаў, аднак дамінантнай характары-
стыкай у іх з'яўляецца менавіта іншамоўнасць або запазычанне з тэкстаў іншага аўтара. Вызначаецца элемент 
паэтыкі біблейскага тэксту ў творах Францыска Скарыны. 

Ключавыя словы: Францыск Скарьша; біблейская цытата; біблейскі кампанент; цытацыя; тьшалогія біблей-
скіх кампанентаў. 
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Выявляется прнсутствне бнблейского текста в пронзведеннях Францнска Скорнны. На основе аналнза предн-
словно-послесловного комплекса, молнтв н гнмнографнн белорусского первопечатннка с учетом предшествую-
шнх нсследованнй вводнтся термнн «бнблейскнй компонент». Отмечено, что данное понятне отражает новый 
подход к проблеме бнблейской цнтацнн н позволяет уйтн от размывання значення термнна «бнблейская цнта-
та». Проводнтся тнпологнзацня бнблейскнх компонентов, прн этом учнтывается разностороннее влнянне кннг 
Святого Пнсання на разные уровнн текстов Францнска Скорнны. Выделяются следуюшне тнпы бнблейскнх ком-
понентов: цнтата в узком значеннн слова, прообразная конструкцня, молнтвенный элемент, бнблейскнй образ, 
бнблейскнй сюжет, бнблейская паренеза, метатекстовый элемент, маргнналня н названне кннгн. Утверждается, 
что как отдельные бнблейскне компоненты следует рассматрнвать нноязычные фрагменты н цнтаты нз текстов 
другнх авторов. Указано, что данные частн пронзведеннй могут представлять собой варнант одного нз указанных 
выше компонентов, однако домнннруюшей характернстнкой в ннх является нменно нноязычность нлн занмство-
ванне у другого автора. Определяется элемент поэтнкн бнблейского текста в пронзведеннях Францнска Скорнны. 

Ключевые  слова: Францнск Скорнна; бнблейская цнтата; бнблейскнй компонент; цнтацня; тнпологня бнблей-
скнх компонентов. 
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Іпуе8ііёа1е Ше ргезепсе оГ іЬе ЬіЫісаІ Іехі іп іЬе Іехіз оГ Зкагупа'з еёіііопз. Вазесі оп іЬе апаіузіз оГ йгехуогсі-
ійепуог(І8 сотріех, ргауегз апсі Ьутпо§гарЬу оГ іЬе Веіашзіап йгкіргіпіег аікі ассоцпііпй оі' ргеуіоцз зйісііек оі"ЬіЫіса1 
сііаііоп луе іпігоёцсе іЬе Іегш «ЬіЫісаІ сошропепі» шЬісЬ гейесіз а пе\у арргоасЬ 1о іЬе ргоЫеш о^ ЬіЫісаІ сііагіоп 
апё ргеуепіз й'ош тІ5Ц8Іпё іЬе Іегт «ЬіЬЬсаІ яыоіе». ТЬе 4уро1о§у оГ ЬіЫісаІ сотропепів \уеге таёе 1акіп§ іпіо 
сопкісіегаііоп іЬе іпйцепсе оі" іЬе Ьоокя оі" Зсгірйіге оп йіЯегепІ Іеуеіз оГ Ргапсузк Зкагупа'я Іехіз. \Уе Ьауе 5Іп2Іес1 
Х1І іЬе й)11о\уіп8 сошропепіз: іЬе сііаііоп іп іІ8 пагго\у теапіп§, а ргауег еіетепі, ргеіта§е 8ІшсЬіге, ЬіЫісаІ ішаёе, 
ЫЫісаІ ріоі, ЬіЫісаІ рагаепе8І8, теіаіехі еіетепі, тагёіпаііа апсі гіііе оі" іЬе Ьоок. ТЬе &а§тепІ8 оГ Гогеідп 1ап§;ца§е 
іехі8 апй іЬе яыоіаііопз й-от оіЬег аціЬогз аге соп8Іёеге(і 1о Ье іЬе іпсііуійцаі ЬіЫісаІ сотропеШз. А1іЬоц§Ь еасЬ 
і1іе8е рагІ5 сап Ье а уег8Іоп оі" опе оГ іЬе сотропепіз аЬоуе, іЬеіг шаіп іеаЬіге І8 Ьогго\уіп§ й'от а ёііГегепІ 1ап§ца§е ог 
ашЬог АІ30, іп іЬе оіТгапсузк Зкагупа'з \уогкз ап еіетепі оі" іЬе роеіісз оі" іЬе ЬіЫісаІ Іехі із сіеіегтіпесі. 

Кеу  \\>оЫ8:  Ргапсузк Зкагупа; ЬіЫісаі ^цоіе; ЬіЫісаІ сотропепі; сііаііоп; Іуро1о§у оі" іЬе ЬіЫісаІ сотропепіз. 

Важным кірункам сучасных літаратуразназ^ых даследаванняў з'яўляецца вывучэнне цытацыі 
! інтэртэкстуальных сувязей у творах розных часоў. Тэорыя інтэртэкстуальнасці выйшла за межы 
постмадэрнісцкага дыскурсу і эфектыўна выкарысто5^аецца ў дачыненні да літаратурных твораў 
1 культурных наратываў іншых эпох. Гэта стала магчымым у тым ліку дзякуючы працам М. Бахціна, 
Р. Барта і Ю. Крысцевай. Канцэпцыя цьггаты, чужога слова выходзіць у М. Бахціна з тэорыі дыяло-
гу, дыялагічнасці [1]. Вучоны сцвярджаў, што «роля чужога слова, цытаты, відавочнай і падкрэсле-
най 3 глыбокай пашанай, напаўсхаванай, схаванай, напаўсвядомай, несвядомай, правільнай, наўмысна 
скажонай, ненаўмысна скажонай, знарочыста пераасэнсаванай і г д., у сярэдневяковай літаратуры 
была грандыёзнай. Межы паміж чужым і сваім маўленнем былі хісткія, двухсэнсоўныя, часта 
наўмысна звілістыя і заблытаныя. Некаторыя віды твораў будаваліся як мазаіка, з чужых тэкстаў»' 
[2, с. 433]. Як адзначала Ю. Крысцева, «кожны тэкст убірае ў сябе іншы тэкст і з'яўляецца рэплікай 
у яго бок» [3, с. 432]. Паводле Р. Барта, тэкст - гэта «цытата без двукоссяў» [4, с. 485]. Варта зга-
лаць і палажэнні Ж. Жэнета, які звяртаўся да паняцця «архітэкст» і разглядаў інтэртэкстуальнасць 
як адзін 3 тьшаў узаемадзеяння тэкстаў [5; 6]. Вызначаючы функцыянальна-аксіялагічныя дыспазіцыі 
ў трыкутніку пісьменнік - тэкст - чытач, Г. Р. Яўс надаваў важную (не пасіз^ю) ролю чытачу. Гэта 
дазволіла вучонаму прыйсці да высновы аб тым, што адны і тыя ж тэксты ў розныя гістарычныя 
эпохі ўспрымаюцца чьггачом па-рознаму [7; 8]. Падрабязна раскрывала напаўненне паняцця «цыта-
та» ў сучаснай філалагічнай навуцы М. Кузьміна, якая правяла ў сваім дысертацыйным даследаванні 
аналіз работ М. Ямпольскага, I. Смірнова, I. Фаменкі і іншых навукоўцаў, а таксама раскрыла функцыі 
біблейскіх цытат у старажытнарускіх жыціях ХУ-ХУІІ стст. [9]. Аднак створаная М. Кузьміной на ма-
тэрыяле гэтых жыцій класіфікацыя біблейскіх цытат не можа быць выкарыстана ў дачыненні да твораў 
прадмоўна-пасляслоўнага комплексу і гімнаграфіі Францыска Скарьшы, што тлумачыцца жанравымі 
адметнасцямі тэкстаў усходнеславянскага першадрукара. 

У сучаснай медыявістыцы даследаванне біблейскай цытацыі мае пэўныя асаблівасці. Адным з пер-
шых да грунтоўнага вывучэння тэмы звярнуўся Р. Пікіа, які вылучыў паняцце «тэматычны ключ». 
Біблейскія тэматычныя ключы папярэднічалі непасрэднаму выкладанню матэрыялу і «прадстаўлялі чы-
тачу агульныя адсылкі, якія датычацца ўзаемадзеяння "сэнсаў"» [10, с. 437]. У адносінах да біблейскіх 
цытат у старажьггнай літаратуры А. Аляксееў адзначаў, што яны «з'яўляюцца важным стьшявым фак-
тарам, адным з гало5^ых элементаў "этыкетнага стылю" (тэрмін Д. С. Ліхачова), у тэксце адыгрываюць 
ролю стылістычнага ключа (тэрмін К. РіссЬіо)» [ 11, с. 69]. Вялікі ўплыў на распрацоўку тэмы біблейскай 
дытацыі аказалі работы італьянскага славіста М. Гардзаніці. Даследчык паставіў задачу рэканструкцыі 
калектыўнай памяці, прааналізаваў стан вывучэння біблейскай цытацыі, абазначыў напрамкі развіцця 
дадзенай навуковай праблемы [12; 13], а таксама прапанаваў сваю класіфікацыю цытат, якая заняла 
значнае месца ў медыявістычных даследаваннях, прывядзём яе цалкам. 

I. Спасьшка на паняцці ці рэаліі (падзеі ці асоб): 
1) узгадванні без якога-небудзь каментарыя; 
2) тлумачэнні паняццяў ці апісанняў рэалій (выклад падзей, пералік іх удзельнікаў і інш.); 

' Тут і далей пераклад наш. -А. А. 
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II. Цытата: 
1) алюзія; 
2) парафраз ці пераказ; 
3) прамая цытата; 

Ш. Інсцэніроўка (пераказ падзеі ці паняцця ў дыялогу): 
1) парафраз; 
2) цытата; 
3) кампазіцыйнае аб'яднанне цытат [12, с. 30]. 

Дадзеную класіфікацыю нельга лічыць бездакорнай. Сярод яе недахопаў М. Кузьміна адзначае 
«перш за ўсё недастаткова ясна артыкуляваную розніцу паміж цытатамі рознага 5^роўню дакладнас-
ці» [9, с. 27]. 

Свой уклад у распрацоўку праблемы прысутнасці біблейскага тэксту ў інпіым тэксце зрабілі таксама 
I. Данілеўскі, Ф. Двіняцін, А. Навумаў, А. Рагачэўская, А. Ранчын і іншыя навукоз'цы'. 

Такім чьшам, у сучасным навукова-гуманітарным дыскурсе прадстаўлены розныя падыходы да па-
няцця «біблейская цытата» - ад шырокага, калі пад ім разумеюць любое згадванне біблейскага тэксту, 
да вузкага, калі цытатай называюць дакладную перадачу чужога выказвання. Такое становішча спрыяе 
сэнсаваму размыванню паняцця. Да таго ж тэрмін «біблейская цытата», як і «біблейская сімволіка», не 
ахоплівае ўсёй разнастайнасці форм прысутнасці Святога Пісання ў літаратурнай спадчыне першадру-
кара, бо ная5^асць у творы элементаў кніг Бібліі можа быць прадстаўлена па-рознаму на ўсіх узроўнях 
тэксту. У сувязі 3 недастатковай распрацаванасцю тэрміналагічнага дыскурсу з улікам вынікаў аналізу 
творчай спадчьшы Францыска Скарыны прапануем выкарыстоўваць тэрмін «біблейскі кампанент», пад 
якім разумеем тую ці іншую форму прысутнасці Бібліі ў інпіым тэксце. 

Нжгледзячы на вялікую колькасць даследаванняў, прысвечаных жыццю і дзейнасці Францыска 
Скарьшы, ступень вывучанасці біблейскіх кампанентаў і, у прыватнасці, біблейскай цытацыі ў твор-
чай спадчыне першадрукара нельга лічыць дастатковай. Пра крыніцы цытат у яго тэкстах пісаў яшчэ 
расійскі скарыназнаўца XIX ст. П. Уладзіміраў [14]. Да тэмы біблейскіх цытат у творах Францыска Ска-
рыны звярталіся вядомыя беларускія даследчыкі А. Корпіунаў, В. Дьшіыневіч, В. Чамярыцкі [15-17], 
рэдактары польскамоўнага выдання твораў беларускага першадрукара А. Навумаў і М. Вальчак-
Мікалайчакова [18]. Навуко}^ вызначылі пэ^^ную колькасць дакладных біблейскіх цытат, выявілі, 
якія месцы Святога Пісання выкарыстоўваў Францыск Скарына ў сваіх творах без цытацыі ў строгім 
значэнні слова, а таксама прывялі магчымыя крыніцы запазычанняў у яго тэкстах. Заўважым, што 
менавіта біблейскі кампанент - адзін з галоўных тэкста-, стыле- і сэнсаўтваральных складнікаў у тво-
рах прадмо5^а-пасляслоўнага комплексу і гімнаграфіі Францыска Скарыны. Аналіз гэтых тэкстаў 
дазволіў правесці тыпалагізацыю біблейскіх кампанентаў, якая грунтуецца на вылучэнні дамінантных 
характарыстык і ўлічвае аўтарскія інтэнцыі. 

Наяўнасць адносна дакладнай перадачы біблейскага тэксту ў творах першадрукара дае падставу 
казаць пра прысутнасць у іх цытат у вузкім значэнні слова. Пры вылучэнні апошніх ажыццяўлялася 
параўнанне такіх фрагментаў тэксту як з сучаснымі, так і з блізкімі па часе да выданняў Францы-
ска Скарыны перакладамі Бібліі, улічвалася, як цытаты ўводзіліся ў творы аўтарам. Біблейская цытата 
можа ўяўляць сабой пераклад іншамоўнай крьшіцы, а гэта стварае дадатковыя цяжкасці. У адносінах 
да механізма ўзнікнення варыянтаў перакладаў біблейскай цытаты нельга абмінуць наступную заўвагу 
А. Аляксеева: «Што датычыцца славянскіх розначытанняў, то часткова яны ўзыходзяць да тых або 
іншых грэчаскіх крыніц, часткова ўзніклі ў працэсе перапіскі на славянскай глебе. Раздзяліць гэтыя 
дзве ірупы варыянтаў насамрэч нялёгка. Па-першае, не ўсе грэчаскія крыніцы, якія маглі быць вы-
карыстаны славянскім перакладчыкам, захаваліся, па-другое, наша веданне крыніц, якія захаваліся, 
далёкае ад паўнаты» [11, с. 84]. Вызначэнне непасрэдных крыніц біблейскіх цытат звязана з пэўнымі 
складанасцямі, што прымушае адносіць да іх фрагменты тэкстаў, якія не адпавядаюць строгім крытэ-
рыям дакладнага цытавання з пункта гпеджання сучаснай навукі. 

Часцей за ўсё ў творах Францыска Скарьшы цытаты ў вузкім значэнні слова даволі добра суадно-
сяцца 3 адпаведным біблейскім тэкстам. Выключэннем у дадзеным вьшадку .можна лічыць асобныя 
фрагменты, якія апелююць да коратка пазначанага сюжэта пэўнага месца Бібліі. Так, напрыклад. 

^Тл..:ДаншевскгійМ.  Н.  Бнблензмы в Повестн временных лет//Герменевтнка древнерусской ліггераіуры. М., 1993. Вып. 3. 
С. 75-103; Даншевскай  М.  Н.  Бнблня н Повесть временных лет. К проблеме ннтерпретавдш летопнсных текстов // Отеч. 
нсторня. 1993. Хо 1. С. 7$-94;Дбынятын  Ф. Н.  Традшдаонный текст в Торжественных словах св. Кіфіі.хта Туровского. Бнблей-
ская цнтата // Герменевтнка древнерусской лнтераіуры. М., 1995. Сб. 8. С. 81-101; ЫашпомгА.  ВіЫіа ігпікшгге апузгусгле; 
цшогбш сегкіе\Упо8}ошіап5кіс1і. ІСгак6\̂ , 1983; Рогачевская Е. Б.  йспользованне Ветхого Завета в сочнненнях Кнрнлла Туров-
ского // Герменевтнка древнерусской лмтературы. М., 1989. Сб. 1 : ХІ-ХУІ вв. С. 95-105; Ранчші А. М.  О тошіке в древнерус-
ской словесностн: к проблеме разграннчешія топосов н цнтат // Древняя Русь. Вопр. мелнезіістнкн. 2012. 3. С. 21-32. 
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настуішым урыўку з прадмовы да кнігі Ліст да Эфесцаў' А. Коршунаў вьювіў цытату (пі. Дзеі 20:16-17, 
польскім выданні - Дзеі 20:16-36 [18, с. 147]): Я для велыкое любвы, юже ымеаше к ннм, внегда 

мішо Ефес во Ерусалым, от Мылыта  послал к ніш, н прызвав старейшыны церковныя, велмы 
жкаве навчаше ых, яко ы о том светчыть Лука-евангелыст  во Деаныех  апостолскш [15, с. 115]. 

^^зены зфывак адначасова адпавядае крытэрыям вылучэння цытаты ў вузкім значэнні слова 
трысутнічае маркіраванасць і супадзенне з біблейскім тэкстам) і называе сюжэт з кнігі Дзеі святых 

ілосталаў (фрагмент уключаны ў выклад перадгісторыі яе напісання са спасылкамі і згадваннем 
'іблейскага аповеду, што дазваляе бачыць і ўстаноўку аўтара на пераказ). Падобная сітуацыя назіраец-

і 3 наступным фрагментам гэтай жа прадмовы: Прото  м святый Павел  велыкую працу ішел, нежелы 
•мернул ш на веру Хрыстову,  яко сам о том во первом посланш ко Корынфом пышет, глаголя, ыже во 
Іфесе  со звермы боряшеся (1 Кар. 15:32) [15, с. 115]. Па прычьше немагчымасці адназначна прачытаць 
і.>тарскую інтэнцыю варта суправаджаць названыя ўры^^і дадатковымі каментарыямі. 

Цытаты ў вузкім значэнні слова выкарыстоўваліся першадрукаром у прадмовах і гімнаграфічных 
творах, дзе яны выконвалі функцыю экзэгезы, аўтарытарную функцыю і інш. (гл. [19, с. 27]). У сваю 
чаргу, названыя цытаты могуць мець уласную класіфікацыю. Напрыклад, вылучаюцца новазапаветныя 
старазапаветныя цытаты ў вузкім значэнні слова; цытаты, якія складаюцца з часткі, аднаго ці некалькіх 

^іблейскіх вершаў і інш.: О сей кнызе пншеть евангелжта, наперстнык Хрыстов,  во Узьявленш  своем, 
лаголя: «М  выдех во десныцы седяіцего на престоле кныгы, нагшсаны внутрь ы зовнутрь» (Адкр. 5:1) 
15, с. 45]; МДавыд  во псалмех поеть: «Не  мертвьш восхвалят тя, Господы,  ны всы нызходяіцые во ад, 

~о мы, жывые, благославіш Господа  отныні ы до века» (Пс. 113:25-26) [15, с. 41]. 
Тлумачэнне асобных правобразаў (прадвызначэнне Новага Запавету ў Старым) прысутнічае ў Но-

зым Запавеце і ўжываецца ў тэкстах Францыска Скарыны ў межах пэўнай біблейскай цытаты 
> вузкім значэнні слова. Разам з тым першадрукар выкарыстоўвае правобразныя канструкцыі 
лічым мэтазгодным увесці дадзены тэрмін, каб сэнсава не перагружаць слова «правобраз»). Пад 

травобразнымі мы разумеем такія канструкцыі, якія коратка акрэсліваюць і канцэптуалізуюць згаданыя 
правобразы паводле наступнай схемы: «вобраз (сюжэт) Старога Запавету + слова, якое ўказвае 
на тлумачэнне правобраза + вобраз (сюжэт) Новага Запавету». Дадзеная схема можа дапаўняцца 
тлумачэннямі аўтара і цытатамі са Святога Пісання. Выкарыстанне такога біблейскага кампанента, 
як правобразная канструкцыя, у Францыска Скарьшы абумоўлена ў першую чаргу мэтамі экзэгезы: 
Сіія земля знаменуеть царство небесное ы горный Ерусалгш... [15, с. 40]; Храм  Сведеніія со всемы 
госуды его церковь Хрыстову  нерукотворінную преобразовал, \по] апостолу, глаголюіцу: «Хрыстос  же 
прышед, -Архыерей будуіціш благом, большый м совершенейшый храм нерукотворенный, то ест не сею 
тварыю, ны кровню козлею ты юнчею, но своею кровыю вншде едыною во светая, вечное ызбавленые 
обрет» (Геб. 9:11-12) [15, с. 55]. 

Творы першадрукара змяшчаюць і малітоўны элемент - кананічную малітву (ці яе фрагмент) або 
свабодна выкладзеную малітву (гл. [20, с. 11]). Пры гэтым трэба памятаць, што малітвы з «Малой 
падарожнай кніжкі» з'яўляюцца самастойнымі творамі. Выкарыстанне малітоўных элементаў 
абапіраецца на хрысціянскую традыцыю, а самі гэтыя элементы ўтрымліваюць у сабе біблейскі тэкст: 
Кчу  же то буды хвала, честь ы поклоненые с Отцем м Святьш Духом  ныні м всегда ы в вік віком. 
Амть [15, с. 23]; Доконаны  суть четвертьш кннгы Моысеевы  <...> з Божыею помоіцыю ы его Пречыс-
тое Матеры  Девыце  Марш,  всех небескнх сыл святых ы святыць Божыш працею ы пшностыю ученаго 
мужа [15, с. 62]. 

Разнавіднасцямі цытаты з'яўляюцца алюзія («...адна са стылістычных фігур; намёк на рэальны 
палітычны, гістарычны ці літаратурны факт, які мяркуецца агульнавядомым» [21, с. 20]) і рэмінісцэн-
цыя («...у мастацкім тэксце (пераважна паэтычным) рысы, якія наводзяць на ўспамін аб іншым тво-
ры» [21, с. 322]). У поўнай меры карыстацца паняццямі рэмінісцэнцыі і алюзіі ў дачыненні да твораў 
Францыска Скарыны, на наш погляд, некарэктна, бо адсылкі да біблейскага тэксту ў першадрукара 
даволі дакладныя (гэта супярэчыць паняццю рэмінісцэнцыі), да таго ж яны не маюць характару на-
мёку, а мэтанакіравана адсылаюць да пэўнай біблейскай крыніцы (што, у сваю чаргу, супярэчыць 
паняццю алюзіі). Дадзеныя акалічнасці варта патлумачыць асаблівасцю крыніцы (Біблія - сакраль-
ны тэкст), становішчам твораў першадрукара адносна Святога Пісання і светаўспрыманнем чалавека 
ў эпоху Адраджэння. У сувязі з гэтым асобнымі кампанентамі твораў Францыска Скарьшы мэтазгод-
на лічыць біблейскі вобраз, біблейскі сюжэт і біблейскую нарэнезу, выкарыстанне якіх дазваляла 
аўтару акцэнтаваць увагу на пэўных месцах Святога Пісання, пераказваць змест асобных кніг Бібліі, 
прыцягваць матэрыял з іх. Пры гэтым няма строгіх тэксталагічных супадзенняў з біблейскім тэкстам 
і не назіраецца відавочнай устаноўкі аўтара на цытаванне ў вузкім значэнні слова: Далей  остерегаеть, 
дабы не послушал льстывых ученыей бесовьскш, возбраняюіцш ясты брашна ы женытыся [15, с. 120]; 

' Назвы кніг Бібліі прыводзяцца паводле выдання: Біблія. Кнігі Святога Пісання Старога і Новага Запаветаў. Мінск, 2012. 
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Потом яко судш ест сыном Ізрашіевым  Самунл-пророк; теже о кывоте ылы скрнны завіта Господьня, 
како фшжтымляне взялы былы ы в бой ы пакы вернулы сыном Ізрашевым...  [15, с. 35]. Пад парэнезай 
мы разумеем «кароткае, добразычлівае павучанне, якое нагадвае [аўдыторыі] аб маральных практыках, 
якіх яна павінна прытрымлівацца ці пазбягаць, і выяўляе ці мае на ўвазе агульнасць светапогляду ды не 
дапускае пярэчанняў» [22, с. 23]. 

Метатэкставы элемент дапамагае першадрукару прадставіць «паспалітаму чытачу» апісанне 
біблейскага тэксту і прынцыпы яго выдання з боку формы, даць тлумачэнне адпаведнай арганізацыі 
тэксту, а гэта таксама з'яўляецца неад'емнай часткай Бібліі: Делытся  же спя кныга на главы, а главы ся 
делять на стыхы ы по тому ж, яко ы Псальтыр  ся делыть [15, с. 20]; Сня кннга, рекомая Прытчы шы 
Прысловыя  премудраго Соломона, сына Давыдова,  царя Мзрашева,  ымать в собіглав трыдесять ы одну 
[15, с. 22-23]. 

Прадмовы Францыска Скарыны часта суправаджаюцца маргіналіямі, якія ўяўляюць сабой спасыл-
кі на главы біблейскіх кніг. Такі кампанент з дапамогай некалькіх знакаў замяняе сабой адпаведную 
главу біблейскай кнігі, чым уводзіць яе ў тэкст першадрукара: Быты 3; Мсаы  7 [23, с. 197]. 

Францыск Скарьша паслядоўна прыводзіў у сваіх творах назвы біблейскіх кніг, якія таксама варта 
ацэньваць як біблейскі кампанент, бо назва з'яўляецца часткай твора, абазначае яго і адсылае да зместу 
кнігі: А шшется сыя кныга тьш же обычаем, яко ы Псалтыр,  ы Мов,  ы Нсус  Сырахов... [15, с. 23]; 
Кончается  кныга, рекомая Премудрость...[15,  с. 32]. 

Дамінантнай характарыстыкай іншамоўных фрагментаў тэкстаў і цытат з твораў іншых аўтараў 
з'яўляецца менавіта іх запазычанасць, нягледзячы на тое, што яны могуць выступаць як варыянт аднаго 
3 прыведзеных вышэй біблейскіх кампанентаў або змяшчаць у сабе біблейскі кампанент. Гэта дае 
падставу разглядаць іншамоўныя фрагменты тэкстаў і цытаты з тэкстаў іншых аўтараў як асобныя 
біблейскія кампаненты другога парадку, якія з'яўляюцца своеасаблівай надбудовай над пералічанымі 
вышэй кампанентамі: То  суть третыы кнпгы Моысеевы,  зовемыы Ваыкра, - тако убо почынаются от 
еврей: «Вашра едонай ель Моше»,  то ест по-рускы: «Возва Господь  Моысея»;  по-греческы же зовутся 
Леувытшос,  поніже наыболей о справованш племеня Леувыева  пышеть в нш [15, с. 55]; О ных же 
шшеть святый Герасым  <...> сыце глаголя: «Е да просты суть третые кннгы Моысеевы,  в нш же 
зособна всы жертвы, ы кажьдое слово, ы рызы Аароновы ы весь чын леувытскый небесных тайн воню 
выдавають» [15, с. 56]. 

Прысутнасць Святога Пісання ў кнігах Францыска Скарьшы выяўляецца і на ўзроўні паэтыкі, 
што дазваляе гаварыць пра наяўнасць элемента наэтыкі біблейскага тэксту. У подпісах да гравюр, 
анатацыях, «надпісаннях» глаў, асобных фрагментах прадмоў, малітвах і гімнаграфіі заўважаецца 
выкарыстанне паэтыкі біблейскага верша, у прыватнасці біблейскі паралелізм: Навчаеть,  /яко  іімають 
розознаты/зверь  чыстый от нечыстаго [./  Те]  же о рыбах, которые ымелы есты, /а  которых не есты, / 
по тому же ы о птыцах нечыстых^  [23, с. 385]. 

Такім чьшам, вылучэнне паняцця «біблейскі кампанент» дазваляе пазбегнуць размывання значэння 
тэрміна «біблейская цытата» і больш поўна разгледзець уплыў Святога Пісання на творы Францыска 
Скарьшы. На аснове аналізу выдзяляюцца наступныя біблейскія кампаненты: цытата ў вузкім значэнні 
слова, правобразная канструкцыя, малітоўны элемент, біблейскі вобраз, біблейскі сюжэт, біблейская 
парэнеза, метатэкставы элемент, маргіналія і назва біблейскай кнігі. Іншамоўныя фрагменты тэкстаў 
і цытаты 3 твораў іншых аўтараў з'яўляюцца біблейскімі кампанентамі другога парадку, уяўляюць са-
бой надбудову над названымі вышэй кампанентамі і патрабзтоць асобнага вывучэння. Акрамя таго, у 
спадчыне першадрукара выразна праяўляецца элемент паэтыкі біблейскага тэксту. 
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