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ў  зямлі» [4, с. 22, с. 26, с. 34]), стылістычнай фігуры сінтаксічнага 

паралелізму («Вяду вясноваю вуліцаю// з бальніцы// маці сваю старую – 

// вяду // сваю старасць», «Ветраны ранак. З дрэў цярушыцца лісце, 

з  вачэй точацца слѐзы» [4, с. 53, с. 65]). Акрамя таго, актыўна 

выкарытоўваецца біблейская сімволіка і рэмінісцэнцыі: «Стаю 

ў вялізнай чарзе. Перш, чым стану першым, пабуду ўсѐй чаргою» [4, 

с. 31] (параўн.: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним 

и служит всем» [1, Мрк. 9:35]), «Дзе – старасць, // дзе – маладосць?! // 

Зацвілі // яблыні сѐння» [4, с. 68] (параўн.: «Смерть, где твое жало? ад! 

где твоя победа?» [1, Кор. 15:55]). Тут заўважная метафізічнасць 

успрыняцця рэчаіснасці («пабыць усѐй чаргой») як адна з праяваў 

медытатыўнасці. 

Архетыповасць і канцэптуальнасць твораў А. Разанава абумоўлівае 

ўключанасць яго творчасці ў сусветны філасофскі кантэкст: 

перагукванне з ідэямі антынамічнага быцця І. Канта, гегелеўскай 

«Фенаменалогіяй духу», экзістэнцыялізмам М. Хайдэггера, 

натурфіласофіяй, з усходняй традыцыяй медытатыўнага сузірання 

жыцця, пераасэнсаванне духоўнага феномену сінтэза хрысціянскага 

і паганскага, інтэрпрэтацыя эстэтычных пошукаў рускіх авангардыстаў. 

Трэба адзначыць, што універсалізм і інтэлектуалізм творчасці 

А. Разанава заснаваны менавіта на каардынатах беларускага быцця і 

рухаецца ў вектары нацыянальнага светаўспрыняцця. 

1. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета в 

русском переводе с приложениями. 4-е издание.– Брюссель, 1989. 

2. Івашчанка А. Паэтыка Алеся Разанава: між медытацыяй і рацыяй.– 

Мн., 2008. 

3. Малевич К. С. Супрематизм. 34 рисунка.– Витебск,1920. 

4. Разанаў А. С. Дождж: возера ў акупунктуры.– Мн., 2007. 

5. Разанаў А. С. З апокрыфа ў канон..– Мн., 2010. 

6. Разанаў А. С. Лясная дарога: версэты.– Мн., 2005. 

7. Разанаў А., Маркавец В. Яйкаквадраты. Eirquadrate. Karre-oeuts. 

Яйцеквадраты. Eggssquares.– Мн., 2007. 

8. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / 

Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко.– М., 2000. 

 

Варонька Х. П. (Мінск)  

Праблема моўнага выбару ў перакладзе Бібліі  

Францыскам Скарынам 

Кнігавыдавецкая дзейнасць Францыска Скарыны ніколі адназначна 

не ацэньвалася ў навуковых супольнасцях, гэта датычыцца і мовы Бібліі, 

і асобы першадрукара. Зразумела, што адзінай навуковай думкі 
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дасягнуць даволі складана, але з пэўнай ступенню верагоднасці, 

абапіраючыся на моўны матэрыял, мы можам зрабіць пэўныя высновы 

адносна алгарытму моўнага выбару ў перакладзе Бібліі. 

Крыніцай фактычнага матэрыялу для нашага даследавання з’явілася 

факсімільнае выданне Бібліі Францыска Скарыны [6]. Найперш звернем 

сваю ўвагу на ключавую тэзу, якая пазначана ў назве артыкула, – 

пераклад. Вядомы скарыназнаўца А. М. Булыка лічыць, што «мова тут 

у асноўным царкоўнаславянская беларускай рэдакцыі, але некаторыя 

часткі можна лічыць сапраўднымі перакладамі на тагачасную 

беларускую літаратурна-пісьмовую мову» [3, с. 211]. Розніцу паміж 

перакладам і рэдакцыяй найбольш агульна можна патлумачыць так: 

«Уяўляецца, што пераклад ставіць перад сабой новыя лінгваэстэтычныя, 

літаратурныя, ідэалагічныя мэты. Рэдактурай фактычна можна лічыць 

такую працу, якая пакінула ў тэксце толькі спарадычныя рысы і мэты 

якой па прычыне нязначнага аб’ѐму карэктур не могуць быць 

вылучаны» [1, с. 62]. Гэтае прынцыповае пытанне адназначна вырашыць 

нельга, бо крыніц, якімі карыстаўся Ф. Скарына, было даволі шмат: 

тэксты на яўрэйскай мове, чэшская Біблія, Генадзіеўская Біблія, Біблія 

Мазарыні і інш. Можна пагадзіцца з украінскім даследчыкам адносна 

пераходнасці мовы Бібліі: «Хоць большасць даследчыкаў называлі мову 

перакладаў беларускай, спецыяльныя філалагічныя даследаванні 

паказалі царкоўнаславянскую моўную аснову скарынаўскіх выданняў, 

асабліва ў лексіцы і марфалогіі. Але Скарына выкарыстаў настолькі 

шмат граматычных і лексічных беларусізмаў, што яго мова – пэўны ўзор 

беларускай рэдакцыі царкоўнаславянскай мовы, звяно ў пераходзе ад 

царкоўнаславянскай мовы да беларускай» [5, с. 220]. 

Моўны выбар, бясспрэчна, з’яўляўся элементам агульнай 

выдавецкай канцэпцыі, бо дамінаванне пэўнай моўнай плыні ў кнігах 

Бібліі было выклікана рознымі прычынамі: колам чытацкай аўдыторыі, 

магчымасцю распаўсюджвання тэкстаў, дыдактычнай скіраванасцю кніг 

і інш. Адзначым, што граматычная і лексічная неадпаведнасць мовы 

Бібліі Ф. Скарыны царкоўнаславянскай мове сведчыць не столькі пра 

некарэктнасць і нелітаратурнасць, а гаворыць пра існаванне асобнага 

варыянта тагачаснай літаратурнай мовы: «Паміж народнымі 

(«нацыянальнымі») літаратурнымі мовамі (беларуская, украінская, 

часткова руская, сербская і балгарская) і старажытнаславянскай 

літаратурнай мовай адбываецца працэс крэалізацыі і выпрацоўваецца 

цэлы шэраг правізарных сістэм адпаведнасцей паміж імі. Прыкладам 

такой крэалізаванай, гібрыднай мовы можа быць хаця б мова Бібліі 

Францыска Скарыны, якая ўзнікла ў выніку пэўнага ідыялектнага 

ўстанаўлення адпаведнасцей паміж старажытнаславянскай мовай 
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і  беларускай народнай гаворкай і элементамі чэшскімі і польскімі» [6, 

с. 54]. Гібрыдны варыянт мовы Ф. Скарыны падкрэсліла даследчыца 

Запольская Н. М.: «Традыцыя функцыянавання гібрыднага варыянту 

стварыла ўмовы для з’яўлення новай «простай» літаратурнай мовы, якая 

проціпастаўлялася царкоўнаславянскай мове. Прыкладам 

транслінгвальнага тыпу гібрыднасці можна лічыць рускии языкъ 

Ф. Скарыны, заснаваны на камбінацыі «сваіх» кніжных і някніжных 

элементаў, якія гублялі ў працэсе крэалізацыі «сваю» і перадавалі 

«чужую» граматычную семантыку, дэманструючы эфект семантычнай 

трансляцыі аўтарытэтнай мовы» [4, с. 109-110]. 

Корпус моўных адзінак, што дэманструе лексічную варыянтнасць, 

даволі значны. Найперш праблема моўнага выбару датычыцца лексікі, 

і  гэтавідавочна, паколькі і граматыка змяняецца больш павольна, 

і  прынцып аналагічнасці таксама спрацоўвае часцей. Мы вылучым 

некалькі тэматычных груп, якія вызначаюцца высокай ступенню 

варыятыўнасці, звязанай з паходжаннем і семантыкай.  

1. Назвы для абазначэння жыхароў пэўнай мясцовасці: тужилецъ 

[ЛЧ, 69], тубылецъ [Л, 65], обыватель [Л, 95], пришелецъ [Л, 95], 

приселникъ [ІН, 5]. 

2. Выразы, што абазначаюць вышэйшую ступень прыхільнасці: 

кохатис в мсе [ДЗ, 55], кохание имати ведати [Б, 6], милуючи [Ц2, 

175]; кохатис во всемогуψемъ [І, 64]. 

3. Назвы, што абазначаюць заганныя якасці чалавека: знам пыхи и 

хвалы [Э, 41], нечистота [Л, 23], гнюса [Л, 23], гнюсность [Л, 52], 

блдливыи человекъ [ДЗ, 101], любодеица [Б, 140], блудница [Б, 141], 

выбледокъ [ДЗ, 87], явныи бляди [Л, 80], жена проневерилас [Л, 29].  

4. Назвы для абазначэння ваенных шпіѐнаў: прозиратаи [ІН, 26], 

нагледатаи [ІН, 26], согледатаи [Л, 62] , хоронка [Б, 27], испытатели 

[Ц1, 111].  

Варта адзначыць, што некаторыя лексемы і выразы маюць шырокія 

спалучальныя магчымасці, якія з’яўляюцца неспецыфічнымі для 

сучаснай беларускай мовы: лексема кахаць у этымалагічным слоўніку 

беларускай мовы мае толькі адно значэнне – ‘мець вялікае сардэчнае 

пачуццѐ да асобы другога полу’ [ЭСБМ 4, с. 314]. Значэнні ‘прага да 

ведаў, ежы, рэлігіі’ з’яўляюцца кантэкстуальнымі, цікава, што аўтары 

ЭСБМ лічаць лексему дыялектызмам праславянскіх часоў, 

нехарактэрную для ўкраінскай і беларускай моў. Сема «сардэчнага 

пачуцця» актуалізавана ў слове миловати.  

Найбольш пытанняў узнікае з цэлым шэрагам лексем, якія сѐння 

з’яўляюцца інвектывамі. Першапачаткова форма *bledь, ст.-слав. блдь 

мела значэнне «пустая болтовня» [ЭССМ 2, 115], толькі ў слоўніку 
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У. І. Даля пашыраецца значэнне «публичная женщина, прелюбодейка, 

вообще распутная женщина» [ЭССМ 2, 115]. З дадзеным коранем 

у  Бібліі Францыска Скарыны сустракаецца некалькі слоў, якія 

фармальна з’яўляюцца царкоўнаславянізмамі, а паводле значэння 

дэманструюць пэўныя семантычныя зрухі, адбыўся працэс 

дээтымалагізацыі. Гэтак можна казаць, бо для дзеяслова з гэтым коранем 

ѐсць сінонім – проневеритис. 

Сярод лексем «гнюсь, нечистота, гнюсность» больш шырока 

выкарыстоўваюцца паланізмы. У польскай мове gnušny – ‘інертны, 

вялы’. Праславянская форма *gnusьnъ вытворная ад *gnus- (ст.-ісл. gnua 

– церці) [ЭСБМ 3,99]. У гэтай лексеме амаль што немагчыма вылучыць 

унутраную форму, якая з часамі сцѐрлася. 

Вылучым яшчэ некалькі спалучэнняў, якія дэманструюць працэс 

дэмакратызацыі мовы: нихто не сумелъ ани вуръкнути [ІН, 44], 

притоваришенъ кихъ людемъ [Ю, 18], очи вылупилъ [Ц4, 77]; егда 

окрелъ естъ [Ю, 43], многихъ таинъ зъвление [П, 6]; разъдражнилъ 

гда грешникъ [П, 21]; не учинилъ ни единого работгомъ [Ц3, 295]; 

учинилъ громаду вечную [ІН, 35] і інш. У дазеным выпадку алгарытм 

моўнага выбару не зусім відавочны, гэта ў нейкай ступені датычыцца 

ўсяго матэрыялу, з якім мы працуем. Царкоўнаславянізмы (лексічныя) 

ўзнікаюць тады, калі перакладчык хоча падкрэсліць неўмяшанне ў 

кананічны тэкст, цвѐрдасць моўнай формы. Уся Біблія – гэта кнігі 

розных жанраў, якія Францыск Скарына, дарэчы, выдаваў асобна. А. М. 

Булыка вызначыў з дапамогай статыстыкі, што беларусізмаў больш – у 

кнігах «Руф», «Эсфір», «Царствы», «Быццѐ», а найменш – у кнігах 

«Песня песень», «Іоў», «Псалтыр»: «царкоўнаславянізмы ў выданнях 

Скарыны размяркоўваюцца нераўнамерна, што залежыць, як можна 

меркаваць, ад зместу твора: найбольшы працэнт царкоўнаславянізмаў 

прыходзіцца на тыя біблейскія кнігі, якія ў большай ступені звязаны з 

выкладам правіл хрысціянскай маралі, з маральна-этычнымі 

настаўленнямі. І наадварот, у біблейскіх кнігах гістарычнага зместу, дзе 

пераважае выклад свецка-бытавых матываў, колькасць 

царкоўнаславянізмаў прыкметна змяншаецца за кошт павелічэння 

беларусізмаў» [3, с. 220]. 

Праблема моўнага выбару ў выданнях Ф. Скарыны заключаецца не 

толькі ў паходжанні слова ці выразу, а і ў кантэксце, які можна 

зразумець дакладна толькі пры ўмове поўнага валодання інфармацыяй. 

Алгарытмізаваць перакладчыцкую тэхніку Скарыны можна спрабаваць 

колькі заўгодна, нам жа здаецца, што першадрукар не трымаўся нейкіх 

цвѐрдых правілаў, ѐн выпрабоўваў сваѐ моўнае чуццѐ і намацваў самую 

магчымасць працы з біблейскім тэкстам у рэчышчы яго дэмакратызацыі. 
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Прынятыя скарачэнні 

ЛЧ – кніга «Лічбы»  Ю – кніга «Юдзіф» ІН – кніга «Ісус Навіна»  

П – кніга «Псалтыр» ДЗ – КНІГА «Другі Закон»  

Ц1, 2, 3, 4 – кнігі «Царствы» Б – кніга «Быццѐ» І – кніга «Іоў»  

Л – кніга «Левіт» Э – кніга «Эсфір» Р – кніга «Руф» 

ЭССМ – Этимологический словарь славянских языков. 

Праславянский лексический фонд. Вып. 2-17. – Москва: Издательство 

«Наука», 1975-1990.   

ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы: у 12 т. / рэдкал.  

В. У. Мартынаў, Г. А. Цыхун [і інш]. – Мінск: «Беларуская навука», 

1978-2008. – Т. 1-12. 

ГСБ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1-31. / Склад.  

Т. І. Блізнюк, А. М. Булыка, П. В. Вярхоў і інш; рэд. А. І. Жураўскі,  

А. М. Булыка. – Мінск: «Беларуская навука», 1982-2011. 
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Проблема перевода бытовых реалий 

Язык каждого народа представляет собой живой организм, 

неразрывно связанный с историей, культурой и социальной жизнью 

этого народа. Носители разных языков, общаясь, взаимодействуя друг 


