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ЦІ ЁСЦЬ СУВЯЗЬ ПАМІЖ СТАРАЖЫТНАЯЎРЭЙСКІМ КАГАРТАТЫВАМ І ФОРМАМІ НА 
-МО Ў ВЫДАННІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ?  

(на матэрыяле Кнігі Быцця) 
 
Формы спецыфічнага загаднага ладу на -мо, якія перадаюць значэнне закліку да 

сумеснага дзеяння, напэўна не належаць да найчасцейшых у тэкстах біблейскіх 
перакладаў, выкананых Францыскам Скарынам. Гэта абумоўлена перш за ўсё тым, што 
для гэтых формаў неабходны асаблівы кантэкст, які ў Кнізе Быцця, як і ў іншых біблейскіх 
кнігах, сустракаецца даволі рэдка. Гэта перш за ўсё кантэксты сумеснага планавання 
дзеянняў, якіх ва ўсёй Кнізе Быцця не больш за дзесяць. Колькасць выяўленых намі 
формаў не перавышае трох дзесяткаў. Менавіта нязначная – у колькасных адносінах – 
роля гэтых формаў у тэксце дазволіла А.І.Жураўскаму [3, с. 288] разглядаць формы на -
мо ў адной групе з формамі на -мы і кваліфікаваць іх агульным чынам як «формы 
цяперашняга і будучага часу і загаднага ладу». У сваім артыкуле А.І.Жураўскі не надае 
гэтым формам істотнай увагі, адзначаючы толькі, што гэта формы, не ўласцівыя іншым 
сучасным выданням Бібліі на старацаркоўнаславянскай мове. 

Формы на -мо сапраўды з’яўляюцца адметнасцю скарынаўскай рэдакцыі 
старацаркоўнаславянскага тэксту. У сучасніка Францыска Скарыны Івана Фёдарава такія 
формы не адзначаюцца. На іх месцы звычайна сустракаецца форма так званага 
неспецыфічнага будучага часу ў форме першай асобы множнага ліку: учиниможъ – 
сътворим (2: 18), сотворимо – сътворимъ (1: 26). Характэрна і тое, што ў выданні 
Ф.Скарыны большасць форм на -мо сустракаецца на месцы кагартатыўных формаў у 
старажытнаяўрэйскім тэксце. 

Кагартатыў у старажытнаяўрэйскай мове – гэта формы першай асобы імперфекту са 
значэннем пажаданага дзеяння, да якіх дадаецца часціца а (графічна гэта перадаецца як 
,אשלח :калі ў першай асобе гучаць формы :(ה נשלח  , то такую форму אשלחה  
  .яны набываюць у кагартатыве [4, с. 203]נשלחה 

Паводле нашых падлікаў, больш за 85% формаў на -мо ў выданні Францыска 
Скарыны дакладна адпавядаюць кагартатыўным формам у старажытнаяўрэйскім тэксце: 
пойдемо инаделаймо плит и спалимо е огнемъ –  הבה נלבנה לבנים ונשרפה
 Аднак часамі .(4 :11) הבה נבנה לנו עיר– вчинимо собё градъ… ,(3 :11) לשרפה

нават у кампактным шэрагу формаў на месцы чаканага кагартатыву раптам з’яўляецца 
неспецыфічная форма будучага часу, такая, якія пазней на месцы кагартатыўных форм 
будуць фігураваць у тэксце Івана Фёдарава: ивчинимъ славно им\ наше – ונעשה לנו
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 Як бачым, у яўрэйскім тэксце фігуруе прадказальны ў такіх кантэкстах .(4 :11) שם
кагартатыў, а ў тэксце Скарыны – неспецыфічны будучы час. Падобным чынам у 
некаторых кантэкстах перарываюцца нават шэрагі аднародных членаў: …ступмо и 
смесим – הבה נרדה ונבלה  (11:7), і гэта пры тым, што ў яўрэйскім арыгінале 
паслядоўна ўжыты кагартатыў. Нягледзячы на тое, што такі перарыў уносіць граматычны і 
сэнсавы дысананс у гучанне цэлых радкоў, перакладчык і рэдактар нібыта гэтага не 
бачыць.  

Адначасова ёсць кантэксты, дзе Францыск Скарына нібыта не звяртае ўвагі на 
відавочную магчымасць ужывання кагартатыву. Заклік да сумеснага дзеяння выражаны ў 
тэксце адназначна, і нават сучасны пераклад дазваляе прадбачыць наяўнасць 
кагартатыўнах формаў у старажытнаяўрэйскім арыгінале: выведи е к намъ дапознаемъ 
ихъ (19: 5). І сапраўды, у яўрэйскім тэксце разглядаемая граматычная з’ява прадстаўлена 
прадказальна і дакладна: הוציאם אלינו ונדעה אתם. Узнікае пытанне: з чым звязана 
адступленне Скарынам ад ужо неаднаразова ўжытай ім граматычнай канструкцыі? 

Пры наяўнасці працяглай паслядоўнасці кантэкстаў, семантыка якіх патрабуе формаў 
на -мо, назіраецца тое, што можна было б назваць «сіндромам стомленасці ці 
няўважлівасці». Напрыканцы прадметнай сітуацыі перакладчык дэманструе істотна 
меншую паслядоўнасць у рэалізацыі дадзенай граматычнай з’явы: пойди и упоймо его 
виномъ испимо снимъ – נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו, даоставимо – נחיה, 
даймо ему – נשקונו, іоставимъ – נחיה. Усе гэтыя прыклады – з заключных вершаў 
дзевятнаццатага раздзела, дзе яны фігуруюць у рамках аднаго сюжэта, у якім 
паўтараюцца дзве сюжэтныя лініі. 

Пры агульнай паслядоўнасці ва ўжыванні адзінкавых формаў на -мо на месцы 
старажытнаяўрэйскага кагартатыву адзначаецца непаслядоўнасць у кантэкстах, дзе 
прадстаўлены шэрагі формаў. Гэтую з’яву можна было б растлумачыць, калі б у нас быў 
дакладны і абгрунтаваны адказ на пытанне пра тое, як увогуле ў тэксце скарынінскіх 
выданняў з’явіліся гебраізмы. Яны адзначаюцца як адзінкавыя з’явы на розных узроўнях 
тэксту: пачынаючы ад загалоўкаў і заканчваючы асаблівасцямі (а дакладней, вельмі 
сур’ёзнымі непаслядоўнасцямі) у перадачы ўласных імёнаў. Характар некаторых з іх 
паказвае на магчымы вусны шлях запазычання, напрыклад, форма Брешисъ замест 
Берешитъ. Непаслядоўнасць ва ўжыванні формаў на -мо магчыма было б растлумачыць 
папраўкамі, якія ўносіліся ва ўжо гатовы тэкст. Мэтай магло быць набліжэнне граматыкі 
перакладу да граматыкі аднаго з зыходных тэкстаў, у дадзеным выпадку яўрэйскага. 
Гатовы пераклад цэласна і паслядоўна не пераглядаўся, праўкі ўносіліся павярхоўна. 
Гэтым можна растлумачыць дакладнае супадзенне адзінкавых формаў і разыходжанні ў 
перадачы іх шэрагаў. 

Такім чынам, колькасныя паказчыкі супадзення кантэкстаў, у якіх ужываюцца формы 
на -мо ў выданні Францыска Скарыны і формы кагартатыву ў арыгінальным яўрэйскім 
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тэксце, паказваюць на існаванне пэўнай узаемасувязі паміж гэтымі граматычнымі 
формамі. Крыніцай гэтай узаемасувязі можна лічыць праўку гатовага перакладу, якая 
праводзілася ў самым канцы працы над падрыхтоўкай выдання да друку і да якой, 
верагодна, быў прыцягнуты інфармант. 
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АСОБА І МОЎНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ ст.  
 

Чалавечы вопыт свету з’яўляецца моўным вопытам. Лексіка і фразеалогія эпохі – 
надзвычай «эканомныя» і яскравыя мастацкія сродкі перадачы яе духу. У ладзе маўлення 
літаратурных герояў паўстае іх духоўны свет, характар, настрой. 1-я трэць ХХ стагоддзя 
асабліва паказальная ў гэтых адносінах. Многія мастацкія творы акцэнтуюць увагу на 
чалавеку, які апавядае, і чалавеку які піша. Так, квартальны Хаім Рыбс з аднайменнага 
апавядання (1921) скардзіцца, што атрымаў «цэлую кучу» паперак: «Хто толькі не піша: і 
выканком, і кувырком, і кулаком…» [7, с. 122]. І, канечне ж, тыя, для каго пісаць азначае 
жыць. Не пакідае чытача абыякавым апавяданне Я.Коласа «Драматург і лірычны паэт» 
(1927). Першы з названых герояў, Амелька Шчыт, «ніякіх знакаў прыпынку не прызнае… 
«І» ён піша ўсюды кароткае. Правапіс яго пераважна фанетычны». Дзіва што напісаў ён 
такую «песу», што «і Галубок набок!» [7, с. 240 – 241]. У апавяданні Я. Коласа «Трыумф» 
(1925) паэт, сабраўшыся ў вёску, «увесь райвыканком на ногі паставіў, прадрыку чуць 
дыхавіцы не нагнаў. Бегае прадрык, на кавалкі разрываецца, у клуб народ зганяе» [7, с. 
144]. На cцэне аматар славы «вытрас з кішэні паэзію» і прачытаў, сярод іншага: «Эх, 
заззяе электрыфікацыя! Пусцім трактар-самацяг: На два локці грунт абмацае 
Пралетарскае дзіця [7, с. 146]. Акрамя гэтага, паэт пафасна заклікаў: «Лайся, вецер, вол 
рабы» і «…каціся ды абручыкам, сказ мой, хмелевабуян!» Я.Колас «дэкадзіруе» гэтыя 
адмысловыя «абразікі» ў духу народнай этымалогіі: «Усё, галубок, зразумелі… як ёсць 
чысценька: і п’янства гэтае самае, лаянку гэтую, і нашу цёмную нетрафікацыю. Толькі… 
трахты гэтае не трэба, і мацаць тут ужо няма чаго, і так неспакойна жыць стала» [7, с. 147]. 
На гэтых прыкладах мы бачым, што для сапраўднага творцы сацыяльныя, эстэтычныя і 
моўна-маўленчыя праблемы выступаюць у непарыўным адзінстве.  

Да Міхайлы Іванавіча, галоўнага героя коласаўскага апавядання «Пракурор» (1925), 
прыходзіць у госці настаўнік і, замест прывітання, «громка, выразна і важна» кажа: 
«Чмак!», што «ў перакладзе на мову сучаснасці азначае: чэсць маю кланяцца!» [7, с. 156–


