
гамелетычных твораў. Выдаў граматыку аб правах грэчаскіх і грузінскіх 
манахаў, якія знаходзіліся ў Іверскім манастыры на Афоне. Усходняй царквой 
далучаны да ліку святых. Дзень св. Каліста адзначаецца 20 чэрвеня). Вакол свя-
тога –  кветкі як сімвал жыцця. Усё гэта абрамляе віньетка геаметрычнага сты-
лю. Адзначым, што паміж партрэтам святога Каліста і віньеткай змяшчаецца 
надпіс “Каліст епіскап Канстанцінграда”. 

Віньеткі шырока выкарыстоўваліся ў старабеларускіх выданнях, многія з 
іх з’явіліся ўзорам для стылізаваных кніжных упрыгажэнняў уключна да пачат-
ку ХХІ стагоддзя. 

 
 
 

І.У. Будзько 

Лексіка-семантычныя інавацыі 
ў старабеларускім перакладзе Псалтыра XVI ст. 

У кантэксце старабеларускага пісьменства Псалтыр XVI ст. (Масква, 
рукапіс Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, № 335) займае асобае месца. Гэта адзін 
з першых перакладаў кананічнага твора на старабеларускую мову. Як вядома, 
“моўная сітуацыя Паўднёва-Заходняй Русі … калькавала лацінска-польскае 
двухмоўе ў Польшчы, прычым функцыянальным эквівалентам польскай мовы ў 
Паўднёва-Заходняй Русі з’яўлялася «проста мова»” [4, с. 70; 5, с. 83]. Пераклад 
Псалтыра XVI ст., што ўяўляе сабой кантамінацыю польскай і царкоўна-
славянскай крыніц, стаў спробай спалучэння ў адным тэксце дзвюх літаратурна-
пісьмовых традыцый. Як адзначаюць польскія даследчыкі, “звяртанню да 
польскіх перакладаў спрыяла тактыка, прынятая пратэстантамі ў адносінах да 
праваслаўных: пратэстанты мелі надзею, што яны змогуць пераканаць вызнаўцаў 
грэчаскай рэлігіі перамяніць сваю веру спакойным шляхам” [6, с. 183]. 

Першым, хто звярнуў увагу на гэты помнік, быў Я.Ф. Карскі, спачатку ў 
сваёй фундаментальнай працы “Западнорусские переводы псалтыри в XV – 
XVII веках” [2], а потым у кароткім аглядзе заходнерускага пісьменства, у якім 
адзначаў: “ён (аўтар перакладу – І. Б.) імкнецца даць пераклад на народную мо-
ву, следуючы галоўным чынам тэксту польскага Псалтыра Валенція Урубеля ў 
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рэдакцыі 1539 – 1540, які выйшаў у Кракаве” [3, с. 34]. Вельмі каштоўнымі 
з’яўляюцца заўвагі Карскага наконт канфесійнай прыналежнасці аўтара перак-
ладу: “Што тычыцца аўтара і мэтаў перакладу, то, памятуючы, як раўніва духа-
венства імкнулася захаваць у богаслужэнні царкоўнаславянскую мову … мы 
павінны меркаваць, што духоўная асоба (чытай праваслаўная – І. Б.) не магла 
зрабіць гэтага перакладу. Не належала яна і да католікаў, паколькі не была б 
знаёма з царкоўнаславянскімі тэкстамі, уплыў якіх у перакладзе вельмі адчу-
вальны. Несумненна, гэта была свецкая асоба, якая дастаткова валодала дзвюма 
мовамі – царкоўнаславянскай і польскай, якая прызвычаілася да размоўнага 
маўлення тагачаснага інтэлігентнага грамадства. Яна (асоба – І. Б.) выконвала 
сваю працу, магчыма, па даручэнні якога-небудзь заходнерускага магната, які 
ратаваў за асвету простага народа. Пераклад не паўсюль акуратны і гладкі. 
Царкоўнаславянскі і польскі элементы не паўсюль раўнаважныя, дзесьці 
заўважаны нават некарэктныя адносіны да крыніц” [3, с. 34]. Нягледзячы на 
тое, што ў Псалтыры пераважае польскі лінгвістычны элемент, рэлігійная 
тэрміналогія застаецца праваслаўнай. Паслядоўна па ўсім тэксце аўтар ужывае 
г̃è, гсдь, бæ ̃е замест польскага Pan, Panie; лексема цð̃ковь і ў значэнні ‘сакраль-
ны будынак’, і ў значэнні ‘спалучэнне, сход вернікаў’ мае тэксталагічны 
адпаведнік kościół. 

Аналізаваў моўныя асаблівасці азначанага помніка пісьменства і 
А.І. Жураўскі. Гаворачы пра лексічны склад беларускага перакладу, ён 
адзначыў значную колькасць уласна беларускай лексікі, падзяліўшы яе на ча-
тыры часткі: словы агульнаславянскага паходжання, агульнаславянскія словы з 
беларускім фанетычным абліччам, словы з агульнаславянскімі каранямі, але 
беларускімі афіксальнымі сродкамі, уласна беларуская лексіка, якой у 
царкоўнаславянскім тэксце адпавядаюць зусім іншыя лексемы [1, с. 178-181]. 
А.І. Жураўскі так характарызуе лексіку названага твора: “слоўнікавы састаў 
помніка валодае разнастайнымі сродкамі для перадачы сэнсавых адценняў 
кніжнаславянскага тэксту… Пераклад Псалтыра на беларускую мову паказвае, 
што беларуская літаратурна-пісьмовая мова гэтага часу валодала больш 
багатымі і разнастайнымі сродкамі для выражэння зместу, чым кніжна-
славянская мова. У перакладзе вельмі многа выпадкаў, калі адно і тое ж 
кніжнаславянскае слова перадаецца цэлым радам сінонімаў беларускай мовы. 
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Кожны такі сінонім выкарыстоўваецца як паасобны семантычны сродак перадачы 
аднаго са значэнняў кніжнаславянскага мнагазначнага слова” [1, с. 183-184]. 

У дадзеным паведамленні нас будуць цікавіць лексіка-семантычныя 
інавацыі, зафіксаваныя ў Псалтыры XVI ст. Пад інавацыямі ў тэксталагічным ас-
пекце мы разумеем словы і выразы, якія адрозніваюцца ад адпаведнікаў у тэксце 
пратографа (або, як у нашым выпадку, пратографаў). Для параўнання былі выка-
рыстаны польскія пераклады Псалтыра (па Бібліі Якуба Вуека – БВ, найбольш 
блізкай адзначанаму Псалтыру В. Урубеля, Радзівілаўская Біблія 1563 г. – БР), а 
таксама царкоўнаславянскія пераклады Бібліі XVI ст. (Астрожская Біблія – АБ, 
“Дзесятаглаў” М. Дзесятага – ДГ). Адпаведнікі з лацінскага і грэчаскага тэкстаў 
Псалтыра прыводзяцца толькі ў спрэчных выпадках (пры ілюстрацыі семантычна 
цьмяных месцаў або падчас аналізу тэксталагічных змен). 

1. Лексічныя інавацыі (корань лексемы не супадае ні з польскім, ні з 
царкоўнаславянскім адпаведнікам): 

а) уласна лексічныя інавацыі: засмuчаючие (3:5) (ц.-слав. стuжаюmие, 
польск. co mię trapią БВ, nieprzyjaciół БР); кликал (3:2) (ц.-слав. възвах, польск. 
wołałem БВ, БР); (люди) wбоход#чих (3:7) (ц.-слав. людеи нападающих, польск. 
ludu leżącеgo БВ, ludu, który mię ... ogarneli БР); wкрuг (3:7) (ц.-слав. wкрестъ, 
польск. około БВ, ze wsząd БР); в (справедливости) (7:18) (ц.-слав. по правдh, 
польск. według sprawiedliwości БВ, БР); против#чихс# мнh (3:8) (ц.-слав. 
враждuюmа# мнh, польск. sprzeciwiające mi się БВ, nieprzyjaciółóm moim БР); 
(зuбы) зотреш (3:8) (ц.-слав. (зuбы) съкрuшилъ еси, польск. pokruszyłeś zęby БВ, 
БР); не поfатили ("ко лев дøи моеи) (7:3) (ц.-слав. не похитить "ко левъ дшu 
мою, польск. nie porwał jako lew dusze mojej БВ), аналагічна похвалит (живот) 
(7:6) (ц.-слав. постигнетs животъ, польск. pojma БВ, БР); злочинц#чим (мнh зло) 
(7:5) (ц.-слав. въздаюmим мнh зло; польск. oddawającym mi złe БВ); (повстан гси) 
во сuженю (7:8) (ц.-слав. въстани гси … повелhнiемъ, польск. powstań Panie Boże 
... w przykazaniu БВ, ocuć się według sądu БР); зебране людu (7:8) (ц.-слав. сонмъ 
людiи, польск. zgromadzenie narodów БВ, БР); въстuпь (гси на высокость) (7:8) 
(ц.-слав. на высотu обратис#, польск. wróć się na wysokość БВ, usiądź na 
wysokości БР); встuпило (оу вuхо его) (17:7) (ц.-слав. внидетъ въ оуши его, 
польск. weszło w uszy jego БВ, przyszło aż do uszu jego БР); (бuде) доконана (7:10) 
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(ц.-слав. да скончаетс#, польск. zginie БВ, ustanie БР); (срдца) и нuтръ (7:10) (ц.-
слав. срдца и оутробы, польск. serc i nerek БВ, serc i wniętrzności БР, лац. corda et 
renes, грэч. ί  ); поднесет (мечь свои) (7:13) (ц.-слав. wрuжiе 

свое оцhститъ, польск. miecza swego dobędzie БВ, naostrzy ... miecz swój БР, 

параўн. gladium suum vibravit, грэч. ή ί  ώ); приправил 
(начине смртелное) (7:14) (ц.-слав. оуготовал сосuды смртны#, польск. nałożył na 
nim naczynia śmierci БВ, zgotował nań broń śmiertelną БР, параўн. ratavit vasa 
mortis, грэч. ήί ύ ά); т#жко (родит несправедливость) (7:15) 

(ц.-слав. болh неправдu зачатъ, польск. rodził niesprawiedliwość БВ, boleję począł 
trapienie БР); жалость (7:15) (ц.-слав. болhзнь, польск. boleść БВ, trapienie БР); 
(ров) выметал (7:16) (ц.-слав. ископа, польск. wykopał БВ, БР, параўн. лац. еffodit, 
грэч. έ); бhда (7:17) (ц.-слав. болhзнь, польск. boleść БВ, praca БР, 

параўн. лац. dolor, грэч.  ό); справедливости (11:2) (ц.-слав. истины, 

польск. prawdy БВ, prawdziwych БР, лац. veritates,  ή); прожность 

(11:3) (ц.-слав. сuетна#, польск. marne rzeczy БВ, kłamliwie БР); оумоцнене (17:3) 
(ц.-слав. оутверженiе, польск. twierdza БВ, opora БР); говорил (11:3) (ц.-слав. гëа / 
глаголахu, польск. mówili БВ, mówi БР); злость (11:3) (ц.-слав. зла#, у польскіх 
перакладах тэксталагічны адпаведнік адсутнічае), злости (17:5) (ц.-слав. 
безаконi#, польск. nieprawości БВ, niepobożnych ludzi БР); выстuпит (17:9) (ц.-
слав. възыде, польск. szedł БВ, zakurzył się БР); роспорошит (11:4) (ц.-слав. по-
требитъ, польск. zatraci БВ, wytnie БР); оубогих (11:6) (ц.-слав. ниmихъ, польск. 
niedostatecznych БВ, utrapionych БР); wборонца (17:3) (ц.-слав. заmититель, 
польск. zastępca БВ, tarcz БР); помочникъ (збавен# моего) (17:3) (ц.-слав. рогъ 

спсенiа, польск. róg zbawienia, параўн. лац. cornu salutus meae, грэч. έ 

ί ); тот час (11:6) (ц.-слав. нí̃h, польск. teraz БВ, БР); в смuткu 
(17:6) (ц.-слав. въ скорsби, польск. w utrapieniu БВ, БР); кгрuнты (17:8) (ц.-слав. 
основанi#, польск. fundamenty БВ, БР); закликал есми (17:6) (ц.-слав. възвах, 
польск. wołałem БВ, БР); клич (17:6) (ц.-слав. вопль, польск. wołanie). 

б) добрае знаёмства аўтара перакладу з царкоўнаславянскай традыцыяй 
абумовіла і наяўнасць уласна царкоўнаславянскіх інавацый у перакладзе (г. зн. 
лексем з царкоўнаславянскай афарбоўкай, якія ў царкоўнаславянскіх перакладах 
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маюць зусім іншыя адпаведнікі): избави (3:8) (ц.-слав. сï̃си, польск. wybaw БВ, 
БР); wчиmено земли (11:7) (ц.-слав. искuшено земли, польск. próbowane ziemi БВ). 

У гэтым жа кантэксце варта адзначыць наяўнасць у перакладзе даволі 
рэдкага грэцызма матизма (грэч. ό), які ў значэнні ‘адзенне, вопратка’ 
сустракаўся ў старажытнарускай мове, аднак у іншых творах. 
Царкоўнаславянскі тэксталагічны адпаведнік – wдежда (Псалтыр, 21:19) – АБ, 
польскія – suknia БВ, szaty БР. Мы адзначылі толькі адзін помнік, у якім гэтая 
лексема ўжытая ў тым самым кантэксце, – ДГ. 

в) змена часцінамоўнай прыналежнасці ў інавацыі: (wт всих) 
пресл#дuючих (7:2) (ц.-слав. wт всhхъ гон#щих, польск. od wszytkich 
prześladowców БВ, БР); (нехай бы wтпал) без пожиткu (7:5) (ц.-слав. wтпадu wт 
врагъ моихъ тоmь, польск. próźny БВ); (бæ ̃е) которыи испытuеш (7:10) (ц.-слав. 
испыта#, польск. badający БВ, któryś doświadczasz БР); бuдu с# наде#л на нь 
(17:3) (ц.-слав. оуповаю на нь, польск. w nim będę nadzieję miał w którym ja ufać 
będę, у класічных перакладах толькі аднаслоўны адпаведнік: лац. sperabo, грэч. 
); в здрыжаню (была) (17:8) (ц.-слав. трепетна быс, польск. zadrżała БВ, 
БР, параўн. лац. contermiut, грэч.  ή). 

г) змена граматычных катэгорый (трыванне, лік і г.д.) у інавацыі: есми 
покладал (надею) (7:2) (ц.-слав. оуповах, польск. nadzieję położył БВ, ufam БР). 

2. Афіксальныя інавацыі (корань адпавядае царкоўнаславянскім або 
польскім лексемам, афіксы інавацыйныя): повьстал есми (3:6) (ц.-слав. въстахъ, 
польск. wstałem БВ, oczuciłem się БР); въстань (гди) (3:8) (ц.-слав. въскрсни, 
польск. powstań (Panie) БВ, БР); вьстережеш (11:7) (ц.-слав. съблюдеши, 
польск. będziesz ... strzegł БВ, strzeż БР); порuшилас# (17:8) (ц.-слав. подвижас#, 
польск. wzruszyła się БВ, się wzruszyła БР); (wт бãа, онъ же) выбавл#ет (7:11) (ц.-
слав. wт бà̃ сï ̃сающаго, польск. zbawia БВ, wybawia БР) выбав (11:2) (ц.-слав. 
сïси, польск. zbaw БВ, ratuj БР); выбавца (17:3) (ц.-слав. избавитель, польск. 
wybawiciel БВ, БР); (ров) вырыл (7:16) (ц.-слав. ровъ изры, польск. dół otworzył 
БВ, dół począł kopać БР, параўн. лац. аperuit, грэч. ); розмножил есть 
(11:9) (ц.-слав. оумножилъ еси, польск. uczyniłeś możne БР); правдивых (срдцем) 
(7:11) (ц.-слав. правы# срдцемъ, польск. prawych sercem БВ, (ludzi) prawego 
serca БР); бã̃ъ сuди# … долsготръп#чiи (7:12) (ц.-слав. долъготерпhливъ, 
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польск. Bóg sędzia cierpliwy БВ); рекли (11:5) (ц.-слав. реша / рекша / реша# / 
глаголаша, польск. mówili БВ, БР); дл# стиснен# (11:6) (ц.-слав. страсти ради, 
польск. dla nędze БВ, dla ucisku БР); застuпца (17:3) (ц.-слав. застuпникъ, 
польск. obronca БВ, twierdza БР); подлuг правды (7:9) (ц.-слав. по правдh, 
польск. według sprawiedliwości БВ, wedle sprawiedliwości БР); подлuг высокости 
(11:9) (ц.-слав. по высотh, польск. według wysokości БВ); стрuи (17:5) (ц.-слав. 
потоци, польск. strumienie БВ, potoki БР); засмути (17:5) (ц.-слав. смутиша, 
польск. zatrwożyły БВ, straszyli БР); зрuшилис# (17:8) (ц.-слав. подвизашас#, 
польск. poruszyły się БВ, wzruszyły się БР). 

3. Тэкставыя ўстаўкі: зебране людu с поганьства пошлего wбстuпит т# 
(7:8) (параўн. ц.-слав. сонмъ людiи обыдетъ т#, польск. zgromadzenie narodów 
zbieży się do ciebie БВ, БР, лац. synagoga populorum circumdabit te, грэч. 
  ώ ); тот час вжо повстану (11:6) (ц.-слав. нí ̃h 

въскрснu, польск. teraz wstanę, параўн. лац. nunc exurgam, грэч.  
); г ͂и моцный (17:2) (ц.-слав. г ͂и, польск. Panie, параўн. лац. 
Domine, грэч. ύ). 

4. Пропускі (лакуны): ø помоч (7:11) (ц.-слав. праведна помоmъ, польск. 
sprawiedliwa pomoc БВ, ø obrona БР, лац. iustum adiutorium, грэч. ί  
ήά). 

5. Фанетыка-арфаграфічныя інавацыі: потопчет (7:6) (ц.-слав. поперетъ, 
польск. podepcze БВ, БР); в порох (wберsне) (7:6) (ц.-слав. въ персть въселит, 
польск. w proch obróci БВ, zagrzebie w proch БР); зышла (7:17) (ц.-слав. снидетъ, 
польск. spadnie БВ, БР); если с# не навернете (7:13) (ц.-слав. аще не обрати-
тес#, польск. jeśli się nie nawrócicie БВ, jeśliż się nie nawróci БР); (сребро wгнем) 
выправено (11:7) (ц.-слав. сребро рождежено, польск. śrebro w ogniu 
doświadczone БВ, wypławione w piecu БР); wбернuлас# (7:17) (ц.-слав. 

обратитsс#, польск. obróci się, параўн. лац. convertetur, грэч. ); вчинил 
(7:16) (ц.-слав. стъворил / съдhла, польск. uczynił БР, БВ); впредили (17:6) (ц.-
слав. предвариша, польск. uprzedziły БВ, potykały БР); оуменшоны сuт (11:2) (ц.-
слав. оумалишас#, польск. umniejszyły się БВ, nie stawa БР); кu (ближнемu) 
(11:3) (ц.-слав. къ искренемu, польск. do bliżniego БВ). 
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6. Асобную групу складаюць інавацыі, якія паўсталі са спалучэння дзвюх 
літаратурна-пісьмовых традыцый, г. зн. калі ў межах аднаго кантэксту (верша) 
аўтар арыентуецца адразу на царкоўнаславянскі і польскі тэксты, у выніку 
кантамінацыі атрымліваецца дыферэнцыяльны варыянт перакладу: выбавене … 
блгсвене (3:9) (ц.-слав. с ͂псенiе … благословенiе, польск. wybawienie ... 
błagosłowieństwo БВ, БР); подлu г правды … и по невинности (7:9) (ц.-слав. по 
правдh … по незлобh, польск. według sprawiedliwości ... według niewinności БВ, 
wedle sprawiedliwości ... wedle doskonałości БР, лац. secundum ... sekundum, грэч. 
 ... ); мовит гсь (11:6) (ц.-слав. гëеть гü, польск. mówi Pan БВ, БР). 

Кантамінацыі назіраюцца і ў межах адной лексемы: "зыкъ велемовный 
(11:4) (ц.-слав. "зыкъ велерhчивъ, польск. język bardzie mówiący БВ, język 
mówiący rzeczy wyniosłe БР, параўн. лац. linguam magniloquam, грэч.  
ή). 

Такім чынам, лінгватэксталагічны аналіз невялікага фрагменту старабела-
рускага перакладу Псалтыра XVI ст. дазваляе зрабіць некаторыя высновы: па-
першае, пераклад быў накіраваны на выкарыстанне або сярод праваслаўных, або 
сярод асоб, звыклых да праваслаўнай тэрміналогіі, па-другое, характар лексічных 
інавацый паказвае, што найбольшую вагу ў іх склалі дзеясловы і дзеяслоўныя 
формы, па-трэцяе, перакладчык спалучаў дзве літаратурна-пісьмовыя традыцыі 
(польскую і царкоўнаславянскую) не толькі ў межах невялікіх фрагментаў тэксту 
(такіх, як біблейскія вершы), але і ў межах адной сінтагмы або нават адной лек-
семы. Усе гэтыя асаблівасці сведчаць не толькі пра “народную” аснову мовы пе-
ракладу і пра імкненне перакладчыка зрабіць свяшчэнны тэкст зразумелым для 
вернікаў, але і пра спробу знайсці пункты спалучэння польскай (каталіцкай) і 
царкоўнаславянскай (праваслаўнай) традыцый, своеасаблівыя “дыялогавыя” во-
кны, і выпрацаваць свай уласны тып перакладчыцкай тэхнікі кананічнага твора. 

Скарачэнні 
АБ – Астрожская Біблія 1580-81 г. 
БВ – Біблія Якуба Вуека 1599 г. 
БР – Радзівілаўская Біблія 1563 г. 
ДГ – Дзесятаглаў Мацея Дзесятага 1506 г. 
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