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В. У. Фурс (Мшск)

ЛЕКС1ЧНЫ СКЛАД СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСК1Х Б1БЛ1ЙНЫХ 
ПЕРАКЛАДАУ: КРЫН1ЦЫ ФАРМ1РАВАННЯ

Вывучэнне мовы бiблiйных перакладау на пачатку XXI ст. з’яуляецца 
працягам традыцый, закладзеных у беларускай бiблеiстыцы даследчыкамi 
перакладау Ф. Скарыны i В. Цяпiнскага, канфесшных творау часоу Адра- 
джэння i Рэфармацыi. Дыскусii у друку, абмеркаванне пытанняу пра творчую 
свабоду перакладчыка Святога Пiсьма, пра магчымасць мiжканфесiйнага 
беларускага перакладу сведчаць пра щкавасць грамадства i запатрабаванасць 
даследаванняу, прысвечаных сучасным беларускiм перакладам Бiблii.

У нашым даследаваннi мы звярнулiся да 9 перакладау Евангелля паводле 
Мацвея на сучасную беларускую мову: Луш Дзекуця-Малея i Антона 
Луцкевiча (Лодзь, 1926-1927; Хельсшш, 1931; Лондан, 1948; Таронта, 1991); 
Вшцэнта Гадлеускага (Вшьня, 1939); Яна Станкевiча (Нью-Ёрк, 1973); айца 
Мшалая (Мацукевiча) (Таронта, 1988); Анатоля Клыттш (Мiнск, 1989-1992); 
Бiблейскай камiсii Беларускай праваслаунай царквы (Экзархат) (Мшск, 1991; 
2007); Васшя Сёмухi (Мiнск, 1995, 2002); Мiхася Мiцкевiча (Мiчыган, ЗША, 
1998); Уладзiслава Чарняускага (Мiнск, 1999; 2003). У кожным з перакладау 
было даследавана 150 вершау (3 выбарш па 50 вершау) з тэкстау розных 
жанрава-стылютычных тыпау: афарызмау, наратыуных i аргументатыуных 
фрагментау.



Было праведзена сютэматычнае супастауленне дзевящ перакладау 
Евангелля паводле Мацвея на сучасную беларускую мову з грэчасюм рэкан- 
струяваным «тэкстам большасщ» (II ст.), з лацшскай Вульгатай (405), зацвер- 
джанай на Трыдэнцюм саборы 1546 г., з перакладам Я. Вуйка на польскую 
мову (1599) як самым аутарытэтным падчас стварэння большасщ каталщюх 
перакладау, з Елюавещнскай (Сшадальнай) Б1бл1яй (1751) i русюм сшадаль- 
ным перакладам (1876), якi з’яуляецца асноуным перакладам на рускай мове 
у Х1Х-ХХ ст.

Варыянты разглядалюя на розных моуных узроунях. Лек^чны пласт 
аказауся найбольш разнастайным. Гэты узровень блiжэй за iншыя звязаны 
з рэчаiснасцю, з’яуляецца самым рухомым i неаднародным паводле складу, 
мае здольнасць змяняцца пад уздзеяннем знешшх фактарау, менавiта таму 
у iм сустракаецца найбольшая колькасць моуных адрозненняу. Разгледзiм 
асноуныя крынiцы з’яулення гэтых варыянтау у мове перакладау на нека- 
торых прыкладах.

1. Тоесныя варыянты
Самая вялiкая колькасць разыходжанняу, адзначаных на лексiчным 

узроУнi (65 %), -  гэта раунапрауныя варыянты у межах сучаснай беларускай 
лтаратурнай мовы, зафiксаваныя у акадэмiчных тлумачальных слоУнiках 
беларускай мовы [1; 2]. Семантычны аб’ём лексем адпавядае першакрынщы 
i яны не маюць канфесшнай маркiраванасцi.

Пры перакладзе афарызма Мц. 5.4 (Шчасныя тыя, што плачуць, бо 
яны суцешацца) беларусюя перакладчык па-рознаму перадаюць слова, адпа- 
веднае грэч. жаракХцвцооутаг. паракакет перакладаецца як ‘побуждать, 
ободрять, вселять мужество; утешать’ [3, с. 157]. Дзекуць-Малей абiрае 
форму уцешацца, уцешыцца ‘знайсщ у кiм-, чым-небудзь для сябе уцеху, 
задавальненне; абрадавацца’ [2, т. 2, с. 89]; Гадлеусю, Станкевiч, а. Мшалай -  
будуць пацешаны, пацешыць ‘суцешыць, заспакоiць’ [Там жа, т. 4, с. 134]; 
Клышка -  усцешаны будуць, Мiцкевiч -  усьцешацца, усцешыцца ‘знайсщ для 
сябе задавальненне, уцеху у юм-, чым-н., узрадавацца’ [Там жа, т. 2, 74]; 
Экзархат, Сёмуха, Чарняуск -  суцешацца, суцешыцца ‘прынесщ каму-н. 
супакаенне, палёгку; заспакоiць’ [Там жа, т. 1, с. 399]. Таюм чынам, усе 
прыведзеныя варыянты маюць тоеснае лекЫчнае значэнне i у дадзеным 
фрагменце з’яуляюцца раунапраунымi.

Напрыклад, пры перакладзе фрагмента Мц. 13.19 -  да кожнага, хто 
слухае слова пра Валадарства i не разумее, прыходзщь лiхi Дзекуць-Малей, 
Гадлеусю, Мiцкевiч прыводзяць займеншк усяш, астатнiя перакладчыкi -  
кожны (кажны). Грэч. navrdg мае значэнш ‘усякi, кожны’ (‘всякий, каждый’) 
[3, с. 162], таму бодва варыянты могуць быць прызнаны раунавартаснымi 
адпаведнiкамi.

1ншамоуны уплыу з’яуляецца даволi значным для беларускiх бiблiйных 
перакладау (асаблiвую ролю адыграу пераклад Якуба Вуйка для каталжоу i 
Сшадальная Бiблiя для праваслауных). Гэты уплыу адбываецца не толькi 
непасрэдна праз запазычванне лексем, але i на узроуш граматыкi, пабудовы 
словазлучэнняу i сказау, выбары слоу з сiнанiмiчнага рада.

1 Тут i далей беларусю тэкст прыведзены паводле перакладу У. Чарняускага (2003).
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2. Царкоунаславяшзмы
Царкоунаславянсю уплыу адзначаецца у тых выпадках, кал1 выбар 

лексемы з шэрагу падобных абумоулены яе падабенствам да царкоунасла- 
вянскага адпаведшка.

Варыянты праведных i неправедных (Экзархат, Сёмуха) з’явшся пад 
уплывам цсл. праведны#, неправедны#, паколькi у астатнiх беларускiх пера- 
кладах прыводзяцца адпаведна прыметнiкi справядл1вых i несправядл1вых 
(Мц. 5.45 -  i пасылае дождж на праведных i няправедных). Словаформа чуеш 
(‘бачыш, зауважаеш’) у Станкевiча i а. Мiкалая надзвычай блiзкая да цсл. 
м^еши (Мц. 7.3 -  а бервяна у воку сваiм ня чуеш). Слова дасца (Экзархат, 
Сёмуха), не уласщвае для сучаснай беларускай мовы, можна патлумачыць 
уплывам цсл. дастся (Мц. 7.7 -  прасще, i дасца вам). Паказальна, што у 
перавыданш Экзархата у 2007 г. дасца ужо зменена на нарматыуную для 
беларускай мовы форму дадзена будзе.

Экзархат ужывае царкоунаславяшзм Исус (Мц. 2.1; 14.22; 14.25; 14.27; 
14.29; 14.31), што звязана з канфесшнай прыналежнасцю перакладчыка.

Мiцкевiч утварае кальку блудадзеянм паводле словаутваральнай мадэлi 
цсл. люкод^#нТ# (Мц. 15.19; 19.9).

3. Палашзмы
Паланiзмы сустракаюцца толькi у каталiцкiх перакладах, найперш 

у В. Гадлеускага. Уплыу польскага тэксту вызначаецца у выпадках, калi 
пераклады маюць супадзенне з перакладам Я. Вуйка, якое адсутшчае у грэ- 
часюм тэксце i ва усiх шшых беларускiх перакладах.

1 адлеусю i Чарняусю ужываюць лексему згтуу з дыярэзай, якая, 
хутчэй за усё, з,явiлася пад уплывам польскага перакладу (zginql у Вуйка) 
(Мц. 5.29 -  бо лепш для цябе, каб згтуу адзт з тваiх членау), Чарняусю 
ужывае слова горшыць (gorszy у Вуйка) (Мц. 5.29 -  бо калi тваё правае вока 
горшыць цябе). Уплывам польскага pokoj czyniqcy можна патлумачыць 
словазлучэнне чынячыя супакой у перакладах Гадлеускага (багаслаулены 
супакой чынячыя), Станкевiча i айца Мжалая (шчасълiвыя чынячыя супакой) 
(Мц. 5.9).

Гадлеусю услед за Вуйкам абiрае форму мтасэрдзе атрымаюць 
(параун. з miloserdzia dostqpiq) (Мц. 5.7 -  багаслаулены мтасэрныя, бо яны 
мтасэрдзе атрымаюць), у Чарняускага прыводзщца вельмi падобная форма, 
якая адрозшваецца парадкам слоу: атрымаюць мтасэрнасць.

Г адлеусю i Чарняусю ужываюць прыметнж цэзарава, Станкевiч -  цэса- 
рава (Мц. 22.21 -  тое, што цэзара, аддайце цэзару). Гэтыя выпадкi можна 
лiчыць наследаваннем заходняй (рымскай) традыцыi, пар. польскае сesarski. 
1ншыя перакладчыкi выбiраюць слова цараву (Дзекуць-Малей) цi кесарава 
(праваслауныя перакладчыкi).

Гадлеускi i Чарняускi выкарыстоуваюць слова згаршэнне ‘спакуса, 
здрада’ [5, вып. 12, с. 153] пад уплывам польскага zgorszenie (Мц. 13.41 -  пашле 
Сын чалавечы сваiх анёлау i збяруць з каралеуства ягонага усе згаршэннг).



4. Apxai3Mbi
Лексемы кваифшуюцца як apxai4Hbrn у тым выпадку, Kani яны адсут- 

нiчaюць у нарматыуных слоушках беларускай лiтaрaтурнaй мовы, але 
зафшсаваныя у «Пстарычным слоушку беларускай мовы» [5], слоушку
I. I. Нaсовiчa [6].

Стaнкевiч ужывае aрхaiзм адзяржаць (Мц. 5.7 -  mnachniebiH мшасэрныя, 
бо яны адзяржаць мтасэрдзе, Мц. 7.8 -  бо кажны просячы адзержуе): слова 
одзерживаць прыведзена у Нaсовiчa са значэннем ‘атрьгмшваць’ (‘получать’) 
[Там жа, с. 359]. Слова волщь (Мц. 5.45 -  бо Ён волщь сонцу свайму усходзщь 
i над добрымi й над благiмi) у перакладзе Мiцкевiчa можна квaлiфiкaвaць як 
aрхaiзм, пакольк яно ужыта у Нaсовiчa са значэннем ‘угаворваць, 
прымушаць перaкaнaннямi’ [Там жа, с. 64].

Стaнкевiч выкарыстоувае aрхaiчную форму бяз сьц  (Мц. 13.57 -  няма 
прарок бязь сьщ): дзеяслоу сьцщь ужыты у Статуце ВКЛ 1588 г. i перакла- 
даецца на рускую мову словaмi ‘чтить, почитать; поклоняться’ [цыт. па: 7, 
с. 1110].

Стaнкевiч i а. Мiкaлaй прыводзяць aрхaiзм вояу (Мц. 8.9 Бо я, i людзта' 
падуладная, i маю пад сабой вояу), зафшсаваны у «Пстарычным слоунжу 
беларускай мовы» [5, вып. 4, с. 121].

5. Дыялектная лексiка
Найбольшая колькасць тэрытарыяльна абмежаванай лексiкi сустра- 

каецца у перакладзе Стaнкевiчa.
Стaнкевiч прыводзщь дыялектызм часны ‘временный’ [7, с. 1284] 

(Мц. 13.21); слова сяуба у значэнш ‘насенне’ [Там жа, с. 1031] (Мц. 13.37), 
дыялектызм ё [Там жа, с. 348] (Мц. 13.37, 13.38, 13.39 двойчы); гаспадарства 
‘государство, держава’ [Там жа, с. 204] (Мц. 13.38, 13.41, 13.43, 13.44, 13.45, 
13.47); людзта (‘чалавек’) [Там жа, с. 654] (Мц. 15.18, 15.20 -  двойчы); 
падумк ‘помыслы, мысли’ [Там жа, с. 809], забiуствы ‘убийство’ [Там жа, 
с. 394], блявузганьм ‘богохульство’ [Там жа, с. 137] (Мц. 15.19); цяпло 
у значэнш ‘агонь’ [Там жа, с. 1265] (Мц. 13.40);расказау у значэнш ‘загадау’ 
(Мц. 19.7); длякаецца: длякацца ‘быть где-л. дольше, чем нужно, задержи
ваться, мешкать’ [Там жа, с. 316].

У Г адлеускага прадстаулены таюя лекшчныя дыялектызмы, як хвацщь 
(Мц. 6.34 -  хвацщь на кожан дзень свае бяды) [4, т. 5, с. 298], галасьба 
(Мц. 2.18 -  Голас быу чутны у Раме, плач i галасьба вялтая) [7, с. 183].

Стaнкевiч i а. Мшалай ужываюць дыялектызмы ейны (Мц. 7.9 -  калi 
сын ейны папросе у яе хлеба) [Там жа, с. 345], дзярлiвыя (Мц. 7.15 -  а унутры -  
ваук дзярлiвыя) [Там жа, с. 374], дыялектызм даткнууся, вядомы у пауночна- 
заходшх беларусюх гаворках [4, т. 2, с. 26] (Мц. 8.3 -  Icyc, выцягнуушы руку, 
даткнууся да Яго).

6. Aктуалiзацыя розных значэнняу мнагазначных слоу
Некаторыя лекшчныя разыходжанш выклшаны перадачай розных зна- 

чэнняу мнагазначных слоу, i у большасщ выпадкау гэта абумоулена зваротам 
да розных крынщ перакладу.



Дзекуць-Малей, Станкев1ч, а. Мжалай, Экзархат перакладаюць грэч. 
noijuavei паводле яго першаснага значэння ‘пасвщь, пасвщь авечак’ (‘пасти, 
пасти овец’) [3, c. 172] (Мц. 2.6 -  бо з цябе выйдзе Правадыр, каторы упасе 
народ Мой ЬраЫъскИ). Гадлеусю, Клышка, Мщкев1ч, Чарняуск (як Вульгата 
(reget) i Вуйк (rzqdzii)) актьтзуюць пераноснае значэнне ‘юраваць’ (‘руково
дить’) [Там жа, с. 172]: бо з цябе выйдзе павадыр, каторы будзе кравацъ 
народам маiм iзраiлъскiм (Гадлеусю).

Грэч. uioZ (Мц. 5.9) мае значэнш 1. ‘сын’; 2. ‘патомак, нашчадак’ 
(1. ‘сын’; 2. ‘потомок, наследник’) [5, с. 214]. Клышка актуаизуе для 
перакладу другое значэнне -  дзецъмi (ш ча^выя мiратворцы; бо яны будуцъ 
названы Божымi дзецъмь), астатшя перакладчык -  слова сынамi.

Таюм чынам, найбольшая колькасць варыянтау сустракаецца у пера- 
кладах Я. Станкевiча (як вынiк вялiкай колькасщ дыялектызмау), В. Гадлеу- 
скага (што звязана з часам стварэння тэксту, залежнасцю ад кананiчнага 
польскага перакладу). Найменшая колькасць моуных змен назiраецца у пера- 
кладзе Экзархата, i гэта тлумачыцца арыентацыяй перакладчыцкага калектыву 
на дакладнае наследаванне першакрынщам i прызначэнне тэксту для бога- 
служэбнага ужытку.

Нягледзячы на тое, што бiблiйныя пераклады стваралюя на розных 
этапах фармiравання беларускай мовы i з улiкам розных першакрынщ, самая 
вялiкая колькасць лек^чных адрозненняу належыць варыянтам, якiя з’яуля- 
юцца раунапраунымi у межах сучаснай беларускай лггаратурнай мовы, не 
маюць канфесiйнай маркiраванасцi i дакладна перадаюць змест перакла- 
даемых слоу. 1ншыя лексiчныя разыходжаннi у перакладах звязаны з асабль 
васцямi развiцця беларускай мовы: значная колькасць дыялектызмау абумоу- 
лена станауленнем лiтаратурнай мовы на базе жывых народных гаворак, 
юнаванне Беларусi на памежжы усходняй i заходняй хрысцiянскiх трады- 
цый тлумачыць наяунасць запазычанняу з польскага i царкоунаславянскага 
тэкстау.
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БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА У КАНТЭКСЦЕ 
СУСВЕТНАГА ГУМАН1ТАРНАГА ПРАЦЭСУ

Н. Г. Апанасовiч (Полацк)

ПОЛ1КУЛЬТУРНАЯ ПРАСТОРА У РАМАНЕ В. АДАМЧЫКА 
«ЧУЖАЯ БАЦЬКАУШЧЫНА»

Сярод шэрагу закранутых праяу заходнебеларускай рэчаюнасщ у рамане 
«Чужая бацькаушчына» у поле зроку В. Адамчыка патрапiла пытанне шмат- 
нацыянальнага складу насельнщтва i звязаныя з гэтым мiжнацыянальныя 
узаемадачыненш i полiкультурная спуацыя на «усходшх крэсах». Дадзены 
ракурс не з’яуляецца цэнтральным у рамане, тым не менш добра зауважная 
цiкавасць аутара да гэтага аспекту жыцця.

В. Адамчык паказвае практычна увесь склад насельнiцтва Заходняй 
Беларую, прадстаулены не толькi палякамi i беларусамi, але i тымi нацыя- 
нальнымi меншасцямi, якiя стала пражывалi або у той цi шшы момант 
з розных прычын мелi дачыненне да гэтых зямель. Таму сярод персанажау 
рамана будуць не толью беларусы i палякi, але i прадстаунiкi яурэйскага 
насельнiцтва. Узгадваюцца у аповедзе пра святкаванне калядау i «рускiя» -  
праваслауныя жыхары вёскi, якiя павiнны былi прытрымлiвацца посту, калi 
для каталiкоУ ужо надышоу час каляднага мясаеду [1, с. 294]. Сустрэнуцца на 
старонках рамана i татары (штатныя грузчыю дварчанскай станцыi браты 
Кулемiны), i прадстаунiкi iншых народау.

Акрамя «усходшх крэсау» у рамане будзе узгадана i далёкая башюр- 
ская зямля (г. Бугуруслан), куды у эвакуацыю адпраулялiся беларусы 
у пошуках паратунку у час лiхалецця Першай сусветнай вайны. Пiсьменнiк


