
Най каш тоў ней шы прад мет на вы стаў цы — пра жскае вы дан не 
Біб ліі Фран цыс ка Ска ры ны 1517 го да, якое за хоў ва ец ца 
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«Ідэя ўзнік ла яшчэ ў кан цы 1980-х га доў — 
як толь кі па ча ла ся пе ра бу до ва і ста ла мож на 
свя та рам зай мац ца та кой сур' ёз най твор час-
цю. Да гэ туль дзей насць лю бой ду хоў най асо-
бы аб мя жоў ва ла ся сце на мі хра ма і бо га слу-
жэн нем. Да та го ж не бы ло ўмоў для вы дан ня: 
ка лі б мы зра бі лі гэ ты пе ра клад 40—50 га доў 
та му, яго б усё ад но ні хто не вы даў. І толь кі 
ка лі з'я ві ла ся перс пек ты ва, што пра ца мо жа 
па ба чыць свет, мы ста лі пра ца ваць.

Міт ра па літ Фі ла рэт бла га сла віў ства рэн не 
Бе ла рус кай біб лей скай ка мі сіі. Яна скла да-
ец ца са свя та роў, з не каль кіх пра ва слаў ных 
асоб, што ма юць не толь кі ба га слоў скую, 
але і фі ла ла гіч ную аду ка цыю, а так са ма з 
пры ха джан на шых хра маў — дак та роў фі ла-
ла гіч ных на вук, чле наў Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. Мы ства ры лі та кую гру пу і па ча лі 
пра ца ваць.

Спра ва іш ла доў га, бо на па чат ку мы на ват 
не ўсе жы лі ў Мін ску. Вы бі ра лі дзень, у які 
мож на пры ехаць і су стрэц ца. Я, на прык лад, 
слу жыў у Сло ні ме ў той час. З 1994 го да я жы-
ву ў Мін ску, і гэ тыя су стрэ чы зра бі лі ся больш 
рэ гу ляр ны мі.

Та кім чы нам, па сту по ва пра ца ва лі. У ад-
роз нен не ад ін шых пе ра кла даў, якія ўжо ра бі-
лі ся на бе ла рус кую мо ву, — на прык лад Ва сі-
ля Сё му хі, ксян дза Ула дзі сла ва Чар няў ска га, 
да ва ен ных пе ра кла даў, — мы пе ра кла да лі з 
ары гі на лаў, са ста ра жыт на грэ час ка га тэкс ту.

МА ТЭ УШ ЦІ МАЦ ВЕЙ?
Што да ты чыць тэр мі на ло гіі (бо ў роз ных пе-

ра кла дах яна роз ная), то тут усё аб умоў ле на 
на шай гіс то ры яй. Каб ста ла зу сім зра зу ме ла, 
ска жу, што мы ўсе — хто лю біць бе ла рус кую 
мо ву, ша нуе яе, ка рыс та ец ца ёй — раз маў-
ля ем на ад ной мо ве. Тым не менш у пла не 
кан фе сій ным тэр мі ны вель мі ад роз ні ва юц-
ца. Ска жам, сло вы «царк ва» і «кас цёл», па 
сут нас ці, аба зна ча юць бу ды нак для ма літ вы. 
У той час як у лю бой ін шай мо ве для аба-
зна чэн ня гэ тых па няц цяў вы ка рыс тоў ва ец ца 
ад но і тое ж сло ва, у нас вы ка рыс тоў ва юц ца 
два роз ныя, якія не за мя ня юц ца ад но ад ным. 
Гэ так са ма не ка то рыя па няц ці, наз вы свят роз-
ныя. Без умоў на, ра бі лі пе ра клад у пер шую 
чар гу для пра ва слаў ных вер ні каў. Ка лі ў ка-
та ліц кіх пе ра кла дах ім ёны вы гля да юць як Ма-
тэ уш (на поль скі ма нер), то ў нас — Мац вей. 
Ары ен та ва лі ся на ім ёны, най блі жэй шыя да 
ары гі на ла і што лю дзі пры вык лі чуць у хра ме 
на цар коў на сла вян скай мо ве.

ПА НЯ ДЗЕ ЛАК ЦІ ПА ВАСК РЭС НІК?
У не ка то рых вы пад ках пра ва слаў ныя і ка-

то лі кі згод ныя ў вы ба ры та го ці ін ша га сло ва: 

на прык лад, усю ды ўжы ва ец ца сло ва «бла га-
сла вен не» — і ў гэ тым яны адзі на душ ныя. Але 
мно гім свец кім аў та рам яно не па да ба ец ца. 
А сло ва «даб ра сла вен не» ство ра на штуч на, 
ня ма ні я кіх фальк лор ных за пі саў, каб хтось ці 

так га ва рыў ці пі саў у XVІІ, XVІІІ, XІX ста год-

дзях. Яно ство ра на ў XX ста год дзі, і мы лі чым, 
што гэ та ня пра віль на. Ёсць ста ра жыт ныя сло-
вы, якія заўж ды ўжы ва лі ся, — не бы ло та ко га 
ча су, каб іх не вы ка рыс тоў ва лі.

Прос тае сло ва «па ня дзе лак» — та му што 
«пас ля ня дзе лі». Ра ней гэ ты дзень тыд ня, 
які па-бе ла рус ку мы на зы ва ем «ня дзе ля», 
на зы ваў ся і ў Ра сіі ня дзе ляй. По тым яго ста-
лі на зы ваць «воск ре сенье». Але з-за гэ та га 
яны не вы ра шы лі пе рай ме на ваць па ня дзе лак 
і на зваць яго «повоскресником». Пры клад на 
та кая ж ло гі ка ў тых, хто не да пус кае сло ва 
«бла га сла вен не». Усе гэ тыя вы пад кі мы ана-
лі за ва лі на шай ка мі сі яй і ра бі лі ад па вед ны 
пе ра клад.

6000 І 30 000 АСОБ НІ КАЎ?
Гэ ты пе ра клад ужо быў апра ба ва ны. Мы 

спа чат ку вы да ва лі яго част ка мі. Яшчэ ў 1991 
го дзе на дру ка ва лі Еван гел ле па вод ле Мац-
вея. Праз не каль кі га доў Мар ка, Лу кі, Іа а на. 
По тым на дру ка ва лі кні гу Дзе ян няў апост аль-
скіх. Пры чым гэ тыя вы дан ні вель мі на ву ко выя 
па сва ёй фор ме, бо спа чат ку ідзе ары гі наль ны 
ста ра грэ час кі тэкст, за тым цар коў на сла вян-

скі, рус кі сі на даль ны пе ра клад XІX ста год дзя 
і наш бе ла рус кі. Ка лі лю дзі доб ра ве да юць 
мо вы, то па гэ тых пе ра кла дах мож на бы ло 
ўба чыць роз ныя ад цен ні сэн су. У 2007 го дзе 
мы вы да лі бо га слу жэб нае Еван гел ле — ча ты-
рох еван ге ліс таў. Ад нак гэ та бы лі не прос та 
тэкс ты, але з па зна чэн нем, які ўры вак у які 
дзень на пра ця гу ўся го го да чы та ец ца. Вель-
мі зруч на свя та ру — ад крыць і пра чы таць. 
І лю дзі на бы ва лі гэ тыя кні гі, і ў мно гіх хра мах 
яны ўжы ва юц ца. І ка лі за ўва жа лі ся ней кія не-
дак лад нас ці, аб дру коў кі, то ў но вым вы дан ні, 
на ту раль на, іх вы пра ві лі.

Спа дзя ём ся, што гэ та вы дан не не апош няе 
і бу дуць яшчэ пе ра вы дан ні. Я на ват ма гу на-
пе рад рас крыць та ям ні цу. Па коль кі вір ту аль-
ны пе ра клад у ін тэр нэ це ўжо быў да ступ ны 
і яго мож на бы ло ўба чыць, то за меж ныя бе-
ла ру саз наў цы са Злу ча ных Шта таў Аме ры кі, 
Ка на ды, Поль шчы, ве да ю чы пра на шу пра цу, 
па пра сі лі азна ё міц ца з ёй больш пад ра бяз на 
і вы ка заць свае за ўва гі. Та му за раз пры ня та 
ра шэн не ў між на род най ар га ні за цыі, што ўжо 
да кан ца го да пе ра клад бу дзе пе ра вы да дзе-
ны, маг чы ма, у ЗША. Яны вы ра шы лі зра біць 
та кі па да ру нак бе ла ру сам. Ка лі мы на цар коў-
ныя гро шы на дру ка ва лі толь кі 6000 асоб ні каў. 
То там збі ра юц ца на дру ка ваць 30 000 асоб-
ні каў, пры вез ці сю ды і рас паў сю дзіць. Гэ та 
бу дзе ма лень кі фар мат. І яны хо чуць, каб вы-
дан не бы ло не толь кі для пра ва слаў ных, але 
і для ка то лі каў, і для пра тэ стан таў.

Ця пер на вок лад цы кні гі зме шча ны Еф-
ра сін неў скі крыж, ад нак гэ та пра ва слаў ная 
свя тая, а пра тэ стан ты не ша ну юць свя тых. 
Пра тэ стан ты ча сам вы ка рыс тоў ва юць ча-
ты рох кан цо вы крыж, як сім вал. Вя до ма, я 
ра іў за меж ным вы даў цам усё-та кі вы ка-
рыс таць Еф ра сін неў скі крыж, які мае яск-
ра вы бе ла рус кі ха рак тар. Спа дзя ю ся, я іх 
пе ра ка наў.

А ЯК СКА РЫ НА?
Без умоў на, ро бя чы сваю пра цу, мы заў-

сё ды па мя та лі пра Ска ры ну, яго імк нен не 
зра біць тэкст Свя шчэн на га Пі сан ня больш 
да ступ ным, зра зу ме лым. Паў та ру сло вы ака-
дэ мі ка Жу раў ска га: «Мо ва, на якой Ска ры на 
вы даў Свя шчэн нае Пі сан не — гэ та цар коў-
на сла вян ская мо ва ў бе ла рус кай рэ дак цыі». 
Ён абе ла ру сіў цар коў на сла вян скую мо ву на-
столь кі, на коль кі лі чыў па трэб ным, каб гэ та 
бы ло зра зу ме ла.

Мы па мя та лі гэ ты прын цып Ска ры ны. Бо 
ча сам, ка лі пе ра кла да юць на бе ла рус кую мо-
ву, ста ра юц ца пры ду маць та кія тэр мі ны, каб 
бы лі як ма га больш не па доб ны мі на рус кія. 
Мы та кой мэ ты не ста ві лі. Мы аку рат ха це лі 
за ха ваць тра ды цыю. У мо ве Ска ры ны мно га 
цар коў на сла вя ніз маў. І ў на шым пе ра кла дзе 
гэ ту тра ды цыю ары ен та цыі на цар коў на сла-
вян скую мо ву за хоў ва ем.

Ска ры на, хоць і ў Пра зе па чаў вы да ваць 
свае кні гі, пра цяг нуў у Віль ні, але, без умоў на, 
ра біў гэ та для зем ля коў-бе ла ру саў. А нам, 
дзя куй Бо гу, ста ла маг чы ма пра ца ваць у ста-
лі цы на шай кра і ны, у Мін ску. Прэ зен та цыя 
вы дан ня, сім ва ліч на, ад бы ла ся ў По лац ку.

ЯШЧЭ І ПСАЛ ТЫР?
Мы ду ма ем пра цяг ваць пра цу. Ска ры на 

спа чат ку вы даў Псал тыр, а за тым Но вы За-
па вет. Мы па ча лі ўсё-та кі з Но ва га За па ве-
ту. Спа дзя ём ся, што да 500-год дзя вы ха ду 
яго апош няй кні гі, Апост ала, у 2025 го дзе, 
па спе ем пе ра клас ці яшчэ і Псал тыр. Атры-
ма ец ца крыш ку на ад ва рот, але ў су гуч нас ці 
са Ска ры нам.

Гэ та вы дан не, пра ца бе ла рус кай Біб лей-
скай ка мі сіі — свед чан не та го, што сло вы 
Гос па да Іі су са Хрыс та, якія Ён ска заў сва ім 
апост алам: «Ідзі це і на ву чы це ўсе на ро ды, 
хрыс ця чы ў імя Ай ца і Сы на і Свя то га Ду ха, 
і ву ча чы іх вы кон ваць усё, што я за па ве даў 
вам», — гэ та і сён ня прын цып дзе ян ня для 
царк вы. І мы пра цяг ва ем гэ ту тра ды цыю.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by

г. По лацк
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«ДЛЯ ЗЕМ ЛЯ КОЎ-
БЕ ЛА РУ САЎ»
Вый шаў пе ра клад Но ва га За па ве ту на род ную мо ву, 

зроб ле ны пра ва слаў най царк вой

«Но вы За па вет Гос па да на ша га Іі су са Хрыс та» — 

вы дан не з та кой наз вай бы ло прэ зен та ва на на Дні 

бе ла рус ка га пісь мен ства ў По лац ку. Гэ та но вы 

пе ра клад Свя шчэн на га Пі сан ня на бе ла рус кую 

мо ву. Зроб ле ны ён Біб лей скай ка мі сі яй Бе ла рус кай 

пра ва слаў най царк вы. У склад ка мі сіі ўвай шлі 

про та і е рэй Сер гій Гар дун, кан ды дат ба га слоўя 

про та і е рэй Аляк сандр Па чоп ка, ба ка лаўр 

ба га слоўя Іван Ча ро та, док тар фі ла ла гіч ных на вук 

Ула дзі мір Ва сі ле віч, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук 

Алесь Ка роль і кан ды дат ба га слоўя Тац ця на 

Мат рун чык. Про та і е рэй Сер гій Гар дун рас ка заў усе 

пад ра бяз нас ці ства рэн ня та ко га важ на га пе ра кла ду:

Пра ва слаўе, ка та лі цызм, іў да ізм, іс лам — 

усе асноў ныя рэ лі гіі све ту гар ма ніч на су іс ну юць 

у ад ной за ле вы стаў кі «Бе ла русь. Ад ра джэн не 

ду хоў нас ці», як і ва ўсёй кра і не. Не абы шло ся 

тут і без экс па на таў ча соў языч ніц тва — пер шых 

спро б на шых прод каў рас тлу ма чыць сут насць 

ча ла ве ча га жыц ця. Усе гэ тыя ве ра ван ні — 

пры ступ кі, якія вы зна чы лі на цы я наль ныя 

асаб лі вас ці ду хоў на га аб ліч ча бе ла ру саў 

і пра цяг ва юць удзель ні чаць у фар мі ра ван ні 

каш тоў нас цяў гра мад ства.

Ста тус між на род на га пра ект «Бе ла русь. Ад ра джэн не ду-
хоў нас ці» атры маў дзя ку ю чы да па мо зе Дзяр жаў на га гіс-
та рыч на га му зея Маск вы, ад куль ад мыс ло ва для ўдзе лу ў 
вы стаў цы пры вез лі ў Мінск уні каль ны пом нік кні га дру ка-
ван ня — пра жскае вы дан не Біб ліі Ска ры ны 1517 го да, які 

зна хо дзіц ца ў му зеі з ХІХ ста год дзя. Каш тоў ны асоб нік Біб ліі 
за хоў ва ец ца ў са мых спры яль ных умо вах: вы дан не змяс ці лі 
пад каў па ком, дзе пад трым лі ва ец ца тэм пе ра ту ра 15—17 гра-
ду саў і віль гот насць 50—60 пра цэн таў. Ад нак на вед валь ні кі 
экс па зі цыі ўсё роў на мо гуць па гар таць ста рон кі ра ры тэ та з 
да па мо гай су час ных ліч ба вых тэх на ло гій: ра сі я не ад ска на-
ва лі асоб ныя фраг мен ты Біб ліі. На яў насць та ко га экс па на та 
на вы стаў цы ў год 500-год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван-
ня — вель мі іс тот ны ўнё сак у свят ка ван не Дзён бе ла рус ка га 
пісь мен ства. Пад час ад крыц ця экс па зі цыі мі ністр куль ту ры 
Ба рыс СВЯТ ЛОЎ за зна чыў, што Фран цыск Ска ры на для 
яго — ад на з най вя лік шых за га дак у куль ту ры.

Аб ра зы, кар ці ны, на цы я наль ныя строі, убо ры свя та роў, 
ру ка піс ныя і ста ра дру ка ва ныя кні гі, ар хеа ла гіч ныя зна ход-
кі — экс па зі цыя аб' яд ноў вае больш як 400 ра ры тэ таў. Па-
чэс нае мес ца ў му зеі зай ма юць пя чат ка Еф ра сін ні По лац кай 
ХІІ ста год дзя і сце на піс Пра аб ра жэн скай царк вы Спас ка га 
ма нас ты ра ў По лац ку ХІХ ста год дзя. Су час ныя экс па на ты 

для вы стаў кі «Бе ла русь. Ад ра джэн не ду хоў нас ці» прад ста віў 
Свя та-Елі са ве цін скі ма нас тыр.

Звяр нуц ца да гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў кра і ны 
На цы я наль на му гіс та рыч на му му зею да па маг лі Гро дзен скі 
дзяр жаў ны му зей гіс то рыі рэ лі гіі, Гро дзен скі дзяр жаў ны гіс-
то ры ка-ар хеа ла гіч ны му зей, На цы я наль ны По лац кі гіс то ры-
ка-куль тур ны му зей-за па вед нік, Го мель скі па ла ца ва-пар ка вы 
ан самбль, Му зей Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі і Му зей 
ста ра жыт на бе ла рус кай куль ту ры НАН Бе ла ру сі.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ
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За па дзе яйЗа па дзе яй  

Пры ступ кі да ду хоў на га ба гац ця
Пра ста наў лен не рэ лі гій на га жыц ця ў кра і не рас каз вае вы ста ўка 
ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі


