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Скарбніца старажытнага пісьменства

Ігар КЛІМАУ

ГІСТОРЬІЯ СТАРАБЕЛАРУСКІХ ПЕРАКЛАДАУ БІБЛІІ
З ’яуленне перакладау біблійних кніг на Беларусі 

звязана з хрьісціянізацьіяй краіньї у XI -  XII стст., 
якая ішла з Візантьіі праз Кіеу. Рзлігійна тады Бе
ларусь увайшла у склад Кіеускай мітраполіі, што да 
канца XVII ст. падпарадкоувалася Канстанцінопаль- 
скаму патрыярхату. Грэка-праваслаунае набажэнства 
адбывалася на Беларусі на царкоунаславянскай мове -  
старажытнабалгарскай паводле паходжання. Яна 
узнікла у канцы IX ст. дзякуючы перакладам братоу- 
візантьійцау Кірьільї і Мяфодзія і ад таго часу уж и
валася у набажэнстве пауднёвых славян -  балгар, 
македонцау, сербау. Адтуль паходзяць пераклады най- 
важнейшых біблійньїх кніг для набажэнства -  Еван- 
гелля, Апостала, Псалтыра, якія вьїкарьістоуваліся і 
перапісваліся на Беларусі. З гэтага часу пазіцьіі цар
коунаславянскай мовы у духоуным жьіцці беларусау 
заставаліся тривальїмі на працягу усяго Сярэднявеч- 
ча. Яна зрабілася не толькі мовай праваслаунай (паз- 
ней і уніяцкай) літургіі, але і асновай царкоунай ды 
каляцаркоунай (гістарьічньїя, філалагічньїя і прыро- 
дазнаучыя твори) літаратурьі. Хоць гэтая мова была 
шмат у чым зразумелая, аднак усё ж такі заставалася 
чужой, далёкай ад жывой гутаркі народа.

У XIV -  XV стст. сітуацьія у грамадстве пачала мя- 
няцца. З пашырэннем каталіцтва (канец XIV ст.) цар- 
коунаславянская мова стала выкарыстоувацца толькі у 
праваслаунай царкве і яе рзлігійньїм пісьменстве. Ад- 
начасова на арэну вийшла новая літаратурна-пісьмовая 
мова, якая цяпер называецца старабеларускай. Тады яе 
назьівалі звычайна език руський, г. зн. мова Русі, дзе 
яна узнікла і уживалася, у процівагу царкоунаславян
скай мове, якая звичайна насіла назву язык словенский, 
паколькі выкарыстоувалася многімі усходнімі і пауд- 
нЄвьім і славянамі. Старабеларуская мова напачатку 
знаходзіла ужытак выключна у нецаркоуных, свецкіх 
сферах: у дзяржауных канцылярыях і судах, у гандлі, 
у перапісцьі, у дыпламатычных зносінах. Гэтая мова 
была адзінай для беларусау і украінцау, у ёй арганічна 
сумяшчаліся і беларускія, і украінскія моуныя асаб- 
лівасці. Не менш значны у ёй уплыу і суседніх моу -  
царкоунаславянскай і польскай.

Змянілася сітуацьія і у жьіцці праваслаунай царквы 
на Беларусі. У 1 -й палове XV ст. канчаткова стварыла- 
ся адносна самастойная Літоуска-Наваградская (Кіеу- 
ская) мітраполія, незалежная ад Масквы. На XV ст. 
припадалі захады па увядзенні Фларзнційскай уніі 
1439 г. З 1475 г. пачалася практыка пастаулення 
кіеускіх мітрапалітау з ліку падданых ВКЛ. Сувязь 
мітраполіі з Канстанцінопальскім пасадам з гэтага 
часу заставалася толькі фармальнай, і такая самастой- 
насць не магла не адбіцца на унутраньгх справах царк
вы, у прьіватнасці на мове яе літаратурьі. Менавіта з 
канца XV ст. старабеларуская мова стала ужывацца 
і у рзлігійньїм пісьменстве.

У гэты час з'явіліся старабеларускія пераклады рэ- 
лігійньїх творау, выкананыя з заходнеславянскіх моу:

“Пакуты Хрыстовы”, “Жьїціе Аляксея, чалавека 
божага”, “Аповесць пра трох каралёу”, а таксама 
пераклад адной з біблійньїх кніг -  Песні Песняу. 
Хоць іх рукапісьі паходзяць з пазнейшага часу, вучо- 
ныя мяркуюць, што гэтыя пераклады маглі узнікнуць 
у канцы XV ст. Больш ранні іншьі працэс: актыунае 
насычэнне царкоунаславянскіх перакладау старабе- 
ларускімі рьісамі пры захаванні тэксту без істотньїх 
зменау. Найбольш вядомы приклад такой моунай 
адаптацьіі -  “Чэцця” 1489 г. (зборнік казанняу і жыц- 
цяу для чытання у царкве, змяшчау таксама кароткія 
урьіукі і цытаты з Бібліі). Гэты працэс адыгрывау 
значную ролю у развіцці біблійнай традьїцьіі Бела
русі да самага канца Сярэднявечча. Ён мог ахопліваць 
практична кожны твор ці жанр царкоунай літаратурьі, 
у тым ліку які уключау біблійньї тэкст (але, відаць, за 
выключэннем прызначанага для набажэнства). Адна- 
часова перапісваліся ды ствараліся іншьія помнікі на 
традыцыйнай царкоунаславянскай мове. Дзякуючы 
абодвум гэтым працэсам -  перакладу і моунай адапта- 
цьіі -  адбывалася распрацоука біблійнага матэрыялу 
(лексікі і тзрміналогіі), што магло быць выкарыстана 
далей пры перакладах самой Бібліі.

Такія пераклады з ’явіліся у канцы XV -  пачат- 
ку XVI ст. і ахапілі асобныя кнігі Старога Запавету. 
Яны знаходзяцца у гэтак званым Віленскім зборніку 
№ 262, які паходзіць з Супрасльскага манастыра (пад 
Беластокам) і цяпер захоуваецца у Вільні. Сярод ін- 
шых тэкстау на царкоунаславянскай мове зборнік 
утрьімлівае 9 біблійньїх кніг: Руф, Песня Песняу, 
Зклезіяст, Зефір, Плач Ераміі, а таксама кніга Іова, 
Псалтыр, кніга Прыпавесцяу Саламонавых і кніга 
прарока Данііла. Першыя пяць уяуляюпь з сябе ста
рабеларускія пераклады, выкананыя са старажытнай 
яурэйскай мовы. Пры гэтым кожны з перакладау 
выяуляе царкоунаславянскі уплыу у тэксце і мове. 
Асобныя біблійньїя пераклады зборніка нават цалкам 
грунтуюцца на царкоунаславянскім тэксце і толькі 
там, дзе ён адхіляецца ад яурэйскага арьігінала, па- 
даюць уласны выклад першакрьгаіцьі. Цяпер пануе 
меркаванне, што пераклады біблійньїх кніг зборніка

/гар П аулав іч  К л ім а у  — м о 
ва знауца. Кандыдат ф ілала-  
гічньїх навук  (1997).  З а к о н -  
чыу ф ілалаг ічнь ї факультэт 
Б е л а р у с к а г а  д з я р ж а у н а г а  
універсітзта (1992) і а с п іран 
туру п р ы  гзтай навучальнай  
у с т а н о в е  ( 1 9 9 5 ) .  Д ацэнт  
к а ф е д р ы  б е л а р у с к а й  ф іла-  
лог і і  Б еларускага  д з я р ж а у 
нага універсітзта культуры і 
мастацтвау.
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Тытульны аркуш 
“Псалтыра”. 

Сёлета -  490 гадоу з дня, 
калі Францішак Скарына 
выдау першую беларус- 

кую друкаваную кнігу. 
Ад 6 жніуня 1517 г. пача- 

лася гісторьія беларуска- 
га кнігадрукавання.

паходзяць з яурэйскага асяродку Беларусі ці Украі- 
ны канца XV ст.

Асобнае месца сярод біблійньїх перакладау Бела
русі займаюць вьіданні Францішка Скарыны , які у 
1517 -  1519 гг. у Празе надрукавау няпоуны Стары 
Запавет у выглядзе серьіі маляунічьіх выпускау ад- 
наго фармату пад назвай “Бівлія руска”. Біблійньї 
тэкст у “Бівліі...” мае наступныя часткі і кнігі Старо- 
га Запавету: Пяцікніжжа (кнігі Быццё, Выхад, Левіт, 
Лічбьі, Другі Закон), кнігі Ісуса Навіна, Судцзяу, 1 -  
4 Царствау, Руф, Зклезіяст, Песня Песняу, кнігі Плач 
Ераміі і Зефір, Псалтыр, кнігі Прыпавесцяу Саламо- 
навых, Іова, Данііла, Юдзіф, Наймудрасці Ісуса Сіра- 
хавага і Наймудрасці Саламонавай. Пасля перапынку 
Ф. Скарына выдау у і 522 -  1525 гг. у Вільні кішзнньї 
малітоунік для вандроунікау (разам з Псалтыром) пад 
назвай “Малая паларожная кніжка”, а таксама Апос- 
тал у складзе Дзеяу і Лістоу апостальскіх з дадаткам 
спіса чытанняу для царкоунага набажэнства.

На жаль, крьініцьі выданняу Ф. Скарыны пакуль 
не цалкам вызначаныя, аднак дакладна вядома, што 
ён аднаразова выкарыстоувау чзшекія пераклады Біб- 
ліі, вядомыя з XIV -  XV стст., і розныя царкоунасла- 
вянскія пераклады біблійньїх кніг. Тэта прывяло да 
змешвання у яго выданнях чзшекіх і царкоунаславян- 
скіх моуных і тэкставых асаблівасцяу. Нават у струк
туры асобных слоу у яго адна частка (напрыклад, 
корань) царкоунаславянская, а другая (напрыклад, 
суфікс) чэшекая (такі прыём пры перакладзе назы- 
ваецца калькаваннем). Шмат у яго і старабеларускіх 
моуных рысау. Тым не менш асноунай крьініцай для 
яго заставауся царкоунаславянскі пераклад, які ён 
спрашчау і выпрауляу паводле чзшекіх перакладау, 
часам робячы самастойныя змены тэксту, бессістзм- 
ныя і некрытычныя. Царкоунаславянскіх перакладау 
некаторых біблійньїх кніг (Наймудрасці Саламона
вай, Юдзіфі, Зсфірьі, Песні Песняу) яму бракавала, 
і єн перакладау іх паводле чзшекіх крьініц.

Скарынавы выданш карысталкя вялжай папуляр- 
насцю сярод усходшх славян. У XVI -  XVII стст. з ix 
было зроблена каля дзесятка c n ic a y  з розным складам 
тэкстау. Яны icTOTHa не адрозшваюцца ад ceaix друка- 
ваных узорау, xi6a што маюць некаторыя щкавыя асаб- 
niBacui у мове, як1я адлюстроуваюць родны дыялект 
nepanic4biK ay. Некаторыя з таюх c n ic a y  бьин дапоуне- 
ны iHLUbiwi старазапаветным! KHiraMi, што у выданн) 
Ф. Скарыны не вядомыя. Тэта пакщае адкрытым пы- 
танне пра колькасць надрукаваных iM KHir Б1бл11.

Новы этап перакладау на старабеларускую мову 
пачауся з сярэдз1ны XVI ст. На думку адных даслед- 
чыкау, ён звязаны з уплывам1 Рэфармацьп, якая на
давала важнае значэнне чытанню Б1бл{1 на народнай 
мове. На думку шшых, прыклад Франщшка Скарыны 
ужо нагэтулью значны, што таксама мог пауплываць 
на з ’яуленне новых перакладау.

Пераклады Евангелля (Перасопнщю pyKanic 1556 — 
1561 гт., Валынсю щ Жытом1рск1 pyKanic 1571г., фраг
ментарны Леткаусю pyKanic мяжы XVI -  XVII стст.), 
Апостала (Крзхауск1 pyKanic 1560 -  1570-х гг., выка- 
наны паводле польскамоунай Радз1в1лаускай Б1блп, 
надрукаванай у Брэсце у 1563 г.) i старазапаветных KHir 
(pyKanic 1569 г., цяпер страчаны, i Ануфрыеуск-i кодэкс 
1575 -  1577 гг., абодва з Падолля) узшюп на Украше. 
Усе яны засталюя у pyKanicax. Некаторыя з ix ство- 
раныя з улкам выданняу Ф. Скарыны. А рукашены 
Новы Запавет (каля 1581 г.), перакладзены шляхц1чам 
Валянцшам Негалеуск1м на Baлынi, выяуляе вельм1 
мала yKpaiHCKix рысау i мае шмат беларусюх моуных 
асабл1васцяу. Арыпналам В. Негалеускаму служыу 
пoльcкi пераклад 1577 г. пратэстанта Марцша Haxoei- 
ца, ад якога перакладчык ад\1ляуся вельм1 нясмела, у 
бок спрашчэння.

На БеларуЫ у гэты час з ’явшася некальи перакла
дау, якчя Tpanm i у друк. Пратэстант-шляхщч Васшь Ця- 
niHCKi пераклау i апубл1кавау “Евангелле” у 1570-я гг. 
недзе у пауночна-заходняй Беларус4 (а не у Цяп1не на 
Полаччыне, як меркавалася раней). Яно захавалася 
у няпоуным выглядзе, у складзе Евангелляу павод
ле Мацвея i Марка. Помн1к щкавы тым, што надру- 
каваны у два слупю, у як1х пераклад на беларускую 
мову змешчаны побач з царкоунаславянск1м тэкстам. 
А на палях -  заувап перакладчыка, у HKix тлумачац- 
ца асобныя евангельск!я словы i выразы, а таксама 
цытуюцца шшыя пераклады, пераважна польск;я i 
царкоунаславянсюя. У ceaiM перакладзе В. Цяшнск! 
дастаткова паслядоуна перадавау суседн1 царкоуна- 
славянск1 тэкст, зрэдку звяртаючыся да розных поль- 
CKix перакладау, у асноуным да Сымона Буднага (яго 
Нясв1жскай Бiблii 1572 г. на польскай мове), свайго 
паплечшка i адз1надумца па пратэстанцкай царк- 
ве. Маргшалп* выдання паказваюць, што беларусм 
пратэстант працавау з вял1к1м колам сучасных яму 
польск1х перакладау i нават са старажытным1 цар- 
коунаславянск1м1 pyKanicaMi.

1ншы пераклад Евангелля здзейсшу вядомы бела- 
pycKi nicbMeHHiK i фшолаг М ялет  Сматрыцш. Гэта

* Маргіналії (н.-лац. m arginalia , адлац . m arginalis  як і 
знаходзіцца на краі) -  п азн ак і аутара, вьідауца ці чьітача 
на п алях  кн ігі або рукапісу. -  Заувага  рзд.
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“Вучыцельнае Евангелле” (Еуе, 1616), вядомае 
яшчэ як Евангелле патрыярха Каліста (што памылко- 
ва лічьіуся складальнікам гэтага твора). Яно утрым- 
лівае толькі фрагменты Тэтраевангелля (прыкладна 
каля 20%) у суправаджзнні казанняу -  урачыстых 
прамоу святара у царкве падчас набажэнства. Перак- 
лад выкананы паводле царкоунаславянскага арьігіна- 
ла, зрэдку М. Сматрьіцкі звяртауся да польскамоуна- 
га перакладу Сымона Буднага. Без значных зменау 
праца Мялета Сматрыцкага была перавыдадзена на 
Украіне мітрапалітам Пятром Магілаю (Кіеу, 1637). 
Вучыцельныя Евангеллі з канца XVI ст. і да пачатку 
XVIII ст. атрьімалі вялікую папулярнасць у Заход- 
няй Украіне, дзе распаусюджваліся у мностве спісау, 
аднак тэкст у іх не узьіходзіць да М. Сматрыцкага. 
Часта гэты тэкст выступау там у царкоунаславянскім 
перакладзе, які паступова насычауся гутарковьімі 
украінскімі рьісамі.

Два пераклады Псалтыря на старабеларускую 
мову засталіся у рукапісах, ацалелых у складзе збор- 
нікау рознага зместу. Рукапіс сярздзіньї XVI ст. уяу- 
ляе з сябе пераклад паводле царкоунаславянскага 
тэксту, а таксама паводле тлумачальнага Псалтыра у 
польскамоуным узнауленні Валентыя Урубеля (Кра- 
кау, 1539 і шмат наступних выданняу), з якога вы- 
бірауся для перакладу толькі біблійньї тэкст без тлу- 
мачэнняу. У гэтым перакладзе адзначаны супадзенні 
з віленскім Псалтыром Ф. Скарыны. Рукапіс пачатку 
XVII ст. без пачатку і канца змяшчае пераклад павод
ле Радзівілаускай Бібліі 1563 г., надрукаванай у Брзс- 
це. На думку Яухіма Карскага, ён мог паустаць яшчэ 
у XVI ст., а рукапіс XVII ст. -  толькі яго пазнейшы 
спіс. Вядома таксама пра рукапіс сярздзіньї XVI ст., 
дзе знаходзіуся пераклад на старабеларускую мову 
кнігі Тобіяша (Тавіт), выкананы паводле чэшскай 
Бібліі 1506 г. (цяпер страчаны).

Наступны этап біблійних перакладау на старабе
ларускую мову (прикладна з 1 -й траціньї або з сярз
дзіньї XVII ст.) припадає на час контррэфармацьй. Ён 
характарызуецца зваротам амаль виключна да стара- 
запаветных тэкстау, перш за усё да кніг гістарьічнага 
зместу, што мелі займальны сюжэт. Многія з такіх 
перакладау знаходзяцца у складзе хранографау -  
вучоных кампіляцьій на тзму біблійнай і царкоу- 
най гісторьіі. У іх тэкст Бібліі пададзены не цалкам, 
а у пераказе са скарачзннямі або у вытрымках, са 
спрошчаным сінтаксісам і пераблытаным сюжэтам, з 
устаукамі іншьіх творау. Пакуль такія пераклады мала 
вывучаныя і у навуцы вядомыя толькі пад нумарамі 
рукапісау: хранограф № 158 і спіс № 5 збору Фёда- 
ра Талстога, спіс № 2 з фонду Р. І (усе -  у Санкт-Пе- 
Цярбургу), хранограф № 2405 Румянцаускага збору 
(у Маскве) і некаторыя інш. Відаць, яны узыходзяць 
да царкоунаславянскіх крьініц, але часта арьігіналам 
ім служила польская каталіцкая Біблія у перакладзе 
езуіта Якуба Вуйка (Кракау, 1599 і наступныя вы- 
данні). Да XVII ст. адносіцца тлумачальная Біблія, 
вядомая пад назвай “Выклад месц труднейших”, 
што зберагаецца у Кіеве і має беларускія моуныя 
асаблівасці.

У XVII ст. біблійньїя пераклады на старабела- 
рускай мове у друку не з'яуляліся. Аднак вядомыя

царкоунаславянскія вьіданні з тлумачзннямі ці зау- 
вагамі на старабеларускай мове. Да іх ліку належыць 
Новы Запавет (Куцейна, 1652), у якім вакол біблій- 
нага тэксту на царкоунаславянскай мове змешчаны 
у маргіналіях старабеларускія каментары, што узыхо
дзяць, відаць, да нейкіх польскіх крьініц. Гэты цікавьі 
помнік яшчэ зусім не вывучаны.

Апрача рукапісау асобных кніг Бібліі, значэнне 
для вывучэння біблійнай традьїцьіі у беларусау зпохі 
Сярзднявечча маюць біблійньїя фрагменты і цытаты на 
старабеларускай мове. Яны часта сустракаліся у роз
ных беларускіх аутарау і у розных творах (палемічньїх, 
тзалагічньїх) XVI -  XVII стст. Так, у кнізе “Казанне 
св. Кірьільї, патрыярха ерусалімскага” (Вільня, 
1596) надрукаваны значны урывак з Евангелля паводле 
Мацвея у невядомым перакладзе. Магчыма, вывучэнне 
такіх фрагментау адкрые існаванне іншьіх перакладау, 
пакуль невядомых навуцы. Як паказалі першыя рос- 
шукі у гэтым кірунку, аз^гары старажытнай Беларусі, 
цытуючы Біблію, нярэдка падавалі яе ва уласным пе
ракладзе. Пры гэтым арьігіналам ім служьілі польскія 
ці царкоунаславянскія крьініцьі.

Як відаць, старабеларуская традыцыя біблійних 
перакладау налічвае некалькі стагоддзяу і дзесяткі 
пісьмовьіх помнікау. З канца XV ст. да XVII ст. уклю- 
чна на старабеларускую мову бьілі перакладзены 
амаль усе старазапаветныя кнігі і практична увесь 
Новы Запавет. Асобныя тэксты (Псалтыр, Евангел
ле) існуюць нават у некалькіх перакладах. Асаблівай 
увагай перакладчыкау карьісталіся старазапаветныя 
кнігі (з причины  іх гістарьічнага зместу), што ра- 
біла магчымым выкарыстанне такіх кніг у літара- 
турных мэтах. Аднак перакладу, што ахоплівау би 
цалкам усю Біблію ці Стари Запавет або дасягнуу 
бы шырокага распаусюджання і быу бы пададзены 
мноствам спісау (копій), у беларусау зпохі Сярздня
вечча не вядома.

Арьігіналам для старабеларускіх перакладау амаль 
заужды служыу пераклад-пасярзднік, у асноуным -  
царкоунаславянскі тэкст, радзей чзшскі ці польскі 
пераклад. Як вьінік, у біблійних перакладах на ста
рабеларускую мову захоуваецца шмат асаблівасцяу 
арьігінала -  царкоунаславянскіх, чзшскіх ці польскіх 
рысау. Звароту да арьігінальньгх крьініц (напрыклад, 
да грэцкай мовы, на якой напісаньї Новы Запавет) 
пакуль не адзначана. Выключэнне складаюць толькі 
некаторыя раннія старазапаветныя пераклады, што, 
магчыма, вьшшлі з яурэйскага асяродку (Віленскі 
зборнік № 262).

Біблійньїя пераклады на старабеларускую мову 
з ’яуляліся зпізадьічна і толькі дзякуючы індьівіду- 
альнай ініпьіятьіве праваслауных, пазней і уніяцкіх, 
а таксама, магчыма, каталіцкіх кніжнікау (манахау, 
святароу, перапісчьїкау) альбо дзейнасці нешматлікіх 
рзлігійньїх групау (яурзйскія асяродкі, пратэстанты). 
Большасць перакладау засталася у рукапісе, што 
сведчыць пра іх лакальны ужытак, і толькі некаторыя 
з перакладау XVI -  XVII ст. трапілі у друк. Усялякія 
пераклады бьілі прьіватньїмі ініцьіятьівамі і не маглі 
мець ужытку у набажзнстве (альбо прызначацца для 
гэтага). Стварэнне такога перакладу мусіла б атры- 
маць дазвол царкоуных уладау, чаго на Беларусі (як
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\ на У краше) школ1 не было. Для набажэнства у пра- 
васлауным асяролку заужды выкарыстоувауся толькл 
царкоунаславянскл пераклад.

Неспрыяльныя сацыяльна-пал1тычныя \ культур- 
ныя фактары не дазволш беларусам у эпоху Сярэд- 
нявечча атрымаць поуны \ адзшы пераклад Святога 
Шсьма на роднай мове, як тэта было у шшых (але 
не ва у ах ) славянсклх народау (чэхау, палякау). Не 
у апошнюю чаргу тое тлумачыцца адсутнасцю кан- 
фесшнага адзшства беларусау 1 царкоунай самастой- 
насщ Беларуси Адмоуную ролю адыграла i слабасць 
сярод усходшх славян працэсау Рэфармацьп. Аднак, 
напэуна, найбольшай перашкодай стала кнаванне 
царкоунаславянскага перакладу. Ён выкарыстоувауся 
у набажэнстве I успрымауся як паноуная форма 616- 
лшнага тэксту, якую у прынцыпе немагчыма замянщь 
перакладам на народную мову. У гэтым плане пака-

зальная перакладчыцкая дзейнасць Францішка С'ка- 
рыны, які арыентавауся на царкоунаславянскі тэкст, 
але імкнууся мадэршзаваць яго. зрабіць больш зра- 
зумелым. Таму усе старабеларускія пераклады разві- 
валіся пад уплывам царкоунаславянскага перакладу 
як факультатыуныя, дапаможныя тэксты.

Тым не менш яны вельмі важныя для асэнсаван- 
ня таго глыбокага духоунага карэння. што шмат ста- 
годдзяу трымае і жьівіць наш народ. Яны служаць 
не толькі буйньїмі помнікамі рзлігійнай ды філала- 
гічнай думкі і практьікі нашых далекіх продкау, але 
і прьікладамі іх нястомнай духоунай працы па разу- 
менні боскіх ісцін і таямніц, нададзеных чалавецтву 
у кнігах Бібліі. Вывучэнне старабеларускіх біблійних 
перакладау дазваляе глыбей зразумець як гісторьію і 
мову нашых продкау, так і іх вьінаходніцтвьі ды ад- 
крьіцці у спасціжзнні Святога Пісьма.
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З ю білеем !

ПРАПАГАНДЫСТ БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРЫ 
ВАЛЯНЦІН Л У КШ А

Валянцін Антонавіч Лукша (нар. 16 лістапа- 
да 1937 г. у Полацку), пазт, публіцьіст, драм а
тург, -  равеснік цяжкога для краіньї перыяду. Па- 
каленне народжаных у тыя жахлівьія гады пад- 
хапіла запал і натхненне маладых талентау, што 
так і не сталі стальїмі майстрамі. Плённа шчыруе 
над родным словам і В. Лукша, доказам -  шмат- 
лікія зборнікі паззіі "Гарады нараджаюцца сёння" 
(1964), "Атава" (1969), "Споведзь" (1973), "Агонь 
і попел" (1 989), "Агні далекіх гарадоу" (1992), 
пазма-хроніка "Белыя берагі" (1981), публіцьіс- 
тычныя кнігі "Рамантьікі шасцідзесятьіх" (1967), 
"Полацк" (1973) і іншьія; многім вядомыя адраса- 
ваныя дзецям складанні вершау "Аркестр", "Зялё- 
ная бальніца", "Лета круглы год", "Крылаты цэх", 
"Чароуны камень".

Сын настауніцьі і райвыканкамаускага чьіноуніка, 
Валянцін, закончыушы сямігодку і лясны тзхнікум 
(1956 г.), пачау пісаць вершы (першы надрукаваны 
у 1 956 г. у полацкай гарадской газеце). "Дакладная" 
праца у Пензенскай аэрафотаупарадчай экспеды- 
цыі, трэсце № 16 "Нафтабуда" змянілася працай 
творчай: ад пачатку 1960-х гг. В. Лукша -  літсу- 
працоунік рздакцьіі полацкай гарадской газеты, за- 
гадчык аддзела міжраеннай газеты, карэспандэнт 
Беларускага радыё, загадчык аддзела літаратурьі 
і мастацтва "Чырвонай змены", адказны сакратар 
штомесячніка "На экранах Беларусі". У 1976 г. 
скончыу Вышэйшую партыйную школу у Маскве 
(аддзяленне друку, радыё, тэлебачання). 3 1973 г. 
старшы, а з 1 975 г. галоуны рэдактар літаратурна- 
драматычнага вяшчання Беларускага радыё (і аутар 
некалькіх радыёп'ес). 3 1 980 г. амаль на два дзеся- 
цігоддзі узначаліу выдавецтва "Юнацтва". Менавіта 
пры ім, як сцвярджае пісьменнік Сяргей Панізнік (на 
той час супрацоунік В. Лукшы), выдавецтва займела 
сусветную славу: кнігі вьіходзілі саракатьісячньїмі 
накладамі, беларуская літаратура перекладалася на

многія мовы, прапагандавалася у розных краінах (і 
не толькі еурапейскіх).

Можа, трэба напісаць, што Валянцін Лукша 
"апявау у сваіх творах працоуныя будні, Радзіму, 
гісторьію і сучаснасць, радасць дзяцінства". Тэта 
слушна, але энцыклапедычныя штампы не пєрада- 
юць музыку творчасці: дзесяткі вершау пісьменніка 
сталіся песнямі дзякуючы кампазітарам Дз. Лука
су, І. Лучанку, У. Мулявіну, Э. Наско, Ф. Пытале- 
ву, К. Цесакову, А. Чыркуну і іншьім, а сам паэт і 
публіцьіст -  аутар лібрзта оперы "Барвовы золак" 
паводле "Палескай хронікі" Івана Мележа (кампазі- 
тар К. Цесакоу).

Валянцін Лукша -  лаурэат Літаратурнай прзміі 
імя П. Броукі за 1994 г., Дзяржаунай прзміі Бела
русі за 1 996 г.

П а д р ы х т а в а л а  К рьісц іна П У Ч Ы Н С К А Я .
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