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Там, дзе шум ны го рад 

поў ніц ца

На ва год ні мі дзі во са мі,

Май стра ва лі ёл ку-мод ні цу

Між сталь ны мі 

хма ра чо са мі.

Па ды зай не — най су час ная,

І пад зор каю ка ляд наю!

Са праў ды, ялін ка клас ная...

Толь кі ж ба чу: не са праўд ная.

Кож най укра се бу ду ра ды я,

Але шчы ра ўсім агуч ваю:

Лепш вы рошч ваць са праўд нае,

А не вы шту коў ваць штуч нае.Біб лію ча ла вец тва ўсё яшчэ пра цяг-

вае ад кры ваць, не вы пад ко ва яе на зва лі 

«жы вой кні гай». «Прак ты ка ін шых кра ін, 

дзе Свя тое Пі сан не пе ра кла да ец ца рэ гу-

ляр на, па каз вае, што чым боль шая коль-

касць якас ных пе ра кла даў, тым боль шая 

маг чы масць у спа жыў ца мо вы на блі зіц ца 

да ра зу мен ня Біб ліі. Кож ны но вы пе ра-

клад бу дзе ін шы, і гэ та чар го вы скарб, — 

за ўва жае док тар сак раль най тэ а ло гіі, 

біб ле іст Іры на ДУ БЯ НЕЦ КАЯ. — Біб лію 

не трэ ба пе ра піс ваць, яе трэ ба пе ра чыт-

ваць. На маю дум ку, ідэа льны пе ра клад 

для ХХІ ста год дзя па ві нен па тлу ма чыць 

су час на му чы та чу тое, што мог зра зу-

мець ча ла век у ста ра жыт ныя ча сы. Для 

гэ та га аба вяз ко ва па трэб ны ка мен та-

рыі, важ на па спра ба ваць ак ту а лі за ваць 

тэкст, які быў на пі са ны ў пер шым ты ся-

ча год дзі да на шай эры».

Мно гія да след чы кі ўпэў не ныя, што 

Свя тое Пі сан не трэ ба пе ра кла даць 

ме на ві та з ары гі на ла, тым больш што 

лю дзі, якія ва ло да юць ста ра жыт ны мі 

мо ва мі, мо гуць ад кры ваць но выя сло-

вы і іх зна чэн ні. Але, на жаль, сён ня 

ста рыя мо вы не за па тра ба ва ныя, той 

жа іў рыт пе ра стае вы кла дац ца не толь-

кі ў Бе ла ру сі, але і ў мно гіх замежных 

уні вер сі тэ тах. Ка лі ж пры ства рэн ні Біб-

ліі па-бе ла рус ку вы ка рыс тоў ваць ужо 

іс ну ю чыя пе ра кла ды, мож на не толь кі 

ска пі я ваць чу жыя па мыл кі, але і на ра-

біць сва іх. Тым больш што пе ра клад-

чы кі су тык ну лі ся з шэ ра гам праб лем. 

На прык лад, ім трэ ба бы ло вы ра шаць, 

як па даць наз вы рас лін, му зыч ных ін-

стру мен таў, прад ме таў што дзён на га 

по бы ту, пра якія згад ва ец ца ў «жы вой 

кні зе», але сён ня цяж ка аль бо на огул 

не маг чы ма ўявіць, як яны вы гля да лі.

Пры ства рэн ні бе ла рус кай Біб ліі 

важ на мак сі маль на пе ра даць не толь-

кі яе змест. У кож на га еван ге ліс та не-

паў тор ны стыль, свая ма не ра апо ве-

ду. Бяс прэч на, каб за ха ваць жан ра выя 

пры кме ты, па даць вер шы з «Кні гі кніг», 

да пра цы над су час ны мі вы дан ня мі не-

аб ход на да лу чаць і лі та ра та раў, паэ таў. 

«Трэ ба мак сі маль на пе ра даць усё, што 

ёсць у Біб ліі, у тым лі ку і яе паэ тыч нае 

ха раст во. Сло ва Бо жае не да хо дзіць да 

сэр цаў, ка лі яно не вы ка за на так, як у 

Біб ліі, у адзі на маг чы май фор ме», — 

упэў не на Га лі на СІ НІ ЛА, кан ды дат 

фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар ка-

фед ры куль ту ра ло гіі фа куль тэ та са-

цы я куль тур ных ка му ні ка цый БДУ.

Не ад ноль ка вае вы ка ры стан не 

рэлігійнай лексікі ў прак ты цы кан фе-

сій на шай кра і ны пры вя ло да та го, што 

сён ня на ват геа гра фіч ныя наз вы і аса-

бо выя ім ёны па да юц ца па-роз на му. 

Але ці на ка рысць та кія ра зы хо джан ні 

лі та ра тур най бе ла рус кай мо ве? Ужо 

не раз па ды ма ла ся пы тан не аб не аб-

ход нас ці ства рэн ня адзі на га для ўсіх 

пе ра кла ду, тым больш што Біб лія ста-

рэй шая за рэ лі гіі і кан фе сіі.

«Ка лі б мы ўзя лі на ват пе ра кла ды 

30-га до вай даў нас ці, то ка за лі б аб 

«роз ных мо вах», та му што там вы ка-

ры ста на не толь кі ін шая лек сі ка, але і 

роз ныя ар фа гра фіч ныя і гра ма тыч ныя 

тра ды цыі. За раз мы ўжо не га во рым 

пра раз на бой у ар фа гра фіі і гра ма ты-

цы, усё ж на блі жэн не у гэ тых ад но сі нах 

ідзе. Мы ма ем нар ма тыў ную бе ла рус-

кую мо ву, — за ўва жае кан ды дат фі-

ла ла гіч ных на вук, вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нік Ін сты ту та мо ва знаў ства 

Нацы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла-

ру сі Іры на БУДЗЬ КО. — Сён ня мы 

га во рым толь кі пра роз ні цу пры ўжы-

ван ні лек сем, слоў. Але ва ры янт насць 

у ней кай тэр мі на ла гіч най гру пе — гэ та 

нар маль на, асаб лі ва для моў, якія раз ві-

ва юц ца. Тут важ ная прос та фік са цыя».

Трэ ба вы ра шаць і пы тан не з тым, як 

сак раль ную лек сі ку па да ваць у су час-

ных лек сі ка гра фіч ных вы дан нях. На-

прык лад, за раз вя дзец ца ра бо та над 

вя лі кім тлу ма чаль ным слоў ні кам бе ла-

рус кай мо вы. Ву чо ныя Ін сты ту та мо ва-

знаў ства пра па на ва лі па да ваць у ім роз-

ныя ва ры ян ты з пе ра кла даў біб лій ных 

тэкс таў, але пры гэ тым вы пра ца ваць 

сіс тэ му па мет (на кшталт «пра ва слаў-

нае», «ка та ліц кае», «пра тэ станц кае»), 

каб бы ло бач на, якая фор ма ўжы ва ец ца 

ў царк ве, а якая ў кас цё ле.

«Пе ра клад Сло ва Бо жа га, які не 

пры зна ча ны для вы ка ры стан ня ў хра-

ме, нель га лі чыць паў на вар тас ным у 

мі сій ным пры зна чэн ні», — упэў не ны 

док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе-

сар, член аў тар ска га ка лек ты ву па 

пе ра кла дзе кніг Біб ліі на бе ла рус кую 

мо ву Іван ЧА РО ТА. Але Біб лія не ста не 

«жы вой кні гай», ка лі яна не дой дзе да 

чы та ча па-за царк вой. І тут важ на, каб 

бе ла рус кі пе ра клад яе быў да ступ ны, 

бо, на прык лад, яшчэ па ру га доў та му 

на быць Біб лію на род най мо ве бы ло 

да во лі праб ле ма тыч на.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Пом нік, пра та ты пам яко га па-

слу жыў пісь мен нік Ула дзі мір 

Ка рат ке віч у юнац тве, стаў 

не ад' ем най част кай куль тур-

най пра сто ры прад зю сар ска-

га цэнт ра «Спа маш», — но вы 

твор чы дом ад кры лі на пя рэ-

дад ні 15-год дзя ўста но вы.

На са мрэч скульп тур ная кам па-

зі цыя «Пры свя чэн не паэ ту» ра бо ты 

вя до ма га май стра Ула дзі мі ра Сла-

бод чы ка ва з'я ві ла ся ў ста ліч ным 

ра ё не Асма лоў ка яшчэ год та му. 

За гэ ты час брон за вы хло пец, па-

доб ны да Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 

ў юныя га ды, стаў доб рым сяб рам 

і кры ні цай на тхнен ня для больш 

чым 60 дзя цей і пад лет каў — 

столь кі іх на сён ня зай ма юц ца ў 

твор чых сту ды ях прад зю сар ска га 

цэнт ра, дзве ры ў які рас чы ня юц ца 

лі та раль на праз не каль кі кро каў. 

У чым ад мет насць, і ча му гэ ты апо-

вед не рэ кла ма? Бо га вор ка пра 

той рэд кі вы па дак, ка лі біз нес не на 

сло вах, а на спра ве ўзяў пад кры-

ло мас тац тва: і пом нік, і ўпі са ны 

ў гіс та рыч ны ра ён су час ны ча ты-

рох па вяр хо вы бу ды нак уз ве дзе ны 

цал кам за кошт срод каў кам па ніі 

«Амка дор». І, як сціп ла за ўва жае яе 

кі раў нік, адзін з са мых уплы во вых 

ай чын ных біз нес ме наў Аляксандр 

ШАКУ ЦІН, тут усё зроб ле на для 

та го, каб не толь кі рас крыць дзі-

ця чыя та лен ты і вы рас ціць з іх ар-

тыс таў як мі ні мум еў ра пей ска га 

ўзроў ню, але і каб гэ тыя ар тыс ты 

не «іш лі на экс парт», а за ста ва лі ся 

бе ла рус кі мі і са дзей ні ча лі раз віц-

цю на шай куль ту ры.

На ад крыц ці но вай твор чай пра-

сто ры пры сут ні чаў так са ма мі ністр 

куль ту ры Юрый БОНДАР, які па-

жа даў пе да го гам і вы ха ван цам 

прад зю сар ска га цэнт ра вы со ка-

га твор ча га па лё ту. «Без умоў на, 

у твор ча га до ма, ство ра на га ка-

ман дай ад на дум цаў, вя лі кія пер-

спектывы. Тут бу дуць раз ві вац ца 

та ле на ві тыя дзе ці і твор чая мо-

ладзь, ра бо та з якой бу дзе вес ці ся 

на сіс тэм най асно ве. Цэнтр ста не 

мес цам пры цяг нен ня ма ла дых та-

лен таў, якія вы ра шы лі пры свя ціць 

жыц цё мас тац тву, на шай куль ту-

ры», — да даў мі ністр.

На га да ем, пус ту ю чую двух па-

вяр хоў ку на ву лі цы Ка му ніс тыч-

най га рад скія ўла ды ад да лі пад 

бу ды нак прад зю сар ска га цэнт ра 

яшчэ ў 2014 го дзе, ад нак тэр мі-

ны зда чы аб' ек та за цяг ну лі ся, бо 

за мест рэ кан струк цыі да вя ло ся 

фак тыч на вес ці бу даў ніц тва на-

но ва. Ле тась бу ды нак звон ку быў 

га то вы, але спат рэ біў ся яшчэ да-

во лі пра цяг лы час для ад па вед-

на га «на чын ня», і кроп ка ў маш-

таб ным пра ек це бы ла па стаў ле на 

толь кі сё ле та.

Як ад зна чы ла ды рэк тар цэнт ра 

Ан жэ лі на МІ КУЛЬ СКАЯ, у Год ма-

лой ра дзі мы тут фак тыч на ад бы ло-

ся пе ра фар ма та ван не, пе ра ход да 

но вых ві даў дзей нас ці. «Па доб на га 

цэнт ра ў на шай кра і не яшчэ не бы-

ло, та му гэ та да во лі сме лы экс пе ры-

мент, ня гле дзя чы на ба га ты во пыт 

ра бо ты. Ця пер у нас бу дзе поў ны 

цыкл вы рошч ван ня пра фе сій ных 

ар тыс таў, па чы на ю чы ад дзі ця чай 

сту дыі і заканчваючы гу ка за піс-

ной, так са ма з'я віц ца маг чы масць 

рэа лі за ваць свае твор чыя ідэі ў 

кам па зі та раў і паэ таў, аран жы роў-

шчы каў — маг чы мас ці цэнт ра да-

зва ля юць за мах вац ца на мно гае». 

Ужо гэ тай во сен ню «Спа маш», які 

пра цуе з 2004 го да і ра ней зай маў ся 

рас крут кай і пад трым кай толь кі не-

каль кіх ма ла дых вы ка наў цаў (ся род 

іх у роз ны час бы лі, на прык лад, Да-

рыя, Іван Бус лай, Аня Шар ку но ва, 

Ві таль Гар дзей, Гер ман, Аляк сей 

Грос, Але на Лан ская) на браў вы ха-

ван цаў у твор чыя сту дыі. На да лей 

тут пла ну юць пра во дзіць кас тын гі 

ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі і рых та-

ваць та ле на ві тых дзя цей да вы ха-

ду на вя лі кую сцэ ну — а зна чыць, 

у на шай кра і не на рэш це з'я ві ла ся 

аль тэр на ты ва Ака дэ міі эст ра ды Іга-

ра Кру то га і ін шым за меж ным твор-

чым шко лам.

На сён ня ў прад зю сар скім 

цэнт ры — шэсць пад раз дзя лен-

няў, ся род якіх сту дыя мас тац тваў 

Mаlіnоvkа bу Sраmаsh, сту дыя 

гу ка за пі су, рэ жы сёр ская, ха рэа-

гра фіч ная... Мес ца пад сон цам ім 

усім ха пае, бо ча ты рох па вяр хо вы 

комп лекс уклю чае кла сы для за ня-

ткаў ва ка лам і му зы кай, ха рэа гра-

фіч ную за лу, ад мі ніст ра цый ныя 

па мяш кан ні і са мую су час ную ў 

кра і не гу ка за піс ную сту дыю. Яе, 

да рэ чы, па спе лі ўжо аца ніць та-

кія вя до мыя ў му зы цы асо бы, як 

Ганс Цы мер (кам па зі тар, аў тар 

му зы кі да па пу ляр ных філь маў, 

ся род якіх «Пі ра ты Ка рыб ска га 

мо ра», «Цём ны ры цар», «Ка роль 

леў» і дзя сят кі ін шых) і экс-са ліст 

Dеер Рurрlе Джо Лін Цёр нэр, які, 

да рэ чы, рых туе су мес ную ра бо ту 

з вы ха ван ца мі бе ла рус ка га прад-

зю сар ска га цэнт ра. Акра мя та го, 

ме на ві та ў сту дыі ПЦ «Спа маш» 

за піс ва ец ца пес ня да цы ры мо ніі 

ад крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

і яго ж ка ман да рых туе цы ры мо-

нію су стрэ чы Агню мі ру ў рам ках 

Гуль няў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ТВОР ЧАСЦЬ ПЛЮС
На тхня ю чы ся Ка рат ке ві чам

Аляк сандр ША КУ ЦІН пад тры маў тра ды цыю, якую рас па ча лі 
вы ха ван цы цэнт ра: іду чы на за ня ткі, па ціс каць ру ку скульп ту ры.

Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Юрый БОН ДАР, ды рэк тар ПЦ «Спа маш» 
Ан жэ лі на МІ КУЛЬ СКАЯ і на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Ігар ЮР КЕ ВІЧ 

на ад крыц ці но вай куль тур най пра сто ры.

Фо
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Слоў ні цаСлоў ні ца СВЯ ТОЕ ПІ САН НЕ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ

Праб ле мы 
пе ра кла ду

Бе ла ру сы — адзін з пер шых на ро даў, які атры маў Біб лію на род най мо-

ве. Фран цыск Ска ры на пе ра клаў яе, ка лі яшчэ не іс на ва ла анг ла моў ных 

дру ка ва ных вы дан няў Пі сан ня. Сён ня мы ма ем ужо 18 бе ла рус кіх пе-

ра кла даў Но ва га За па ве ту, і гэ та без улі ку асоб ных біб лей ных кніг, якія 

вый шлі ў свет на на шай мо ве.

І тым не менш пра ца над Біб лі яй на бе ла рус кай мо ве ўсё яшчэ пра цяг ва-

ец ца. Ці з'я віц ца ў нас адзі ны пе ра клад, які пры муць прад стаў ні кі роз ных 

кан фе сій? Як па да ваць Біб лію су час ным чы та чам? Якія тэр мі ны з яе 

трэ ба ўво дзіць у бе ла рус кія слоў ні кі? І на што аба пі рац ца пры ства рэн ні 

су час на га пе ра кла ду, ка лі бе ла рус кая мо ва не за дзей ні ча на не толь кі ў 

царк ве, але і ў мно гіх ін шых сфе рах? Пра гэ та ад бы ла ся за ці каў ле ная 

раз мо ва спе цы я ліс таў у На цы я наль най біб лі я тэ цы.


