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4) назвы раслін, пладоў, харчовых вырабаў: 
 

Зямля выхваляецца дзіўнай раскошай: 

Гранатамі, рысам, салодкай айвой. 
 

Рысу і працы патрабавалі 

Дзесяць тысяч галодных іранцаў. 
 

Я тут жыў, здаецца, вечнасць, еў лаваш і вінаград… 
 

Дзе іранцы частавалі нас віном і тлустым пловам. 
 

5) іншыя назвы: 
 

І ляціць ад прывакзальнай плошчы 

Чорны шах на бронзавым кані. 
 

Чайханшчык сонным вокам 

Глядзіць, як наш баец… 
 

І калі гарачымі вачыма 

З-пад чадры іранка шугане... 
 

Раскажу, як караваны 

Сумным звонам будзяць горы… 

 

Асобныя з адзначаных слоў страцілі адценне экзатычнай навізны і перай-

шлі ў разрад звычайнай лексікі (айва, вярблюд, караван, рыс), іншыя – па-

ранейшаму можна кваліфікаваць як экзатызмы (дэрвіш, мінарэт, муэдзін, чадра). 

1. Бурак Л. І. Сучасная беларуская мова / Пад рэд. Л. М. Шакуна. Мінск, 1985. 

2. Жураўскі А. І. Выбраныя працы / Укл. Н. В. Паляшчук, А. Ф. Мяснікоў. Мінск, 

2014. 
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Катэгорыя дыялагічнасці ў казанні Марціна Відзевіча 

на пахаванні Мікалая Крыштафа Радзівіла 

 

Часам росквіту рытарычных тэкстаў у беларускай літаратуры з’яўляецца 

XVI – пачатак XVII ст. У Вялікім Княстве Літоўскім рытарычная літаратура 

была прадстаўлена наступнымі жанрамі: свецкая палітычная прамова; 

царкоўная публічная прамова (казанні); прадмовы, прысвячэнні і пасляслоўі да 

канфесійных твораў [2, c. 6]. Казанне Марціна Відзевіча на пахаванні Мікалая 

Крыштафа Радзівіла было прамоўлена ў Нясвіжскім касцёле Божага Цела 

9 красавіка 1616 года. На сённяшні дзень казанне вядома ў двух варыянтах: 

адзін – віленскай друкарні Лявона Мамоніча, другі – кракаўскай друкарні  
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Францішка Цэзарыя; абодва зявіліся хутчэй за ўсё ў год пахавання Мікалая 

Крыштафа Радзівіла [13; 14]. Віленскі старадрук і стаў аб’ектам нашага дасле-

давання. 

Як зазначыла даследчыца Т. М. Дзялендзік, пахавальнае казанне – твор 

гамелітычнага жанру [2, c. 5]. Гэта значыць, што яно пабудавана па асноўных 

прынцыпах рыторыкі. Такі від прамовы прадугледжвае своеасаблівы дыялог 

святара (адрасанта) з прысутнымі (адрасатамі). Разам з тым казанне – гэта і 

багаслоўскі твор, дзе сцверджанні грунтуюцца на аўтарытэтных крыніцах 

(Бібліі, словах Айцоў Касцёла, творах антычных аўтараў і інш.). Цытаванне 

гэтых крыніц таксама стварае своеасаблівы дыялог ужо аўтараў крыніц з 

адрасатамі казання. Нарэшце, пахавальнае казанне дазваляе прапаведніку 

пашырыць фантазію ў рэчышча дыялогу з Богам і нават з памерлым. 

На сённяшні дзень у беларускім мовазнаўстве, наколькі нам вядома, 

функцыянальная семантыка-стылістычная катэгорыя дыялагічнасці пакуль не 

мае грунтоўнай тэарэтычнай распрацоўкі, на якую можна было б абапірацца 

на практыцы ў выяўленні сродкаў дыялагічнасці. Усё ж апошнім часам 

вывучэнне катэгорыі дыялагічнасці набыло пэўнае месца ў беларускай 

лінгвістыцы. Выяўленнем сродкаў дыялагічнасці ў старабеларускіх тэкстах 

займалася М. І. Свістунова [6; 7]. У навуковым артыкуле «Дыялагічнасць і 

адрасаванасць у навуковым дыскурсе» А. М. Лапкоўская разглядае гэтыя 

дзве катэгорыі і ў межах навуковага тэксту выяўляе паказчыкі (па сутнасці, 

сродкі) дыялагічнасці [4]. У рэчышчы мастацкага стылю катэгорыю 

дыялагічнасці ў сваіх даследаваннях закранула Т. Я. Старасценка [8]. 

В. С. Чарапко скіравала сваю ўвагу на публіцыстычныя тэксты [10]. 

Тэма дыялагічнасці намнога больш шырока распрацавана ў расійскім 

мовазнаўстве, напрыклад, у працах М. М. Кожынай, Н. С. Валгінай [3; 1]. 

Сучаснае мовазнаўства разумее дыялагічнасць значна шырэй, чым 

уласна дыялог (абмен выказваннямі-рэплікамі). М. І. Свістунова следам за 

М. М. Кожынай слушна заўважае: «Па сутнасці, любое, нават фармальна мана-

лагічнае, выказванне адрасанта арыентавана на ўспрыманне яго адрасатам. І 

таму можна гаварыць пра дыялагічнасць фактычна любога маўленчага акта» [6, 

с. 35]. Катэгорыя дыялагічнасці (функцыянальная семантыка-стылістычная) – 

адна з разнавіднасцей тэкставых катэгорый, якія ўяўляюць сабой сістэму 

рознаўзроўневых моўных сродкаў (у тым ліку і тэкставых), аб’яднаных на тэкс-

тавай плоскасці агульнай функцыяй выражэння дыялагічнасці. Катэгорыя 

дыялагічнасці выражаецца праз сродкі або маркёры дыялагічнасці. Яны 

дапамагаюць аўтару тэксту выказаць сваю пазіцыю і ў той жа час падаць ін-

фармацыю адрасату, звярнуць увагу на больш істотныя рэчы [9, c. 130]. 

Сярод сродкаў выражэння дыялагічнасці вылучаюць моўныя і тэкс-

тавыя. У сваю чаргу моўныя сродкі падзяляюцца на: а) лексічныя, 

б) марфалагічныя, в) сінтаксічныя. Сродкі выражэння дыялагічнасці сінтаксіч-

нага ўзроўню з’яўляюцца або сродкамі аўтарызацыі (выражэння пазіцыі ад-

расанта), або сродкамі адрасацыі (выражэння скіраванасці выказвання на ад-

расата). Да сродкаў аўтарызацыі адносіцца персаніфікаванасць маўлення, а да 
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сродкаў адрасацыі адносяцца розныя віды зваротка, розныя віды імператыву 

як звароту да чытача, пытальныя сказы, у тым ліку і рытарычныя, а таксама 

пытальна-адказныя комплексы [6, c. 36]. 

Тэкставыя сродкі дыялагічнасці – гэта спасылкі, зноскі і звароты да чу-

жога меркавання [1]. Аўтарскае «я» ў тэксце рэалізуецца праз такі сродак аўта-

рызацыі як персаніфікаванасць маўлення. Праз гэты сродак адрасант паўстае 

перад намі як рэальная асоба, якая выказвае свае эмоцыі, пазіцыю, стан. Пер-

саніфікаванасць маўлення з’яўляецца сродкам дыялагічнасці, бо ўспрымаецца 

адрасатам і знаходзіць водгук у яго. Выражаецца пазіцыя адрасанта, як правіла, 

праз дзеяслоў у форме 1-й асобы адз. і мн. ліку, асабовыя і прыналежныя зай-

меннікі, якія таксама ўказваюць на 1-ю асобу адз. і мн. ліку. Часам аўтары 

пішуць пра сябе ў 3-й асобе [6, c. 36]. Персаніфікаванасць маўлення асабліва 

актыўна выкарыстоўваецца ў рытарычных тэкстах. Больш таго, гэтых сродкаў 

увогуле немагчыма пазбегнуць тады, калі тэкст уяўляе сабой выклад уласных 

разважанняў ці пазіцыі адрасата. Выражэннем скіраванасці выказвання на 

адрасата з’яўляюцца розныя віды зваротка [6, c. 36–37]. Часта ў рытарычных 

тэкстах можна сустрэць зварот не толькі да асобных людзей, да слухачоў, у 

залежнасці ад мэты аўтар таксама можа звяртацца да цэлай краіны, да людзей 

пэўнай сацыяльнай групы. У фунеральных празаічных і паэтычных творах 

ёсць цікавая адметнасць, калі аўтар выкарыстоўвае зварот да памерлага, ёсць 

нават выпадкі звароту памерлага чалавека да жывых: гэта можа быць прамы 

зварот, а таксама апасродкаваны (праз тастамент, напрыклад). 

Пытанні ў тэксце, натуральна, прадугледжваюць наяўнасць рэцыпіента, 

таго, да каго яны скіраваны. Пытанні ў форме пытальных сказаў, звернутыя, як 

правіла, або да чытача, або да ідэйнага апанента, прымаюць самы непасрэдны 

ўдзел у стварэнні дыялогу [6, с. 38]. Больш частотным сродкам дыялагічнасці 

з’яўляецца рытарычнае пытанне. Для старажытных тэкстаў характэкрны пы-

тальна-адказныя комплексы, якія ўяўляюць сабой спалучэнне пытання і адказу 

[6, с. 38]. Такія спалучэнні могуць паўтарацца, ствараюць эфект «нанізвання», і 

гэтым самым павышаецца ўздзейная функцыя тэксту. У традыцыі рыторыкі 

пытальна-адказная канструкцыя з’яўляецца сродкам дасягнення красамоўства, 

таму можна казаць пра яе эстэтычную функцыю [6, с. 39]. 

Тэкставыя сродкі выражэння дыялагічнасці (спасылкі, зноскі і зварот да 

чужога меркавання) у старажытных тэкстах выкарыстоўваюцца дастаткова ча-

ста. У залежнасці ад мэты аўтары XVI–XVII cтст. звярталіся да надрукаваных 

выказванняў сваіх апанентаў (у палемічных тэкстах), да свяшчэнных тэкстаў, 

прац хрысціянскіх мысліцелей (у канфесійных тэкстах), да работ антычных 

гісторыкаў і філосафаў, дзяржаўных дакументаў і дакументаў розных рэ-

лігійных арганізацый, перапіскі дзяржаўных, палітычных і рэлігійных дзеячаў 

[6, с. 36]. Тэкставыя сродкі выражэння дыялагічнасці акрэсліваюць ступень 

эрудыцыі аўтара, паказваюць яго знаёмства з першакрыніцамі і тым самым 

адлюстроўваюць «дыялог» паміж аўтарам тэксту і аўтарам крыніцы. Тэкставыя 

сродкі дыялагічнасці адсылаюць адрасанта да першакрыніцы, наладжваюць 

своеасаблівы дыялог паміж імі, дэманструюць (або падвышаюць) эрудыцыю 
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слухачоў/чытачоў. І, нарэшце, «яны прымушаюць чытача прыняць або не пры-

няць тую іх трактоўку, якую падае ўжо не аўтар першакрыніцы, а аўтар па-

лемічнага тэксту, і тым самым ствараецца своеасаблівы апасродкаваны дыялог 

паміж імі “чытач – аўтар палемічнага тэксту – аўтар крыніцы”» [6, с. 36]. 

Для пісьменнікаў XVI – пачатку XVII ст. характэрна веданне Бібліі і тво-

раў антычных аўтараў, іх шырокае цытаванне і пабудова на падставе гэтых тво-

раў сваіх выказванняў. У дачыненні да перыяду Адраджэння і барока польскі 

даследчык Веслав Стэц заўважае: «У езуіцкіх палеміках мы можам убачыць – 

аналагічна і ў тагачасных пісьменніцкіх формах – характэрную для пас-

лятрыдэнцкай мадэлі касцёльнай рыторыкі тэндэнцыю да антычна-біблійнага 

сінкрэтызму...» [13, c. 103]. Названыя «езуіцкія палемікі» (ці проста палемікі) – 

гэта таксама і каталіцкія казанні (у вялікай ступені і пахавальныя). Пры 

выяўленні розных тэндэнцый у фунеральнай прозе XVI–XVII стст., было 

заўважана, што гэтыя тэксты багатыя на шматлікія спасылкі рознага кшталту. 

Польскі даследчык Марк Сквара на падставе вывучэння вялікай колькасці па-

хавальных казанняў XVII cт. сцвярджае: «Пахавальныя прамоўцы з XVII ст. 

[…] укладваюць выказванні ў вусны памерлых, [...] выкарыстоўваюць ў паха-

вальных прамовах цэлыя лісты або толькі іх фрагменты, цытуюць урыўкі тэс-

тамэнтаў, дзённікаў і іншых пахавальных казанняў. [...] Довадам у казанні мог 

быць таксама дзённік падарожжа памерлага. Усё ж найчасцей цытуюцца раней 

прамоўленыя пахавальныя казанні. [...] Аўтары пахавальных прамоў цытуюць 

вусныя выказванні памерлых (sermocinatio). [...] Касцёльныя прамоўцы 

звяртаюцца да сведкаў смерці. [...] Цытуюцца таксама выказванні “трэціх” асоб, 

якія бяруць удзел у спрэчках з памерлымі. [...] У пахавальных прамовах выка-

рыстоўваюцца не толькі “чалавечыя”, але і “Божыя” сведчанні» [12, c. 171–178]. 

Працытаваны ўрывак сведчыць пра тое, што не было абмежаванняў у выкары-

станні аўтарам свайго мастацкага аратарскага таленту для развіцця дыялагіч-

насці ў рытарычным тэксце. 

Пахавальнае казанне Марціна Відзевіча з нагоды смерці Мікалая Кры-

штафа Радзівіла – гэта празаічны фунеральны твор, які адначасова з’яўляецца 

рытарычным і багаслоўскім. Як было заўважана вышэй, твор такога кшталту 

мэтазгодна вывучаць у кантэксце выяўлення сродкаў дыялагічнасці, як моўных, 

так і тэкставых. Казанне Марціна Відзевіча было прамоўлена на пахаванні 

Мікалая Крыштафа Радзівіла (Сіроткі) у нясвіжскім касцёле Божага Цела 9 кра-

савіка 1616 года, а пасля было надрукавана. З гэтага вынікае, што пры 

даследаванні гэтага помніка старабеларускай польскамоўнай літаратуры 

варта ўлічваць яго вусную і друкаваную рэалізацыю. 

Казанне Марціна Відзевіча не з’яўляецца адзіным у сваім родзе прыкла-

дам друку фунеральных празаічных твораў. Пачынаючы з другой паловы 

XVI ст., на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага шырока распаўсюджваецца 

практыка друкавання пахавальных казанняў. З 1580-х гадоў ужо ўсталёўваецца 

адмысловая графічная традыцыя друкавання такіх тэкстаў. На падставе аналізу 

некалькіх друкаваных асобнікаў розных пахавальных казанняў можна 

заўважыць тэндэнцыю ўніфікацыі афармлення такога роду тэкстаў. У часы 
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міжканфесійных палемік пахавальная прамова часта станавілася чарговай наго-

дай для дагматычных дыскурсаў. Адпаведна сутнасці паняцця казання паха-

вальныя прамовы мелі таксама і дыдактычны характар. Казанне Марціна 

Відзевіча больш набліжаецца да агіяграфічных твораў, дзе ствараецца ідэальны 

вобраз памерлага, вартага наследавання і слаўнай памяці. Майстэрства пра-

моўцы заключаецца ў яго пераканаўчых здольнасцях, таму відавочна, што аўтар 

пахавальнага казання стараўся ўтрымаць увагу слухача/чытача, аргументаваць 

свае доказы. 

У тэксце сустракаюцца некаторыя выразы і словы на лацінскай мове, але, 

у параўнанні з аналагічнымі творамі, Марцін Відзевіч ужываў іх дастаткова 

рэдка. Побач з прыведзенымі намі прыкладамі з тэксту змешчаны наш уласны 

пераклад. Па прычыне таго, што літаратурны помнік узнік у межах каталіцкай 

традыцыі, пераклад назваў кніг Бібліі на беларускую мову мы прыводзім згодна 

з іх перакладам, зацверджаным Канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Беларусі. 

Сродкі аўтарызацыі (выражэння пазіцыі адрасанта), якія прадстаўлены 

галоўным чынам праз персаніфікаванасць маўлення, абавязкова фігуруюць у 

казанні Марціна Відзевіча. Немагчыма ўявіць сабе святара, які прамаўляе да 

людзей і выключае са свайго маўлення любое праяўленне ўласнай асобы. Най-

больш частотнымі паказчыкамі персаніфікаванасці маўлення ў тэксце 

з’яўляюцца асабовыя формы дзеяслова, а менавіта формы 1-й асобы адзіноч-

нага і множнага лікаў: o że insze dla krotkości opuszczę (бо іншае для сцісласці 

апушчу); Nie wspominam tu inszych przewag iego pańskich (Не ўспамінаю тут 

іншых яго княжаскіх заслуг). Ёсць месцы ў творы, дзе аўтар вядзе не дыялог са 

слухачамі/чытачамі, а своеасаблівы палілог, уключаючы ў яго аўтара іншага тво-

ра: Słusznie tedy o tym Jaśnie ośw(iecony) xiążęciu z prorokiem mowim: Aquila 

grandis (Слушна тады пра гэтага Яснавяльможнага князя кажам разам з праро-

кам: «Вялікі арол»). Часам персаніфікаванасць тэксту праяўляецца і праз зварот-

ныя дзеясловы: nie mowić ale łzami się zalewać przychodzi (прыходзіцца не казаць, 

а залівацца слязьмі). Важным сродкам персаніфікаванасці з’яўляюцца займеннікі. 

Як правіла, гэта асабовыя і прыналежныя займеннікі: moy wstyd własny nie 

dopuszcza (мой уласны сорам не дапускае); Tu mi iuż y słow y głosu nie staie (Тут 

мне ўжо і слоў, і голасу не стае); przed oczyma naszymi (перад нашымі вачыма). 

Як мы ўжо казалі, сродкі адрасацыі (выражэнне скіраванасці выказвання 

на адрасата) прадстаўлены ў тэкстах, як правіла, большай разнастайна, чым 

сродкі аўтарызацыі. У першую чаргу скіроўваем увагу на сродкі, якія маюць 

значэнне «звароту» да кагосьці. У нашым даследаванні гэтая катэгорыя сродкаў 

дыялагічнасці фігуруе як розныя віды зваротка. Аўтар звяртаецца да прысут-

ных праз формы асабовага займенніка «вы»: iż czas uchodzi – a wam wszytkim 

wiadomo – nie wspominam (што час адыходзіць – а гэта вам усім вядома – не 

прыпамінаю). Зварот да Бога рэалізуецца з дапамогай дзеяслова адпаведнага 

лексічнага значэння: Pana y zbawiciela mego Jezusa Chrystusa o pomoc […] 

proszę (Пана і Збаўцу майго Езуса Хрыста аб дапамозе прашу); а таксама з 

дапамогай зваротка: O Jezu dobry (О Езу добры). Зваротак прадстаўлены ў тво-

ры досыць часта менавіта ў апошняй частцы казання, у заключным слове: Płacz, 
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naiaśnieyszy miłościwy krolu (Плач, найяснейшы міласцівы кароль); Płacz, 

Oyczyzno (Плач, Айчына) Ach ktoż śmierci twoiey, Jasnie Oświecone Książę, z 

serca nie żałuie (Ах, хто ж аб тваёй смерці, Яснавяльможны княжа, з усяго сэрца 

не шкадуе)). Апошні прыклад – гэта зварот аўтара да памерлага, што з’яўляецца 

асаблівасцю пахавальных казанняў. Уласцівасцю фунеральных твораў 

з’яўляецца зварот памерлага да жывых. У казанні Марціна Відзевіча такі зварот 

рэалізуецца праз тое, што ксёндз прыводзіць урыўкі тастамента памерлага 

Мікалая Крыштафа, якія датычаць яго пахавання: użyię słow iego własnych w 

ostatnim testamencie zostawionych gdzie tak ku końcowi mowi: […] A tu o pogrzeb 

ciała mego grzesznego proszę (прывяду яго ўласныя словы, пакінутыя ў апошнім 

завяшчанні, дзе так у канцы кажа: «[...] І тут прашу аб пахаванні майго 

грэшнага цела»). Часта розныя віды зваротка суправаджаюцца характэрнымі 

для такіх тэкстаў схемамі (плач, […] плач), або выклічнікамі, якія таксама 

з’яўляюцца паказчыкамі аўтарскай прысутнасці (ах, о). 

У казанні Марцін Відзевіч даволі актыўна выкарыстоўвае імператывы. У 

адных выпадках ён звяртаецца да прысутных, а ў другіх – гаворыць як бы 

звяртаючыся да ўсіх і кожнага. Казнадзей «далучае» да сумесных разважанняў 

або дзеянняў з дапамогай дзеясловаў загаднага ладу 1-й асобы мн. ліку (супадае 

з абвесным ладам): Co oni po pogańsku, to my dnia dzisieyszego uczyńmy po 

Chrześciańsku. Wypuścimy [..] orła tego [..] a przypatrzmy się mu w pierwszey części 

[...] A w drugiey części obaczmy pierza y pstrociny iego (Што яны па-язычніцку, то 

зробім мы сёння па-хрысціянску. Выпусцім [...] гэтага арла [..] і прыгледземся 

да яго ў першай частцы [..] А ў другой частцы разгледзім яго пер’е і рознакаля-

ровасць). Выкарыстоўваюцца Марцінам Відзевічам імператывы як выражэнне 

пабуджэнняў і рэкамендацый. Такога эфекту аўтар дасягае з дапамогай дзеяс-

ловаў у форме загаднага ладу: Wszyscy wobec płaczmy y żałuymy śmierci iego 

(Плачам жа ўсе і смуткуем з-за яго смерці); мадальных лексем: Straczliwa 

nakoniec wszytkim śmierć panow y xiążąt wielkich być musi (Нарэшце, жахлівай 

для ўсіх павінна быць смерць валадароў і князей); і з дапамогай часціц: Kto chce 

widzieć pierwsze skrzydło bogactw iego, niech nie patrzy w skarbce y skrzynie (Хто 

хоча бачыць першае з крылаў – ягонае багацце, то няхай не заглядвае ў скля-

пенні і скрыні). 

Даволі шырока прадстаўлены ў казанні пытальныя сказы, праўда, уласна 

пытальных сказаў у тэксце няма. Гэтая катэгорыя сродкаў дыялагічнасці ў ас-

ноўным прадстаўлена рытарычнымі пытаннямі, якія надаюць яшчэ і дадатковае 

адценне эмацыйнасці і экспрэсіўнасці: Jako ż takiego drzewa tak wielom 

pożytecznego gdy ze wszystkim od śmierci nieużytey podcięte upada z serca nie 

żałować (Як жа можна не шкадаваць гэтага для ўсіх патрэбнага дрэва, калі яно, 

напоўненае ўсім гэтым, упадзе, падсечанае непазбежнай смерцю). Пытальна-

адказныя комплексы таксама займаюць належнае месца ў казанні Марціна 

Відзевіча: bo pytam łask waszych, komu wżdy dnia dzisieyszego w tym domu Bożym 

tak gromadno ostatnią posługę oddaiemy: jasnie oswiecon(emu) księżęciu 

Radziwiłowi (бо пытаюся ў вашай ласкавасці, каму сёння ў гэтым Божым доме 

так велічна здзяйсняем апошнюю паслугу? Яснавяльможнаму князю Радзівілу). 
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Такім чынам, моўныя сродкі стварэння дыялагічнасці маўлення адыгры-

ваюць вялікую ролю ў тэкстах, арыентаваных на слухача. Яны ствараюць ня-

бачную повязь паміж адрасатам і адрасантам, праводзяць прысутных па шляху 

аўтарскай думкі. 

Пахавальнае казанне Марціна Відзевіча багатае на тэкставыя маркёры 

выражэння дыялагічнасці. Гэта твор канфесійны, фунеральны – адсюль і 

вялікая колькасць спасылак. Наяўнасць зносак абумоўлена і традыцыяй 

друку пахавальных казанняў, і характарам афармлення канфесійных твораў. 

Як мы ўжо адзначалі, у шэраг спасылак уваходзяць цытаты і зварот да 

чужога выказвання. Марцін Відзевіч шырока выкарыстоўвае ў казанні цытаты, 

якія заўсёды выдзяляе курсівам, не ўжываючы іншых сродкаў пры іх афарм-

ленні. Найчасцей святар цытуе, канечне, Біблію, пацвярджае свае словы най-

вышэйшым аўтарытэтам. Звернем увагу на ўказанне крыніц у самім тэксце, а 

менавіта на тое, што агучвалася і што часам прысутнічае перад цытатай, а ча-

сам – не. З біблейскіх «асоб» Марцін Відзевіч спасылаецца на караля Давіда, 

прарока Даніэля, прарока Эзахіэля, прарока Ісаю, вавілонскага караля Навуха-

даносара; спасылаецца ён таксама і на Бога (Яго словы на старонках Бібліі), на 

зборны вобраз, які называе Mędrzec (Мудрэц), Божае Пісанне, Святога Духа, 

псальмы і г. д. З Айцоў Царквы ў тэксце названы толькі св. Аўгустын. 

Да вышэйсказанага прывядзём некаторыя прыклады (тут курсіў адпавядае 

курсіву ў казанні): Załosna, bo im służy ono, co Dawid mądry krol płacząc śmierci 

Saula krola / mowi: corki Syonskie nad Saulem płaczcie, ktory was przyodziewał 

iedwabiem w roskoszach, ktory dodawał ochędostwa złotego stroiom waszym. (Туж-

лівая, бо ім служыць тое, што мудры кароль Давід казаў, аплакваючы смерць 

караля Саула: дочкі сіёнскія, над Саулам плачце, які раскошна прыбраў вас у 

шоўк, які надаваў залатое аздабленне вашым строям). Дарэчы, цытаты з Бібліі, 

прыведзеныя ў казанні, – гэта ўласны пераклад Марціна Відзевіча (відаць, з 

Вульгаты), таму што ён не супадае з польскім перакладам Бібліі Якуба Вуйка, 

які выйшаў у 1599 годзе. Вялікую па аб’ёме частку казання займае цытаванне 

завяшчання Мікалая Крыштафа Радзівіла, а таксама прыводзіцца яго ўлас-

наручная эпітафія, якую ён склаў для сябе яшчэ пры жыцці. Гэтыя цытаты не 

выдзяляюцца курсівам, але з’яўляюцца дакладнымі (мы параўналі з арыгіналь-

ным тэкстам тастамента) [15, c. 61–62]. 

Другая катэгорыя спасылак – гэта не прамыя цытаты, а пераказ урыўка 

з той ці іншай крыніцы, ён не пазначаецца курсівам. Крыніцу мы пазнаём, 

дзякуючы зносцы, якая часам прыводзіцца збоку такой спасылкі, а таксама 

святар сам яе называе ў тэксце (гэта чулі слухачы), падобна, як апісвалася 

намі вышэй. Напрыклад (таксама не выдзяляем курсівам, як гэта выглядае ў 

тэксце казання): Gdy xiążę Abner umarł, państwo się wszystko y krolewstwo 

Saulowe strwożyło y w krotce upadło (Калі князь Абнэр памёр, ускалыхнулася 

ўся дзяржава і каралеўства Саула і ў хуткім часе заняпала) – аўтар 

спасылаецца на Стары Запавет. 

Пачатак XVII ст. вызначаецца ў старабеларускай літаратуры распаўсюд-

жанасцю рытарычных канфесійных твораў, якія накіраваны на адрасата, на тое, 
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каб яго пераканаць, паўздзейнічаць на пачуцці. Таму катэгорыя 

дыялагічнасці ў гэтых творах шырока праяўляецца, што мы і бачым, 

дзякуючы моўным і тэкставым маркёрам. У казанні Марціна Відзевіча на 

пахаванні Мікалая Крыштафа Радзівіла («Сіроткі») намі былі выяўлены 

моўныя і тэкставыя сродкі выражэння дыялагічнасці. Прычым і першыя, і 

другія прадстаўлены досыць шырока і разнастайна. Паасобку маркёры 

дыялагічнасці нічога не азначаюць. Толькі іх узаемадзеянне ў творы, 

комплекснае прачытанне ствараюць дыялагічны эфект у той ступені, у якой 

хацеў гэтага аўтар. Сродкі выражэння дыялагічнасці могуць паўнавартасна 

вывучацца толькі ў повязі з культурна-гістарычным кантэкстам узнікнення 

таго ці іншага твора. Пахавальныя казанні – гэта шырокае поле для 

даследавання функцыянальнай семантыка-сінтаксічнай катэгорыі дыялагіч-

насці. 
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