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У СЛАЎНЫМ МЕСЦЕ ВІЛЕНСКІМ 
У апошні час на рускай мове з'явілася 

некалькі даследаванняў і папулярных на-
рысаў па гісторыі кнігадрукавання на 
ўсходнеславянскіх землях, дзе разгляда-
юцца некаторыя пытанні развіцця бела-
рускага друку і старажытнай беларускай 
літаратуры. Асаблівую ўвагу прыцягвае 
кніга А. Анушкіна. 

Гэта грунтоўная праца па гісторыі 
ўзнікнення кнігадрукавання ў Вільні, 
цікавае даследаванне пра беларускую лі-
таратуру XVI і XVII стагоддзяў, у якой 
знайшла выразны адбітак абвостраная 
класавая і рэлігійная барацьба, у якой 
чуецца жывы голас грамадскай думкі 
свайго часу. Аўтар кнігі «У слаўным 
месце Віленскім» дэталёва разглядае 
жыццё і дзейнасць беларускага перша-
друкара Георгія Скарыны, аналізуе тэх-
ніку выдання і мастацкае афармленне 
яго кніг, многа ўвагі аддае славутай ві-
ленскай друкарні Мамонічаў, падрабяз-
на спыняецца на дзейнасці праваслаўных 
царкоўных брацтваў, на так званай па-
лемічнай літаратуры. А. Анушкін не аб-
мяжоўвае сябе толькі абранай тэмай — 
гісторыяй славянскага кнігадрукавання ў 
Вільні, ён разглядае грамадска-палітыч-
ныя абставіны, развіццё культуры, асве-
ты і літаратуры ў Pacii, Беларусі, Літве 
і на Украіне. Бясспрэчнай вартасцю кнігі 
з'яўляецца і тое, што нра далёкае гіста-
рычнае мінулае аўтар апавядае жыва і 
вобразна, прыцягвае шмат новых ці мала-
вядомых фактаў, выкарыстоўвае працы 
не толькі савецкіх, але англійскіх, швед-
скіх і польскіх даследчыкаў. 

Аднак пры ўсім багацці матэрыялаў у 
Бнізе Анушкіна не ўсё навукова абгрун-
тавана і аргументавана, не ўсё разгля-

А. A H у ш K и и. Во славном месте Ви-
ленском. Очерки по истории киигопечата-
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даецца дастаткова аб'ектыўна і з улікам 
дасягненняў савецкай лінгвістыкі і літа-
ратуразнаўства. У гэтай самай навей-
шай кнізе па гісторыі славянскага кні-
гадрукавання ёсць вельмі істотны неда-
хоп — некаторыя сцверджанні аўтара 
гучаць вельмі анахранічна. Справа 
ў тым, што А. Анушкін прама ці ўскос-
на, але, па сутнасці, адмаўляе існаванне 
старажытнай беларускай мовы і літара-
туры. 

Гістарычны лёс братніх усходнесла-
вянскіх народаў — рускіх, беларусаў і 
ўкраінцаў—у далёкім мінулым склад-
ваўся так, што ў іх мове, літаратуры, 
грамадска-палітычнай думцы стала мно-
га блізкага і нават агульнага. Такі бес-
смяротны твор, як «Слова аб палку Ira-
равым», з'яўляецца літаратурным помні-
кам рускага, беларускага 1 ўкраінскага 
народаў. Некаторыя творы старажытнай 
пісьменнасці пазнейшага часу таксама 
трэба лічыць агульным здабыткам брат-
ніх усходнеславянскіх народаў (летапіс 
Аўраамкі, сказание аб Меркурыю Сма-
ленскім, аповесць аб Мамаевым пабоі-
шчы і некаторыя інш.). 

Але побач з.кніжнай мовай, цесна звя-
занай са старажытнай моўнай традыцы-
яй, існавала і жывая мова народа, якая 
ў працэсе фармавання трох асобных ус-
ходнеславянскіх народнасцей набывала 
свае адметныя лексічныя, фанетычныя і 
граматычныя рысы. Паступовы., але няў-
хільны працэс фармавання беларускай 
народнасці прывёў да таго, што ўжо ў 
канцы XIV ст. беларусы мелі свае пэў-
ныя спецыфічныя моўныя асаблівасці. 
Ф. Энгельс аб гэтым гаворыць: «Вялікае 
княства Літоўскае было населена вялі-
кай колькасцю розных рас. Паўночныя 
правінцыі Прыбалтыкі знаходзіліся ва 
ўладанні саміх літоўцаў, народа, што га-
ворыць на мове, якая адрозніваецца ад 
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мовы ЯГО славянскіх суседзяў... Далей, 
на поўдні І на ўсходзе цяперашняга Поль-
скага каралеўства, знаходзіліся белару-
сы, ЯКІЯ гавораць на мове сярэдняй па-
МІЖ польскай і рускай, але больш бліз-
кай да апошняй» У. 

Кніжная мова на беларускіх землях, 
захоўваючы традыцыі агульнарускай 
пісьменнасці, паступова збліжалася з 
жывой беларускай гаворкай. Пачынаю-
чы 3 XV ст., у шматлікіх літаратурных і 
юрыдычных помніках, перакладных тво-
рах свецкага і царкоўнага характару 
з'яўляецца ўсё больш і больш спецыфіч-
на беларускіх лексічных і фанетычных 
асаблівасцей. Так склалася «заходнеру-
ская» літаратурная мова, ці, правільней 
кажучы, старажытная беларуская мова. 
Я. Ф. Карскі ў цікавым даследаванні 
«Што такое старажытная заходнеруская 
гаворка?» сцвярджае: «Старая заходне-
руская гаворка, будучы размоўнай у вус-
нах адукаванага грамадства, заўсёды аба-
тііралася на мову простага народа мясцо-
вага беларускага племені. 3 гэтай пры-
чьшы, у сувязі 3 перавагай у ёй элемен-
таў беларускай гаворкі і называць яе трэ-
ба беларускай мовай, прыбаўляючы хі-
ба, для адрознення ад сучаснай белару-
скай гаворкі, назву — старажытнай. Бе-
ларускай гаворкай яе называл! Буслаеў, 
Аганоўскі, Жыцецкі, Сабалеўскі, Нядзё-
шаў, Ўладзіміраў і іншыя навейшыя да-
следчыкі» 2. 

3 фактам існавання старажытнай бела-
рускай літаратурнай мовы не хоча лічыц-
ца А. Анушкін — аўтар кнігі «У слаў-
ным месце Віленскім». Ha гэтай глебе 
ўзнікаюць усе асноўныя недахоііы і па-
мылковыя сцверджанні ў яго даследа-
ванні. 

А. Анушкін безапеляцыйна сцвярджае: 
«Руская мова з 'яўлялася дзяржаўнай 
мовай княства (Літоўскага. —С. А. і 
А. K.), на рускай мове пісаліся літоўскія 
летапісы, законы, афіцыйныя дакументы, 
царкоўнаслужбовая і вучэбная літарату-
ра» (стар. 11). Гэтая думка развіваецца і 
далей: «Статут (маецца на ўвазе Статут 
Вялікага княства Літоўскага. — С. А. і 
А. К.), як І ўсе юрыдычныя дакументы 
ЛітЕы таго часу, напісаны на рускай мо-

ве» (стар. 73). Што гэта не так, дастат-
кова будзе спаслацца хоць бы на «Вя-
лікую Савецкую Энцыклапедыю», дзе 
сказана літаральна наступнае: «У часе 
далучэння беларускіх зямель да Літвы 
беларуская культура была значна вы-
шэй за літоўскую. Дзякуючы гэтаму бе-
ларуская мова стала афіцыйнай мовай 
Літоўскага княства (падкр. намі.—С. А. і 
А. К.). На гэтай мове у XIV і XV ст. на-
пісаны звод законаў Літвы — «Літоўскі 

^ К. M а р к е , Ф. Э н г е л ь с . Сочине-
ния т. ХПІ, ч. I, стар. 158. 

2 Е. Ф. К а P с к и й. Труды по белорус-
скому и другим славянским языкам. Выд. 
АН СССР, Масква, 1962, стар. 262. 

статут», пісаліся юрыдычныя акты і пе-
рапісваліся перакладныя «жыціі» («Жы-
ціе Аляксея, чалавека божага» і інш.), 
гераічныя аповесці («Аб Троі», «Алек-
сандрыя»), ствараліся ўласныя гіста-
рычныя паданні, мясцовыя летанісы 
(ВСЭ, т. 4, стар. 509). 

А. Анушкін правільна гаворыць пра 
вялікае значэнне друкарскай дзейнасці 
Георгія Скарыны для развіцця культуры 
і асветы ўсходнеславянскіх народаў, нры-
водзіць факты, якія пераканаўча свед-
чаць пра шырокае раснаўсюджанне ска-
рьшінскіх выданняў на Беларусі, у Літ-
ве, Расіі, на Украіне і нават у Заходняй 
Еўропе. Высока ацэньвае даследчык 
прадмовы, каментарыі і заўвагі Скарьшы 
да біблейскіх тэкстаў, імкненне перша-
друкара наблізіць кніжную мову да жы-
вой мовы народа, а таксама спробы «па-
шырыць кругагляд чытача, вывесці яго 
за рамкі рэлігійных уяўленняў і дагма-
таў». Слушныя думкі выказвае аўтар ад-
носна гравюр, заставак, вялікіх літар і 
скарынінскіх шрыфтоў: «Па тэхнічнаму 
афармленню першая віленская друкава-
ная кніга (маецца на ўвазе «Апостал» 
1525 г. — С. А. і А. К.) не толькі не гор-
шая, а нават лепшая за сучасныя ёй за-
ходнееўрапейскія ўзоры». Але ў раздзе-
ле пра Скарыну чытаем і такое: «Рускі 
(?) па паходжанню, Скарына ўсюды пад-
крэслівае сваю сувязь з рускай (?) зям-
лёй». I каб даказаць гэта, аўтар прыво-
дзіць наступны «аргумент»: «С Полоцька 
града», «Из славного града Полоцька» 
(!), — заўсёды дадае Скарына ў пасля-
слоўях да свайго імя і вучонага звання». 
I гэта Ў той час, калі сам А. Анушкін 
двойчы (на стар. 4 і 5) называе яго бе-
ларусам, а Полацк лічыць беларускім го-
радам (стар. 25). 

Не зведзены канцы з канцамі ў 
А. Анушкіна і тады, калі ён лічыць, што 
ўсе друкарні на Беларусі і Літве — до-
ма Мамонічаў, Віленскага брацтва, у Ня-
свіжы, Еўі, Брэсце, Магілёве — выдава-
лі кнігі толькі на «рускай, польскай і 
літоўскай мовах», а Пётр Мсціславец, 
браты Стафан і Лаўрэнцій Зізаній, Лука 
і Кузьма Мамонічы — толькі рускія дзе-
ячы. Kaлі гэта сапраўды так, дык тады 
зусім незразумела, што ж даследчык мае 
на ўвазе, калі сцвярджае наступнае: «Не 
выпадковым быў выпуск менавіта ў Віль-
Hi важнейшых твораў беларускай 1 ўкра-
інскай літаратуры канца XVI і першай 
паловы XVII стагоддзя». 

Недахопы кнігі Анушкіна «У слаўным 
месце Віленскім», паўтараем, кнігі, бага-
тай фактычньім матэрыялам, часам вы-
нікаюць перш за ўсё з няправільнага ра-
зумения тэрміна «руськйй» и атаясамлі-
вання яго із сучасным разумением гэтага 
слова. Жыхары беларускіх зямель часта 
называл! сябе «руськими», а сваю мову 
«руськой». Георгій Сйарына таксама пі-
саў: «...казал есми тисиути книгу свето-
го Иова рускым языком богу ко чти и 
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людем посполитым к научению». Але ў 
гэты тэрмін укладвалася пэўнае і спецы-
фічнае азначэнне не столькі прыналеж-
насці да рускай народнасці, колькі пры-
належнасці да веравызнання («праваслаў-
ны», «мясцовы», «не паляк»). Ісціна па-
трабуе І абавязвае сказаць: Скарына 
з'яўляецца не толькі рускім, і нават не 
толькі беларускім нершадрукаром. Дзей-
насць Скарыны далека перарасла рамкі 
чыста мясцовай «заходнерускай» з'явы, 
яна стала здабыткам братніх беларуска-
га, рускага і ўкраінскага народаў. Таму 
правамерна лічыць беларускага друкара-
асветніка перш за ўсё пачынальнікам кні-
гадрукавання сярод усходніх славян, а 
не толькі рускім дзеячам. 

Другая палова кнігі А. Анушкіна пры-
свечана разгляду той ролі, якую адыгра-
ЛІ праваслаўныя брацтвы ў культурным 
І грамадскім жыцці Беларусі, Украіны і 
Літвы ў XVI—XVII стагоддзях. Аўтар 
пераканаўча паказвае, як і чаму брацтвы 
перараслі свае першапачатковыя рамкі 
вузкіх прафесійна-філантрапічных аргані-
зацый і сталі цэнтрамі ідэалагічнай ба-
рацьбы беларускага і ўкраінскага наро-
даў супраць акаталічвання і паланізацыі 
роднага краю. Яго ацэнка брацтваў як 
пэўнай прагрэсіўнай грамадска-палітыч-
най з'явы свайго часу не выклікае пярэ-
чанняў. А. Анушкін прыходзіць да пра-
вільных вывадаў адносна таго, што пры-
мушала паасобных магнатаў прымыкаць 
да брацтваў: «Яны выступал!^ супраць 
уніі (маецца на ўвазе царкоўны саюз 
1596 года каталіцызму з праваслаўем.— 
С. А. і А. K.), паколькі гэта адпавядала 
іх эканамічным інтарэсам і з'яўлялася 
супрацьдзеяннем узмацненню уплыву 
польска-каталіцкай шляхты. Многія з іх 
потым самі прынялі каталіцызм або, бу-
дучы праваслаўнымі, змагаліся супраць 
сялянска-казацкага руху». Станоўчым 
момантам кнігі з'яўляецца і тое, што да-
следчык дае шмат цікавых прыкладаў 
канкрэтнай падтрымкі Віленскага брацт-
ва ўкраінскімі брацтвамі (Львоўскім і Ki-
еўскім), якая яскрава сведчыла аб даўніх 
традыцыях узаемасувязей і братняга яд-
нання беларускага і ўкраінскага народаў 
у іх барацьбе супраць паланізацыі і ка-
таліцызму. 

Праваслаўныя брацтвы былі сапраўды 
яркай старонкай у гісторыі развіцця гра-
мадскай думкі беларускага і ўкраінскага 
народаў. Але не толькі станоўчае было ў 
іх дзейнасці. Перш за ўсё аб'ектыўнасць 
патрабавала сказаць, што брацтвы былі 
царкоўнымі арганізацыямі, цесна звяза-
нымі 3 рэлігійнай ідэалогіяй, якая ніколі 
не была прагрэсіўнай з'явай у жыцці на-
рода. Нягледзячы на тое, што брацтвы 
многа зрабілі добрага ў сэнсе кнігадру-
кавання і пашырэння народнай асветы, 
ЯНЫ па МНОГІХ аб'ектыўных прычынах не 
маглі вырашыць усіх супярэчнасцей у 
грамадскім і нацыянальным жыцці як бе-
ларускага, так І ўкраінскага народаў. 

Абараняючы «рускую» справу ў Белару-
Ci І на Украіне, якія тады знаходзіліся 
над уладай шляхецкай Польшчы, з па-
ЗІЦЫЙ артадаксальнага праваслаўя і абе-
рагаючы «чысціню» яго веравызнання 
ад «ерэтычных» заблуджэнняў, брацтвы 
моцна трымаліся за мала зразумелую 
царкоўнаславяншчыну і ўпарта супра-
ціўляліся прагрэсіўнай тэндэнцыі выка-
рыстання жывой гутарковай мовы наро-
да ў друкаваных кнігах. Падкрэсленая 
пагарда да народнай мовы ў пераважнай 
большасці пісьменнікаў, звязаных з пра-
васлаўнымі брацтвамі, не садзейнічала 
дэмакратызацыі і абнаўленню беларускай 
літаратурнай мовы і не развівала ў на-
лежнай ступені традыцый, закладзеных 
працаю Георгія Скарьшы і прадаўжальні-
камі яго справы — Сымонам Будным 
і Васілём Цяпінскім. 

Вялікае месца ў кнізе А. Анушкіна 
займае разгляд так званай палемічнай лі-
таратуры канца XVI—іпачатку XVII ста-
годдзя. У атмасферы вострай рэлігій-
най палемікі, калі спрэчкі дасягалі высо-
кага грамадскага напалу, а многія палі-
тычныя пытанні былі звязаны з экано-
мікай, побытам, развіццём нацыяналь-
най культуры, друкаваная кніга станаві-
лася грознай зброяй у ідэалагічнай ба-
рацьбе. I таму зусім заканамерна тое, 
што даследчык пры аналізе грамадска-
палітычнай дзейнасці брацтваў галоўную 
ўвагу аддаў разгляду палемічнай публі-
цыстыкі. Абапіраючыся на багаты фак-
тычны матэрыял, даследчык спрабуе вы-
значыць, хоць часам і недакладна, пэў-
ныя этапы ў развіцці палемічнай літа-
ратуры, даць тлумачэнне, чым яны былі 
выкліканы, і паказаць іх сацыяльна-палі-
тычны змест. Аўтар прыводзіць цікавыя 
назіранні над стылем асобных найбольш 
значных твораў палемічнай публіцысты-
Ki, вызначае іх месца сярод літаратурных 
помнікаў сусветнай літаратуры. 'Многа 
цікавага сабрана ў кнізе Анушкіна пра 
тлумачальныя слоўнікі Л. Зізанія і 
П. Бярынды, пра першыя славяна-рускія 
граматыкі Л. Зізанія і М. Сматрыцкага, 
буквары і некаторыя творы палемічнай 
літаратуры. 

Прыцягваюць увагу старонкі кнігі, 
прысвечаныя разгляду грамадска-літара-
турнай дзейнасці палеміста-дэмакрата 
Стафана Зізанія і, у прыватнасці, яго 
славутага «Казання святога Кірыла, па-
трыярха Іерусалімскага» (1596 г.). 
А. Анушкін пераканаўча раскрывае ан-
тыкаталіцкую сутнасць гэтага гнеўнага 
памфлета, вызначае светапогляд яго аў-
тара і на канкрэтных прыкладах аналі-
зу тэксту паказвае пераклічку паасобных 
месц «Казання» з гуманістычнымі ідэя-
Mi Джардана Вруна, Мікалая Каперніка 
і Томаса Мюнцэра. 

Разглядаючы другі этап літаратурнай 
налемікі, выкліканы Брэсцкай царкоўнай 
уніяй 1596 года, А. Анушкін выказаў 
слушныя думкі аб «Апокрысісе» Хрыста-
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фора Філалета. Даследчык здолеў пака-
заць І арыгінальнасць пйлемічнай мане-
ры Філалета і ідэйна-мастацкую бліз-
касць яго «Апокрысіса» да такога хво-
ра нямецкага гуманізму, як «Пахвала 
глупству» Эразма Ратэрдамскага. 

Але нельга пагадзіцца з А. Анушкіным 
у тых месцах кнігі, дзе ён спрабуе пака-
заць ананімнага аўтара, які схаваўся пад 
псеўданімам Хрыстафора Філалета, ба-
дай што ў ролі шчырага прыхільніка та-
гачаснага нацыянальна-вызваленчага ру-
ху. Прывёўшы словы Філалета: «Добрый 
есть покой, добра есть згода, добра есть 
едность, але не всякая...»—аўтар робіць 
неабгрунтаваны вывад: «У гэтых словах 
выразна гучыць заклік да народных мае 
Беларусі і Украіны стойка змагацца су-
праць іншаземнага прыгнёту, каталіцыз-
му І уніі». Па-першае, у гэтым выказван-
Hi Філалета, апрача канстатацыі розных 
пазіцый абодвух лагераў па пытанню 
царкоўнай уніі, нічога іншага няма. Па-
другое, Хрыстафор Філалет у рэлігійна-
палітычнай барацьбе супраць уніі стаяў 
на пазіцыях феадальнай знаці, таму ён 
не мог заклікаць народ да рэвалюцыйнай 
барацьбы. Філалет сам баяўся, каб рэлі-
гійная барацьба не вылілася ў барацьбу 
народных мае супраць феадалаў. Яскра-
вым і пераканаўчым сведчаннем гэтага 
з 'яўляецца канцоўка чацвёртай часткі 
«Апокрысіса» і асабліва яго заключны 
раздзел «Замкненье отповеди». У гэтых 
раздзелах Філалет папярэджвае магнац-
кую вярхушку, каб яна не даводзіла на-
род да вайны, бо тое полымя вайны, калі 
яна ўзнікне ў дзяржаве, можа спапяліць 
не толькі сялянскія мазанкі, але і пан-
скія палацы K 

А. Анушкін, робячы Філалета ледзь 
не рэвалюцыйным дзеячам, відаць, не-
крытычна паставіўся да тых абвінава-
чанняў, што сыпаліся на аўтара «Апок-
рысіса» 3 боку пісьменнікаў уніяцка-ка-
таліцкага лагера. 

Разгар літаратурнай палемікі і далей-
шае развіццё віленскага кнігадрукавання 
пасля 1609 года А. Анушкін звязвае з 
імем Мялеція Сматрыцкага, аўтара сла-
вутай для свайго часу «Граматыкі сло-
венскай» і шматлікіх палемічных твораў. 
У даследаванні гэтага этапу палемікі 
значнае месца ўдзяляецца аналізу шыро-
кавядомага твора Сматрыцкага «Фры-
нас». Але, прыводзячы рэпрадукцыю ты-
тульнага ліста (стар. 130), А. Анушкін 
чамусьці аддае перавагу не друкаванай 
назве — «Фрынас», а пазнейшай пры-
пісцы невядомага паходжання і называе 
твор «Трэнасам». Гэта выклікае здзіўлен-
не, тым больш што сам аўтар ніякага аб-
грунтавання гэтаму не дае. 

Нягледзячы на шматлікую навуковую 

^ «Хрэстаматыя па старажытнай Бела-
рускай літаратуры». Мінск, 1959, стар. 255. 

літаратуру пра «Фрынас» Мялеція Смат-
рыцкага, даследчык здолеў зрабіць шмат 
цікавых назіранняў над стылем і зместам 
гэтага твора, паказаць яго арганічную су-
вязь 3 літаратурай эпохі Адраджэння (у 
«Фрынасе» публікуюцца славуты санет 
Петраркі «Папскаму двару ў Рыме», па-
асобныя месцы з антыпапскага трактата 
Д. Саванаролы, сатырычныя дыялогі 
Б. Дэпер'е 1 інш.). Аднак 1 ў гэтым раз-
дзеле свайго даследавання А. Анушкін 
не абыходзіцца без галаслоўных сцвер-
джанняў, калі заяўляе, што «Трэнас», як 
і «Апокрысіс» і іншыя палемічныя тво-
ры, напісаны не адным Сматрыцкім, а ў 
сааўтарстве з іншымі братчыкамі. Здзіў-
ляе і тое, што такія творы Сматрыцкага, 
як «Антыграф» (1608), «Апраўданне 
нявіннасці» (1621), «Абарона апраўдан-
ня» (1621), «Абвяржэнне з'едлівых ліс-
тоў» (1622), разглядаюцца над рубрыкай 
ананімных твораў. 

Побач 3 выдатнымі творамі палеміч-
най публіцыстыкі, якія вызначалі сапраў-
дны твар і напрамак нашай тагачаснай 
літаратуры, у даследаванні А. Анушкіна 
разглядаюцца і некаторыя творы пісьмен-
нікаў рэакцыйнага уніяцка-каталіцкага 
лагера (Пятра Скаргі, Іпація Пацея, 
Іасафата Кунцэвіча, Марахоўскага і ін-
шых). Жадаючы стварыць поўнае ўяўлен-
не аб развіцці палемічнай літаратуры, 
даследчык адступіў нават ад вызначанай 
ім тэмы, і таму ў яго нарыс трапіла рука-
пісная «Палінодыя» Захарыя Капыс-
ценскага, напісаная ў Кіеве ў 1621 го-
дзе і ўпершыню апублікаваная толькі 
ў 1878 годзе. Але невядома, чаму 
тады даследчык абмінуў такія знач-
ныя рукапісныя творы дэмакратычнага 
крыла палемічнай літаратуры, як шмат-
лікія пасланні Івана Вішанскага, «Дыя-
рыуш» Афанасія Філіповіча? Да таго ж, 
у даследаванні няма выразнай ацэнкі 
палемічнай літаратуры з пункту гледжан-
ня яе саслоўна-класавай дыферэнцыяцыі. 
Палемічная літаратура таго часу не бы-
ла і не магла быць аднароднай, у ёй яс-
крава вызначаліся тры асноўныя плыні, 
кожная 3 якіх выступала выразнікам 
ідэалогіі і інтарэсаў толькі свайго са-
слоўя, толькі свайго класа: магнацтва, 
гарадской верхавіны і сацыяльных нізоў. 
Ha жаль, гэта не адчуваецца ў кнізе 
«У слаўным месце Віленскім», выкары-
станы ў ёй багаты фактычны матэрыял 
сам па сабе напрошваецца на такую ды-
ферэнцыяцыю І на выразнасць палітыч-
най ацэнкі літаратурных з'яў. 

У цікавай па задуме і багатай фактыч-
ным матэрыялам кнізе А. Анушкіна не 
ўлічваюцца асаблівасці і складаныя 
шляхі развіцця беларускай і ўкраінскай 
народнасцей, іх грамадска-палітычнан 
думкі і літаратуры. У гэтым, на нашу 
думку, галоўны пралік каштоўнай і па-
трэбнай навуковай працы. 


