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І .  в .  С а в е р ч а н к а .   Паэтыка і семіётыка пуб лі цыс-
тыч най літаратуры Беларусі XVI – XVII стст. Мінск: 
Бе ла руская навука, 2012. 461 с.

«на яком фундаменъте  то збудовал – кождый 
бачъный розъсудити может» – трапна заўважыў 
пісьменнік-публіцыст, мысліцель, «галоўны ар-
хітэктар» Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 г. 
Іпацій пацей. праца Івана васільевіча Саверчанкі – 
гэта грунтоўнае медыявістычнае даследаванне 
публіцыстычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэне-
сансу і Барока, якую а. І. Мальдзіс па праву называе 
«найбольш прадстаўнічым пластом кніжнай традыцыі» 
ў нацыянальным прыгожым пісьменстве старажытнага 
перыяду, выкананае ў галіне такіх фундаментальных 
навук, як паэ тыка і семіётыка.

акадэмік д. С. ліхачоў слушна падкрэсліў: 
«Гуманітарныя навукі, як расліны жывяцца ад зямлі, а 
яны жывяцца ад рукапісаў, ад архіўных ма тэрыялаў. 
Толькі тая навуковая праца сапраўды вы хоўвае 
чалавека філолагам, якая заснавана на рукапісным 
матэрыяле». Усё сказанае ў поўнай меры можна аднесці 
і да рупна-карпатлівага археаграфічна-тэксталагічнага 
ас ваення тво раў, якія зберагаюцца ў аддзелах ру ка-
пісаў і старадрукаў буйнейшых кнігасховішчаў роз ных 
краін славянскага свету і сталі прадметам ма на гра-
фічнага даследавання І. в. Саверчанкі. дзякуючы пра цы 
беларускага вучонага многія з такіх твораў (а іх агуль-
ная колькасць, па падліках медыявіста, перавышае 
700 тэкставых адзінак на царкоўнаславянскай, ста-
ра беларускай, лацінскай і польскай мовах) прай шлі 
працэдуру, так бы мо віць, «навуковай рэа білітацыі» – 
былі вернуты ва ўлонне гісторыі на цыя наль-
най літаратуры шляхам крыніцазнаўчых по шу каў, 
тэксталагічнай рэканструкцыі, культурнай ідэн ты-
фікацыі, жан равай і аўтарскай атрыбуцыі, ты палагічнай 
кла сі фікацыі, а да айчыннай пісьмовай тра дыцыі была 
да лу чана спадчына такіх пісьменнікаў-пуб ліцыстаў вя-
лікага Княства літоўскага, як а. валовіч, І. Га лятоўскі, 
п. Гоняд, Я. дубовіч, С. Косаў, І. Кунцэвіч, І. па цей, 
М. Радзівіл чорны, а. Ратундус, І. Руцкі, К. Са ковіч, 
в. Салінарыус, М. Сміглецкі, К. Транквіліён-Стаў равецкі, 
К. Філалет.

Беларускім медыявістам упершыню былі рас пра ца-
ва ны папярэднія крытэрыі вызначэння пры на леж нас ці 
твора або жанравай групы да пуб лі цыс тычнага дыс-
кур су, а пуб ліцыстычны дыскурс ак туа  лі  за ваны на 
ас но ватворных, база вых лі та ра ту разнаўчых уз ро ўнях 

(жан равым, змес тавым, структурна-кам па зі цый ным, 
во б раз на-вы яў лен чым), урэш це, навукова аб грун-
та ваны са мі літ а рату ра знаўчыя тэр міны «пуб лі цыс-
тыч ная літа ра тура» і «пуб лі цыстычнае пісь менст ва», 
ак рэслены аб’ ём па няцця «ста рабеларуская пуб  лі цыс-
тыч ная літа ра тура».

«Феномен узнікнення аграмаднай у колькасных 
і якасных адносінах мастацкай публіцыстычнай 
спадчыны Беларусі ХVI – XVII стст., – па перакананні 
І. в. Саверчанкі, – тлумачыцца той акалічнасцю, 
што продкі беларусаў для пераадолення, “зняцця” 
натуральных супярэчнасцей і непазбежных кан фліктаў 
<…> абіралі не сілавыя, збройныя метады, не шлях 
фізічнага знішчэння ворага (апанента), а пераносілі 
барацьбу ў інтэлектуальную сферу, надавалі ёй формы 
свабоднай, адкрытай дыскусіі на старонках друкаваных 
і рукапісных твораў…» (с. 414). Менавіта ў гэтым корпусе 
тэкстаў, як па казвае праведзенае даследаванне, варта 
шу каць пачаткі нацыянальнай публіцыстыкі. най больш 
жа раннімі палемічнымі творамі бе ларускай літаратуры 
вучоны небеспадстаўна лі чыць «прытчу пра чалавечую 
душу і пра цела» Кі рыла Тураўскага, а таксама 
«пасланне да Фамы пра світара» Клімента Смаляціча, 
двух буйнейшых дзеячаў Slavia Orthodoxa ХІІ ст.

Бясспрэчная актуальнасць працы І. в. Са вер чанкі 
абумоўлена тым, што праблемы ге не зісу, паэ тыкі 
і семіётыкі старабеларускай пуб ліцыстычнай лі та ра ту-
ры – гэта, па сутнасці, terra incognita беларускага лі та-
ра туразнаўства, ме навіта мастацкая прырода ад па-
вед нага дыс курсу ХVI – XVII стст. з’яўляецца відавочнай 
ла кунай айчыннай медыявістыкі.

Манаграфічнае даследаванне вылучае гар манічнае 
спалучэнне традыцыйных і інавацыйных ме тадаў 
і методык самых розных гуманітарных дыс цыплін 
(літаратуразнаўства, мовазнаўства, гіс торыі, філасофіі, 
эстэтыкі), зварот да гер менеўтычнай і гістарычнай 
метадалогіі, ме тадычных здабыткаў структуралізму, 
метадычных пры ё маў «новай крытыкі», методык школы 
эк зіс тэнцыялізму, а таксама традыцыйнага эм пірыка-
апісальнага літаратуразнаўства з мэтай комп лекснага 
вывучэння публіцыстычнай літаратуры Беларусі 
ХVI – XVII стст.

У працы І. в. Саверчанкі раскрыта спе-
цыфіка поліфанічнай жанравай сістэмы ста ра-
беларускай мастацкай публіцыстычнай літа ратуры 
ХVI – XVII стст. (рэлігійнай і свецкай) як вы нік яе 
фарміравання ў поліэтн ічным, по л і  кан фесійным, 
поліл інгв істычным, по л і  куль турным грамадстве.
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У аспекце даследавання семантыкі пуб ліцыстычнага 
дыскурсу Беларусі ХVI – XVII стст. ін тэ ртэкстуальнасць 
была засведчана вучоным у якасці неад’емнай 
уласцівасці публіцыстычнай лі та ратуры азначанага 
перыяду. асаблівую ці ка васць выклікае рэканструяваная 
медыявістам па водле прац пісьменнікаў-публіцыстаў 
фі ла софская антрапалогія Сымона Буднага і Мя ле-
ція Сматрыцкага, у якой, на нашу думку, за ключана 
своеасаблівая этычная мадэль жыцця бе ла рускага 
грамадства часоў Рэнесансу і Ба ро ка. пільная ўвага 
даследчыка заканамерна звер нута на арыгінальныя 
філалагічныя штудыі «най буйнейшага еўрапейскага 
лінгвіста ХVI ст. С. Буд нага» (с. 174), які найбольш поў на 
распрацаваў праблемы новазапаветнай гер ме неў тыкі 
і экзэгетыкі, акрэсліў прынцыпы аналізу і пе ракладу 
новага Запавету на розныя мовы і, та кім чынам, як 
сцвярджае аўтар манаграфіі, «пра панаваў уласнае 
рашэнне найскладанейшага тэкс талагічнага рэбуса, над 
разгадкай якога біліся леп шыя тэолагі еўропы некалькі 
стагоддзяў» (с. 186). У сваёй працы І. в. Саверчанка 
раскрыў асаб лівасці «філалагічнай герменеўтыкі» 
(с. 190) в. цяпінскага, прасачыў філалагічныя ідэі 
М. Смат рыцкага, І. пацея, л. Мамоніча, К. Транквіліёна-
Стаўравецкага, аспекты вырашэння праблемы «кніжнай 
мудрасці», асветы і адукацыі ў ста ра бе ла рускай 
публіцыстычнай літаратуры ХVI – XVII стст.

на старонках манаграфічнага даследавання 
І. в. Савер чанкі яскрава паказана прыярытэтнае месца 
тэмы свабоды ў публіцыстычнай літаратуры Беларусі 
ХVI – XVII стст., фар міраванне і аб грун таванне ў ёй 
найважнейшай для грамадства ідэі пра вавой дзяржавы, 
дзе пануюць «паспалітыя за коны», актуалізацыя ў тага-
часным пуб лі цыс тычным дыскурсе (творы М. Радзівіла 

чорнага, Я. Кішкі, С. Буднага, М. Кравіцкага, в. ця пінс-
кага, а. волана, а. Ратундуса, М. літвіна, Р. Хадкевіча, 
л. Са пегі) патрыятычнай тэматыкі, што аказала важ-
нейшы ўплыў на змест Статута вКл 1588 г. вучоны яск-
рава вызначыў ролю дыскусій, выкліканых Берасцейскай 
цар коўнай уніяй 1596 г., у ад люст раванні праблемы між-
канфесійных і між куль турных дачыненняў на старонках 
ста ра беларускай публіцыстычнай літаратуры ак рэс-
ленага перыяду.

аўтарам манаграфіі былі не толькі выяўлены, але 
і грунтоўна вывучаны з пункту гледжання іх мастацкай 
спецыфікі струк турна-кампазіцыйныя да мінанты 
публіцыстычнай літа ра туры Бе ла русі ХVI – XVII стст.: 
разгорнутая сістэма ар гу мен та вання і рознатыповыя 
азначэнні.

Упершыню ў айчынным літаратуразнаўстве І. в. Са вер-
чанка звярнуўся да праблемы паэтыкі тропаў, фігур і рытмікі 
ў пуб ліцыстычнай літаратуры Беларусі ХVI – XVII стст. ву-
чо ным была праведзена «інвентарызацыя» тропаў, улас-
цівых асоб наму літаратурнаму жанру, раскрыты іх се-
ман тычныя і экс прэсіўна-стылёвыя функ цыі ў канкрэтных 
тэкс тавых адзін ках; паказана роля фра зем у паэтыцы ста-
рабеларускага пуб ліцыстычнага тэкс ту; разгледжаны інст-
рументы стварэння рыт мі за ванага дыс курсу.

найноўшае манаграфічнае даследаванне аў та-
рытэтнага беларускага вучонага, безумоўна, ста-
не трывалым апірышчам для новай генерацыі ме-
дыявістаў, якія збудуюць на гэтым падмурку свае 
фундаментальныя працы.

В. П.  Крычко,
кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Prolínání slovanských prostředí / Hl. red. J. B. La šek. Praha: 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Pra ze, 2012.  320 с.
Узаемаўплывы славянскiх супольнасцей / гал. рэд. 
І. в. лашэк. прага: Філасофскі факультэт Кар ла ва 
ўніверсітэта ў празе, 2012. 320 с.

аўтарамi зборнiка «Prol n n    
(Узаемаўплывы славянскiх су поль насцей) з’яўляюцца 
навукоўцы фiласофскага факультэта Карлава 
ўнiверсiтэта прагi (чэхiя). адзiн з такiх зборнiкаў ужо 
рэцэнзаваўся ў 2011 г. на старонках «веснiка БдУ», 
i гэта дазваляе пастаянным чытачам часопiса прасачыць 
эвалюцыю выдання.

Матэрыялы ў зборнiку ахоплiваюць гуманiтарную 
тэматыку (мова, лiтаратура, гiсторыя) i падзяляюцца 
на наступныя раздзелы: «нацыянальна-вызваленчыя 
i канстытуцыйныя iдэi славянскiх этнасаў» (с. 17–60), 
«Рэлiгiйная мазаiка славянскага арэала» (с. 61–88), 
«Славянскiя лiтаратуры ва ўзаемных рэфлексiях i кан-
франтацыях» (с. 89–170), «працэс асваення славянскiх 
моў» (с. 171–230), «Узаемны ўплыў славянскiх моў у 
сiнхроннай i дыяхроннай перспектыве» (с. 231–312).

прыведзеная структура зборнiка ўжо сама па сабе дае 
агульнае ўяўленне пра яго тэматыку. Хацелася б больш 
падрабязна спынiцца на фiлалагiчных аспектах выдання, 
у прыватнасцi моўных. Мова (дакладней, мовы) зборнiка 
самым вiдавочным чынам дэманструе яго славiстычны 
характар: цяжка назваць славянскую мову, на якой бы 
не было артыкула. неславянскiя мовы прыцягнуты ў 
нязначнай ступенi толькi ў якасцi кантрастыўнага матэ-
рыялу (гл., напрыклад, Хельга Шульце-нойфельд. всту-

пление в телефонное общение в русском и немецком 
социумах. Интерференция и потенциальные конфликты. 
С. 283–292). наадварот, ёсць работы фактычна на ўсiх 
славянскiх мовах, прычым метамова зусiм не абавязкова 
супадае з мовай (мовамi) – аб’ектам апiсання.

Большая частка артыкулаў напiсана на чэшскай 
мове, але сярод iх няма такiх, якiя б грунтавалiся 
толькi на чэшскiм матэрыяле, – як правiла, гэта двух-, 
трохмоўныя або кантрастыўныя даследаваннi (гл. Eva 
Malenov . Змены ў чэшскай рэфлексii рускай дзiцячай 
лiтаратуры. С. 127–134), цi працы на чэшскай мове, якiя 
датычаць iншых моў i краiн (Ludmila  Шлях Яна 
наўгародскага ў Iерусалiм i назад. да пытання аб про-
тарэнесансе ў наўгародскiм пiсьменстве. С. 119–126), 
цi iн ша моўныя работы, у якiх аналiзуецца i чэшскi моў-
ны матэрыял (Monika Witkowska. чаму чэхаў смя шыць 
польская мова, а палякаў – чэшская? ар тыкул на поль-
скай мове. С. 305–312). У артыку ле Монiкi вiткоўскай па-
казваецца, што прычына такой камiчнасцi – у глыбокiх 
агульных каранях i падобным лексiчным фондзе, якi 
абумоўлiвае шмат лiкiя iлжэсябры перакладчыка тыпу 
польск. czerstwy ‘чэрствы’ – чэш.  ‘свежы’. Такiя 
ж «непаразуменнi» ёсць i ў словаўтварэннi, напрыклад, 
чэш.  ‘вожык’, якое не з’яўляецца дэмiнутывам, 
параўноўваецца з польскiм дэ мi нутывам  (цал-
кам аналагiчная сiтуацыя з бел. вожык – рус. ёжик < ёж). 
выпадкi такога кшталту генерыруюць сярод палякаў 
стэрэатып: Czesi  zdrobnieniami ‘чэхi размаўляюць 
памяншальнымi слова мi’. цiкава, што цалкам такi ж стэ-
рэатып iснуе ў свядомасцi беларусаў адносна палякаў. 
аўтарка прыводзiць таксама фанетычныя стэрэатыпы 


