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Реферат 

Потапович Лариса Андреевна 

Текстологическая подготовка «Збору твораў у 23 тамах» Ивана Шамякина 

Магистерская диссертация, 63 страницы, 3 главы, 9 разделов. 

Ключевые слова: Иван Шамякин, «Збор твораў у 23 тамах», текстологиче-

ская подготовка, основной текст, варианты и разночтения, предисловие, после-

словия, комментарии, автографы, датирование. 

Объект исследования: «Збор твораў у 23 тамах» Ивана Шамякина (Мiнск: 

Маст. лiт., 2007-2014). 

Цель исследования ‒ выявление своеобразия текстологической подготовки 

самого полного «Збору твораў у 23 тамах» Ивана Шамякина. Характер подго-

товки компонентов «Збору твораў у 23 тамах» (установление канонического тек-

ста, сущность предисловия, послесловий, комментариев к отдельным томам и 

т.д.). 

Методы исследования: биографический, сравнительно-типологический, 

культурно-исторический, описательно-аналитический, метод целостного ана-

лиза. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Исследование 

является комплексной работой по текстологической подготовке «Збору твораў у 

23 тамах» Ивана Шамякина. Именно комплексной, поскольку существуют пуб-

ликации только по отдельным вопросам подготовки собрания сочинений писа-

теля. Этим обусловлена новизна и актуальность исследования. В работе изучены 

проблемы определения основного текста, вариантов и разночтений произведе-

ний писателя, характера предисловия ко всему изданию, послесловий, коммен-

тариев к отдельным томам. Текстология как наука развилась не так давно в Бе-

ларуси, поэтому наше исследование значимо и с теоретической точки зрения. 

Рекомендации по использованию и область применения. Работа может 

быть использована при преподавании творчества Ивана Шамякина в средней 

школе и высших учебных заведениях Республики Беларусь, а также при даль-

нейшем исследовании произведений писателя.  
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Рэферат 

Патаповіч Ларыса Андрэеўна 

Тэксталагічная падрыхтоўка «Збору твораў  

у 23 тамах» Івана Шамякіна 

Магістарская дысертацыя, 63 старонкi, 3 главы, 9 раздзелаў. 

Ключавыя словы: Іван Шамякін, «Збор твораў у 23 тамах», тэксталагічная 

падрыхтоўка, асноўны тэкст, варыянты і розначытанні, прадмова, пасляслоўі, 

каментарыі, аўтографы, датаванне. 

Аб'ект даследавання: «Збор твораў у 23 тамах» Івана Шамякіна (Мiнск: 

Маст. лiт., 2007-2014). 

Мэта даследавання – выяўленне своеасаблівасці тэксталагічнай 

падрыхтоўкі самага поўнага «Збору твораў у 23-х тамах» Івана Шамякіна. 

Характар падрыхтоўкі кампанентаў «Збору твораў у 23-х тамах» (устанаўленне 

кананічнага тэкста, сутнасць прадмоў, пасляслоўяў, каментарыяў да асобных 

тамоў і г.д.). 

Метады даследавання: біяграфічны, параўнальна-тыпалагічны,культурна-

гістарычны, апісальна-аналітычны, метад цэласнага аналізу. 

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў. Даследаванне 

з'яўляецца комплекснай працай па тэксталагічнай падрыхтоўцы «Збору твораў у 

23 тамах» Івана Шамякіна. Менавіта комплекснай, бо існуюць публікацыі толькі 

па асобных пытаннях падрыхтоўкі збору твораў пісьменніка. Гэтым абумоўлена 

навізна і значнасць даследавання. У рабоце вывучаны праблемы вызначэння 

асноўнага тэксту, варыянтаў і розначытанняў твораў пісьменніка, характара 

прадмовы да ўсяго выдання, пасляслоўі, каментарыі да асобных тамоў. 

Тэксталогія як навука развілася не так даўно ў Беларусі, таму даследаванне мае 

значнасць і з тэарэтычнага пункту гледжання.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні і галіна прымянення. Работа можа быць 

выкарыстана пры выкладанні творчасці Івана Шамякіна ў сярэдняй школе і 

вышэйшых вучэбных установах Рэспублікі Беларусь, а таксама пры далейшым 

даследаванні твораў пісьменніка. 
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SUMMARY 

Potapovich Larisa Andreevna 

Textual preparation of “Collected works in 23 volumes” of Ivan Shamyakin 

Master's thesis, 63 pages, 3 chapters, 9 sections. 

Key words: Ivan Shamyakin, “Collected works in 23 volumes”, textual prepara-

tion, the main text, the variants and discrepancies, foreword, afterword, comments, au-

tographs, dating. 

Object of research: “Collected works in 23 volumes” of Ivan Shamyakin (Minsk, 

Fiction, 2007-2014). 

The purpose of the study – the identification of originality of textual preparation 

of the full “Collected works in 23 volumes” of Ivan Shamyakin. The nature of prepa-

ration of the components of “Collected works in 23 volumes” (the establish-ment of 

the canonical text, the essence of foreword, afterword, comments to separate volumes, 

etc.). 

Research methods: biographical, comparative-typological, cultural-historical, 

descriptive-analytical, holistic method of analysis. 

Scientific novelty and significance of the results. The research is a comprehen-

sive work on the textual preparation of “Collected works in 23 volumes” of Ivan Sha-

myakin. It’s precisely comprehensive, since there are only publications on specific is-

sues of the preparation of author’s collected works. This means that the research is 

original and relevant. The following problems are researched in the work: the main text 

identification, variations and different interpretations of the writer's works, the nature 

of a foreword to the entire edition, afterword, commentaries to individual volumes. 

Textual criticism developed as a science not so long ago in Belarus, that’s why our 

research is important from the theoretical point of view too. 

Recommendations for use and application. The work can be used in the teach-

ing of the works of Ivan Shamya kin in high school and higher educational institutions 

of the Republic of Belarus, as well as future researches of the writer’s works. 

  


