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У 1995 г. Інстытут славістыкі Польскай 
акадэміі навук, Варшаўскае навуковае тава- 
рыства і Славістычны выдавецкі центр ПАН 
распачалі выданне, якое было адначасова і 
новай бібліяграфічнай серыяй і працягам 
знакамітай міжнароднай бібліяграфіі па сла- 
вянскаму мовазнаўству -  "Przeglądu biblio
graficznego językosnawstwa slawistycznego". 
На пачатку сваей амаль 100-гадовай гісторыі 
"Przegląd" з'явіўся як раздзел у кракаўскім 
"Roczniku Slawistycznym" (у 1908 г.) і налічваў 
245 першакрыніц. 3 цягам часу "Przegląd bib
liograficzny" вырас з раздзела "Rocznika Sla- 
wistycznega" ў самастойную другую частку 
штогодніка, якая выдавалася асобным тира
жом. У гады сацыяльных крызісаў выданне 
звёртывалася, праца прыпынялася, але по- 
тым зноў ажывала. У 1993-1994 гг. выданне 
цалкам адасобілася ад "Rocznika", з 1995 г. 
(бібліяграфія за 1992 г.) яно набыло новы 
фармат, рэзка ўзрасло яго камп'ютэрна-ін- 
фармацыйнае забеспячэнне. Бібліяграфія за 
1993 г. (з дапаўненнямі за 1992 г.) выйшла ў 
дзвюх кнігах (у 1996 г.); за 1994 i 1995 гг. (так- 
сама з дапаўненнямі за 1992-1994 гг.) -  зноў 
у аднатомніках (адлаведна 1997 г. i 1999 г.).

Як бачна, у апошнім выпуску нелазбежны 
разрыў паміж годам з'яўлення публікацый i 
годам выхаду з друку іх бібліяграфічнага апі- 
сання павялічыўся на год. Трывожны сімптом 
і ўскоснае сведчанне аб тым, наколькі тэта 
складаная i адказная праца -  год за годам 
выпускаць бібліяграфічныя адлюстраванні та- 
го інфармацыйнага патоку, які штогод пашы- 
раецца. I пры гэтым разумець, што менавіта 
такія выданні -  іх прафесійны ўзровень, ix 
паўната і дакладнасць, іх дызайн і паліграфія, 
у тым ліку папера і вокладка, -  ствараюць аў- 
тарытэт айчыннай навукі i культуры.

Традыцыя, якую працягвае разглядаемая 
варшаўская бібліяграфія, займае асаблівае 
месца ў славістыцы: тэта поўнае апісанне 
славянскіх прац, выкананых на ўсіх славян- 
скіх і неславянскіх мовах. Па шырыні ахопу 
матэрыялу выданне не мае роўных у сла- 
вістыцы. У большасці славянскіх краін самыя

поўныя лінгваславістычныя бібліяграфіі апіс- 
ваюць працы, прысвечаныя "сваей" мове, 
пры гэтым часам без абмежаванняў, звяза- 
ных з мовамі і геаграфіяй выданняў (так буду- 
юцца, напрыкпад, штогадовыя бібліяграфіі 
"Slovenistika v Ietu 19...", якія выходзяць з 
1978 г. у люблянскім часопісе “Jezik in 
slovtsvo"), часам -  з абмежаваннямі (як, у 
прыватнасці, у двух выпусках "Беларускага 
мовазнаўства" (выданні 1980 г. i 1993 г.): тут 
улічваюцца працы па беларусістыцы за 20 га- 
доў, толькі напісаныя на трох мовах (беларус- 
кай, рускай і ўкраінскай) і надрукаваныя ў 
СССР. Бібліяграфіі, якія складаліся ў Кіеве і 
Маскве, па аб'екту апісання не абмяжоўваліся 
адной мовай, але былі абмежаваны геагра- 
фічна: бібліяграфіі "Слов'янська філологія на 
Украіні: (1968-1976 рр.)“ (Кйів, 1978) і біблія- 
графічныя штогоднікі "Філологічні науки на 
Украі'ні" (Кйів, 1979; 1980; 1981) сістэматыза- 
валі бібліяграфію на ўсіх славянскіх і несла- 
вянскіх мовах, але толькі ва ўкраінскіх выдан- 
нях; па-свойму абмежаваны быў падыход і ў 
маскоўскіх бібліяграфіях "Славянское языко
знание: Указатель литературы, изданной в 
СССР" (1963, 1973, 1980-1981, 1985, 1988). 
Гэтыя дадзеныя тычацца прац па ўсіх сла
вя нскіх мовах, але выдадзеных толькі ў адной 
дзяржаве -  СССР. Замежныя выданні маглі 
трапіць у гэтую бібліяграфію ў тым выпадку, 
калі ў СССР на ix выйшла рэцэнзія. Біблія- 
графічнай крыніцай па замежнай славістыцы 
быў штомесячны бюлетэнь "Иностранная ли
тература по общественным наукам: Языко
знание”, які выходзіў з 1953 г. у IHI па грамад- 
скіх навуках АН СССР, аднак быў абмежа
ваны той літаратурай, што трапляла ў біблія- 
тэкі СССР.

Рэцэнзуемае варшаўскае выданне аб'яд- 
ноўвае лінгвістычную славістыку паверх бар'е- 
раў. Па складу моў-аб'ектаў, што даследу- 
юцца ў працах, уключаных у бібліяграфію, 
яна мае ўсеславянскі характар, а па складу 
метамоў (на якіх напісаны гэтыя працы) i па ix 
геаграфіі выданне выходзіць далёка за межы 
Славіі. Краіна, якая штогод выдае гэтакі 
універсальны славістычны даведнік, адразу 
заяўляе пра сябе як пра лідэра славяна- 
знаўства. I зразумела, гаворка тут не ідзе аб 
выпадковым збегу акалічнасцей, бо лідэрства 
Польшчы ў еўрапейскай славістыцы пацвяр- 
джаецца і іншымі дадзенымі, таксама і біблія- 
графічнымі: так, у міжнароднай славістычнай 
штомесячнай бібліяграфіі "Current Slavonic 
Contents", якую складаюць здымкі старонак 
ca зместам славістычных часопісаў і збор-
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нікаў розных краін, самыя шматлікія спісы ад- 
люстраваных крыніц -  гэта пералікі польскіх 
выданняў.

Па складу супрацоўнікаў рэцэнзуемая 
варшаўская бібліяграфія таксама выходзіць 
на міжнародны ўзровень: у прэекце ўдзельні- 
чаюць славісты з розных славянскіх і несла- 
вянскіх краін (іх прозвішчы названы адразу 
пасля тытульнага ліста), з Беларусі, у пры- 
ватнасці, -  Генадзь Цыхун і Алеся Літвіноў- 
ская. Зразумела, што стварэнне інтэрнацыя- 
нальнага калектыву бібліёграфаў-карэспан- 
дэнтаў патрабавала ад ініцыятараў і рэдак- 
тараў выдання значных арганізацыйных на- 
маганняў, але ў гэтым і была кадравая пера- 
думова міжнароднай паўнаты бібліяграфіі. 
Шкада толькі, што арганізацыйныя высілкі не 
дасягнулі берагоў ЗША і Вялікабрытаніі.

У даведніку за 1995 г. бібліяграфія сістэ- 
матызавана па 10 асноўных частках: 
1) “Агульнаславянская частка”; 2) “Старацар- 
коўнаславянская мова”; 3) “Балгарска-маке- 
донская група"; 4) “Сербска-харвацкая група”; 
5) “Славенская мова”; 6) “Чэшска-славацкая 
група"; 7) “Сербалужыцкая група”; 8) “Ляхіц- 
кая група" (з двух падраздзелаў: “Палабская 
мова” і ‘‘Польская мова”1; 9) “Усходнеславян- 
ская трупа” (Grupa ruski), у якой чатыры пад- 
раздзелы: “Старажытнаруская мова”; “Руская 
мова", “Беларуская мова” і “Украінская мова"; 
10) “Славянска-неславянская частка", у якой 
тры падраздзелы: “Уплыў славянскіх моў на 
неславянскія”; “Уплыў неславянскіх моў на 
славянскія”; “Кантрастыўныя даследаванні”. 
Кожная з асноўных частак мае ўнутраныя 
падраздзелы, і глыбіня далейшага падзелу 
часам дасягае пяці ўзроўняў.

У апісанне кожнай пазіцыі ўваходзяць; 
прозвішча, імя і імя па бацьку (калі тэта імя 
ёсць у першакрыніцы) у лацінскай транслітэ- 
рацыі (з гэтых форм потым складаецца ал- 
фавітны спіс аўтараў, пададзены ў канцы 
тома); назва працы на мове I ў графіцы 
арыгінала; прозвішча аўтара з імем (або з 
ініцыяламі) у тым выглядзе, у якім яны пры- 
водзяцца ў першакрыніцы; для артыкулаў -  
скарочаная назва часопіса ці зборніка, у якіх 
яны надрукаваны (разам з выходнымі дадзе- 
нымі і старонкамі); указание на мову апісанай 
працы; кароткая анатацыя працы, а напры- 
канцы замест асабістага подпісу -  скароча- 
нае прозвішча бібліёграфа, які скпаў дадзе- 
нае канкрэтнае апісанне і сваім імем адказ- 
вае за яго надзейнасць. Пры гэтым, як пад- 
крэслівае ў прадмове да бібліяграфіі Зоф'я 
Руднік-Карватова, усе апісанні складаліся 
толькі de visu. A іх у выпуску за 1995 г. -  6534.

У сукупнасці гэтыя тысячы бібліяграфіч- 
ных пазіцый ствараюць выразную панараму 
сучаснага славянскага мовазнаўства, у якой 
адлюстроўваецца не толькі "ўдзельная вага" 
асобных напрамкаў i тэм, але i "хто ёсць хто" 
ў славістыцы. Акрамя звычайнага для біблія- 
графіі аўтарскага алфавітнага паказальніка, у 
варшаўскім выданні ёсць яшчэ паказальнік 
уласных імён, якія ўваходзяць у назвы прац- 
першакрыніц альбо ў іх анатацыі. Гэты па- 
казальнік сістэматызацыі бібліяграфіі (назва
ны "Index innych osob"), па-першае, кампен- 
суе адсутнасць у падраздзелах "Мова аўтара" 
прозвішчаў вывучаемых пісьменнікаў або 
дзеячаў культуры- паводле алфавіта (што 
звынайна робіцца ў нашых даведніках); па-

другое, будучы зводкай прадстаўнічых упамі- 
нанняў, “Index innych osob" дазваляе ўбачыць 
прыярытэтныя імёны ў славістыцы і градацыі 
ў прыярытэтах.

Прывяду чатыры імёны, якія найчасцей 
сустрэліся ў назвах мовазнаўчых прац і звя- 
заны перш за ўсё з беларускай культурай 
(у дужках паказана сумарная колькасць адпа- 
ведных крыніц за тры гады -  1993-1995): 
Францішак Скарына (43), Якуб Колас (17), 
Кірыла Тураўскі (16), Янка Купала (6). Назаву 
імёны беларускіх моваведаў з найбольшай 
колькасцю прац, што ўвайшлі ў варшаўскую 
бібліяграфію за тыя ж тры гады: А.Я. Супрун 
(30), П.У. Сцяцко (25), М.Р. Прыгодзіч (18). 
Вядома, кожны з названых аўтараў за адпа- 
ведныя гады надрукаваў значна больш, але 
тыя лічбы, якія амаль аўтаматычна паўста- 
юць з адабранай міжнароднай бібліяграфіі, -  
якраз і ёсць "каэфіцыенты" вядомасці ў між- 
народнай славістыцы.

Пры сучаснай перанасычанасці інфарма- 
цыі яе бібліяграфічная кампрэсія набывае ўсё 
большую каштоўнасць -  не толькі як магчы- 
масць бібліяграфічнага пошуку і даведак, але 
і як канцэнтраваная база аб'ектыўных дадзе- 
ных аб напісаным за пэўны час. Канцэнтра- 
ваныя і прадстаўнічыя штогоднікі варшаўскай 
міжнароднай бібліяграфіі з'яўляюцца надзей- 
ным летапісам сучаснага славянскага мова- 
знаўства.

Н.Б. Мячкоўская, 
доктар філалагічных навук, прафесар

С . Л .  Г а р а н і н .  Шляхамі даўніх вандра- 
ванняў: Гістарычна-тэарэтычны нарыс 
развіцця беларускай паломніцкай літара- 
туры XII-XVI ст. Mh.: Тэхналогія, 1999. 203 с.

Сярод навуковай літаратуры па прабле- 
мах айчыннай медыявістыкі вылучаецца ма- 
награфія С.Л. Гараніна “Шляхамі даўніх ванд- 
раванняў”, у якой на шырокім гістарычным 
фоне разглядаецца генезіс жанру хаджэнняў 
на Беларусі ў XII-XVI ст., з сучасных метада- 
лагічных пазіцый асэнсоўваюцца хаджэнні ў 
мастацкай сістэме сярэднявечча. Да гэтага 
часу ў беларускім літаратуразнаўстве творы 
паломніцкай літаратуры не былі прадметам 
спецыяльнага даследавання.

Аўтар глыбока даследуе сацыяльныя і ду- 
хоўныя перадумовы ўзнікнення жанру ха- 
джэння, паказвае ролю вусна-паэтычных і лі- 
таратурных традыцый у станаўленні палом- 
ніцкай літаратуры. Даследчык слушна адзна- 
чае, што часам меркаванні вандроўнікаў ці 
паслоў адыгрывалі немалаважную ролю ў 
вызначэнні лесу народа і дзяржавы. Зася- 
роджана ўвага на дзейнасці Іаана Полацкага, 
які быў вельмі дасведчаным чалавекам не 
толькі ў медыцыне і рыторыцы, але і ў між- 
народнай палітыцы. На добрым навуковым 
грунце апісваецца дзейнасць першых усход- 
неславянскіх паломнікаў -  наўгародскага ігу- 
мена Данііла, полацкай ігуменні Ефрасінні, 
Дабрыні Ядрэйкавіча і інш. Пераканаўча гу- 
чыць вывад даследчыка адносна таго, што 
“актывізацыя паломніцкага руху выпадае на 
канец Xl-X ll ст., г. зн. на той перыяд, калі ў 
Еўропе вялася актыўная падрыхтоўка да
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