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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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крыжовых паходаў, а пасля разгарнуліся і 
самі войны за вызваленне Божае дамавіны". 
Безумоўна, пэўную ролю ў развіцці гэтага 
жанру на нашых землях адыграла і геагра- 
фічнае знаходжанне Полацка, дзе па вядо- 
май "Усходняй дарозе" рухаліся паломнікі са 
Скандынавіі на Усход і распавядалі ў падзвін- 
скіх паселішчах паданні пра Святую Зямлю.

Ha падставе этнаграфічных прац вядо- 
мых даследчыкаў (М. Нікіфароўскага, М. Ян- 
чука і інш.) у манаграфіі створаны тып "ванд- 
роўнага калікі", паказана значэнне хрысціян- 
ства, якое ўнесла ў першабытную свядо- 
масць надзвычай важны кампанент -  Ідэю 
ўваскрэсення. У аспекце тэмы даследавання 
закранае аўтар і вельмі цікавую праблему -  
ролю багамілаў у прапагандзе паломніцтваў.

3 перакладных твораў, якія адыгралі важ
ную ролю ў працэсе жанраскладання, да- 
следчык адзначае "Хроніку Георгія Амарта- 
ла", Тісторыю Іудзейскай вайны" Іосіфа Фла- 
вія, лацінскія іцінерарыі ("Аб святых месцах 
СільвіІ Аквітанскай", "Бардоскі падарожны", 
"Перагрынацыя Этэрыі" і інш.). Пераканаўча 
гучыць думка адносна адрознівання хаджэн- 
няў ад іцінерарыяў, у якіх змяшчалася пад- 
рабязнае апісанне шляхоў у Палесціну, чаго ў 
ранніх хаджэннях няма, як няма гэтага і ў 
нашай вуснай народнай творчасці.

Навуковую цікавасць уяўляе аналіз жан- 
равай спецыфікі хаджэнняў, бо яны выступа- 
юць полем перакрыжавання розных сфер ся- 
рэднявечнай культуры (афіцыйнае пісьменст- 
ва -  вусная творчасць “калікаў вандроўных"), 
розных культурных тыпаў (царкоўных і свец- 
кіх), а таксама розных літаратурных жанраў 
(летапіс, жыціе). Ha канкрэтным матэрыяле 
аўтар паказвае, што хаджэнне -  гэта свя- 
шчэннадзеянне на сакральнай прасторы, лі- 
таральнае і да таго ж тыпова народнае ўва- 
сабленне хрысціянскай формулы "чалавек -  
вандроўнік у гэтым свеце". У хаджэннях рэлі- 
гійная праблематыка распрацоўваецца пера- 
важна ў^свецкай стылёвай абалонцы; пры- 
чым неадпаведнасць зместу і формы, атрым- 
ліваючы значэнне супярэчнасці, выступав ру- 
хавіком працэсу трансфармацыі жанру.

Несумненнай вартасцю працы з'яўляецца 
і грунтоўны літаратуразнаўчы аналіз "Хаджэн- 
ня Графенія ў Палесціну", "Хаджэння святога 
манаха Варсанофія", "Хаджэння Ігнація Сма- 
ляніна" і "Перагрынацыі Мікалая Крыштофа 
Радзівіла". С.Л. Гаранін знайшоў шэраг невя- 
домых рукапісных спісаў "Хаджэння Ігнація 
Смаляніна", крытычна прааналізаваўтры кан- 
цэпцыі гісторыі тэксту, што і прывяло яго да 
высновы: тэкст апрацоўваўся шасцю кніжніка- 
мі і шмат разоў перапісваўся на розных зем
лях. Хаджэнне становіцца сродкам увасаб- 
лення i выказвання глыбокага роздуму аб 
жыцці, свеце, аб гістарычным лесе -  вось 
чаму яно выходзіць па-за жанравыя рамкі i 
спалучаецца з летапісам. Цікавыя назіранні 
праведзены i над текстам "Хаджэння Графе- 
нія", якое вылучаецца эканамічнымі і сельска- 
гаспадарчымі звесткамі, адсутнасцю эмацыя- 
нальных ацэнак падзей. У "Хаджэнні Bapca- 
нофія" акцэнтуецца ўвага на рэлігійнай тале- 
рантнасці аўтара. Прадметам мастацка-даку- 
ментальнага выяўлення зрабіў сваю асобу 
Мікалай Крыштоф Радзівіл, герой "Перагры- 
нацыі" -  "носьбіт рэнесансавай культурнай

традыцыі", носьбіт "рэчпаспалітасці", а не 
толькі "беларускасці".

У раздзеле "Элементы гістарычнай паэ- 
тыкі хаджэнняў" шмат увагі надаецца прабле- 
мам метаду і кампазіцыі. Пасля грунтоўнага 
аналізу хаджэнняў XII-XVI ст. даследчык пры- 
ходзіць да высновы, што кампазіцыя хаджэн- 
няў развівалася ад інфармацыйна-аналітыч- 
ных нарысаў, звязаных у межах твора агуль- 
ным светапоглядным прынцыпам, асобай 
апавядальніка і маналагічнай формай пада- 
чы, да асобных эпізодаў вандроўкі, якія пада- 
дзены ў форме завершаных апавяданняў і ў 
той жа час аб'яднаны перамяшчэннем кан- 
крэтнага чалавека ў рэальным часе і прас
торы.

Навуковую цікавасць уяўляе і абгрунта- 
ванне асноўнага метаду хаджэнняў -  метаду 
тапаграфічнага сімвалізму, у аснове якога 
сінтэз тапаграфічнай нататкі з аўтабіяграфіч- 
ным паведамленнем пра акт наведвання свя
тога месца і адпаведнай біблейскай або апа- 
крыфічнай легендай. He выклікае пярэчанняў 
выснова аўтара пра спалучэнне стыляў як 
выраз адзінства і глыбокай супярэчнасці эстэ- 
тычнай канцэпцыі чалавека, якая захоўва- 
ецца на ўсім працягу існавання паломніцкай 
літаратуры, але, паказваючы дынаміку ста- 
наўлення завершанай формы хаджэнняў, не- 
абходна было канкрэтызаваць топасы і запа- 
зычанні ў хаджэннях XII-XVI ст., паказаць 
спалучэнне розных стылістычных адзінак у 
межах аднаго апісальнага цыкла. Думаю, што 
пры абгрунтаванні гэтага пытання трэба было 
ўлічваць дыялектычнае спалучэнне агульнага 
(спосаб адлюстравання), спецыфічнага (тэн- 
дэнцыі эпохі) і індывідуальнага (ідэалы пада- 
рожнікаў). Навуковую вартасць маюць і да- 
даткі да манаграфіі, у якіх прыводзяцца ар- 
хеаграфічныя заўвагі і тэксты "Хаджэння архі- 
мандрыта Графенія", "Хаджэння святога ма
наха Варсанофія’ , даецца тэксталагічна-ар- 
хеаграфічны каментарый і рэканструкцыя тэк
сту "Хаджэння Ігнація Смаляніна".

Такім чынам, у манаграфіі С.Л. Гараніна 
аналіз тэкстаў асобных хаджэнняў спалучаец
ца з абагульненнем і раскрыццём філасоф- 
ска-маральнай праблематыкі твораў, пад- 
крэсліваецца дыскрэтны характар развіцця 
жанру хаджэнняў на Беларусі, даюцца глыбо- 
кія тэарэтычныя распрацоўкі. Несумненна, 
праца маладога беларускага вучонага будзе 
карыснай для ўсіх, хто цікавіцца нашай бага- 
тай мінуўшчынай.

Т.П. Казакова, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
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У мінулым годзе выйшаў чарговы, XVIII 
том з серыі “Studia Russica", што выдаецца 
кафедрай усходнеславянскай i балтыйскай
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