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УВОДЗIНЫ

Р

ытарычны рэнесанс – адраджэнне цікавасці да антычнай і сярэдня
вечнай рыторыкі – стаў характэрнай з’явай еўрапейскага інтэлек
туальнага жыцця другой паловы XX ст. Рыторыцы прысвячаюцца спе
цыяльныя часопісы, у новых перакладах і з каментарыямі перавыдаюцца
трактаты класікаў рытарычнай думкі, крытычна пераглядаецца гісторыя
антычнай і нацыянальнай рытарычнай спадчыны. На хвалі рытарычнага
адраджэння нараджаецца новая дысцыпліна – «неарыторыка», пачатак
якой звязаны з імёнамі філосафа і логіка Брусельскага ўніверсітэта Ха
іма Перэльмана і французскіх структуралістаў Ралана Барта, Цвятана
Тодарава, Жэрара Жанета.
Новая цікавасць да рыторыкі выклікана яе вялікім эўрыстычным
патэнцыялам. Шматвяковая еўрапейская рытарычная трад ыц ыя
назапасіла багата ведаў, вартых больш глыбокага асэнс ав анн я і
прымянення ў сучаснай гуманітарыстыцы. Прыкладам выкарыстання
рытарычнай спадчыны з’яўляецца калектыўнае даследаванне бельгійскіх
аўтараў «Агульная рыторыка» [107]. У кнізе прапанавана адмысловая
тэорыя для даследавання любых праяў рытарычнага як у вербальнай
(мастацк ае маўл енн е, палітычная прапаганда, рэклама), так і ў
невербальнай камунікацыі (мода, архітэктура). Паводле А. К. Авелічава,
аўтара прадмовы да рускага выдання, поспех «Агульнай рыторыкі» быў
абумоўлены «дэманстрацыяй нявыкарыстаных эўрыстычных магчымасцей
рытарычнай тэорыі ў дачыненні да аналізу шырокага кола праблем,
якія знаходзяцца сёння ў цэнтры ўвагі многіх гуманітарных навук» [23,
с. 5].
Сапраўды, у межах рыторыкі закраналася мноства праблем, якія
сёння вывучаюцца лінгвістычнай паэтыкай, стылістыкай, псіхалінгвіс
тыкай, лінгвістыкай тэксту, тэорыяй літаратуры, логікай, граматыкай,
псіхалогіяй, этыкай, эстэтыкай.
У прыватнасці, лінгвісты цікавяцца рыторыкай, паколькі ў ры
тарычных трактатах разглядаліся актуальныя для сучаснай лінгвістыкі
пытанні, такія як тропы, узаемадзеянне моўцы і слухача, правілы спа
раджэння тэксту, законы пабудовы тэксту розных жанраў.
Найбольшая цікавасць да рыторыкі выклікана вучэннем пра тропы.
Выклад сістэмы тропаў і стылістычных фігур быў неад’емнай часткай
практычна любога падручніка па рыторыцы. Фундаментальнае дасле
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даванне сутнасці тропаў звязана з сучаснымі лінгвасеміятычнымі ідэямі.
Р. Якабсон, звязваючы метафару і метанімію з дзвюма асноўнымі восямі
структуры мовы – парадыгматычнай і сінтагматычнай, – адзначыў сэн
саўтв аральную функцыю тропаў у любой семіятычнай сістэме і такім
чынам адкрыў магчымасць шырокага аналізу культуры ў катэгорыях і
тэрмінах рыторыкі [гл.: 156]. Кагнітыўны падыход дазволіў прааналізаваць
тропы і рытарычныя фігуры не проста як стылістычныя «аздобы» тэксту,
а як прынцыповыя і неад’емныя механізмы ўтварэння сэнсу. Паводле
Ю. М. Лотмана, тропы «з’яўляюцца не знешнім упрыгожваннем, якое
накладаецца на думку звонку, але складаюць сутнасць творчага мыс
лення», як мастацкага, так і навуковага [88, с. 407].
Спецыялістаў па тэорыі камунікацыі рыторыка цікавіць, паколькі
ў рытарычных трактатах традыцыйна вывучаліся прыёмы мэтанакіра
ванага і «ўзброенага» ўплыву рытара на аўдыторыю. Па сваёй прабле
матыцы тэорыю камунікацыі можна лічыць самым блізкім нашчадкам
рыторыкі ў параўнанні з астатнімі дысцыплінамі. На думку Даратэі
Франк, рыторыка з улікам перагляду шэрагу яе палажэнняў магла б
выконваць функцыі канцэптуальнага апарату для вырашэння праблем
тэорыі камунікацыі [гл.: 142, с. 371].
Рыторыка як дысцыпліна, у межах якой фармуляваліся прынцыпы
і законы стварэння тэксту, разглядаецца сучаснымі даследчыкамі як
папярэдніца і прадвесніца лінгвістыкі тэксту. Паводле Н. Б. Мячкоў
скай, лінгвістыка тэксту рэалізавала імкненне рыторыкі выйсці за межы
сказа і «зразумець, з аднаго боку, “цэлы тэкст” (г. зн. асобнае і аўтаном
нае маўленчае ўтварэнне), а з другога боку – некаторыя прамежкавыя
адзінкі паміж сказам і тэкстам» [98, с. 59]. Дзякуючы арыентацыі на
лінгвістыку тэксту істотна змяніліся падыходы да вывучэння мастацкіх
твораў XVI–XVIII стст., складзеных па правілах рыторыкі. Калі ў ХIХ ст.
рытарычныя творы аналізаваліся з мэтай характарыстыкі аратара,
адзнакі яго «рытарскіх» здольнасцей (гл., напрыклад, гістарычны агляд
Караля Мехежыньскага [161]), то даследчыкаў ХХ ст., такіх як М. Ка
ролька, А. Рышевіч, Т. М. Дзялендзік, Т. В. Алёхна, цікавяць прынцыпы
стварэння тэкстаў пэўных жанраў [гл.: 162; 179; 62; 26].
Яшчэ адзін аспект лінгвістычных даследаванняў рыторыкі звязаны
з сацыялінгвістычнай праблематыкай. У працах І. І. Крамко, А. І. Маль
дзіса [80], І. П. Чапігі [147] рытарычныя тэксты даследуюцца як сама
каштоўныя помнікі літаратурнай мовы. У даследаваннях В. П. Вампер
скага [46], Н. Б. Мячкоўскай [93], Рэнаты Лахман [83] помнікі рыторыкі
разглядаюцца ў сувязі з іх кадыфікуючай роляй у стварэнні літаратурнай
мовы.
Цікавасць да рытарычнай спадчыны таксама назіраецца ў літара
туразнаўстве. Курсы рыторыкі – дысцыпліны, дзе сфарміраваліся
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першыя тэорыі стылю і мастацкай прозы, – прыцягваюць даследчыкаў
як каштоўныя крыніцы ведаў па гісторыі літаратурных вучэнняў. У
гэтым дачыненні варта адзначыць працы В. П. Зубава [69],
Т. І. Кузняцовай і І. П. Стрэльнікавай [82], А. Ф. Лосева [87], М. Л. Гас
парава [55; 52], Хэлены Ціхоцкай [159], С. С. Аверынцава [25]. Дасле
даванні Барбары Атвіноўскай [175], Збігнева Рындуха [178], В. П. Мас
люка [91], Эўгеніі Ульчынайтэ [186], Якуба Ліханьскага [168] уяўляюць
сабой спробу рэканструкцыі рытарычнага вучэння XVII ст. і яго асоб
ных частак. На падставе аналізу тэарэтычных трактатаў і падручнікаў
рыторыкі, якія ствараліся ў адукацыйных асяродках Польшчы і Вялі
кага Княства Літоўскага, аўтары робяць высновы пра змест і напрамкі
рытарычнага вучэння ў XVII ст., пра змены ў разуменні пэўных катэ
горый і тэрмінаў рыторыкі ў параўнанні з антычнасцю. У працах поль
скіх медыевістаў Рышарда Лужнага [170] і Паўліны Левін [166; 167]
рытарычная літаратура выкарыстоўваецца для вывучэння гісторыі літа
ратурных сувязей. Прааналізаваўшы курсы рыторыкі і паэтыкі ўсходне
славянскага арэала, даследчыкі паказалі значэнне польскіх адукацый
ных цэнтраў у фарміраванні эстэтыкі барока ў літаратурах усходніх
славян.
Багатая навучальная літаратура па рыторыцы (падручнікі, кампен
дыумы, анталогіі, хрэстаматыі, зборнікі цытат і сентэнцый) з’яўляецца
адной з крыніц вывучэння гісторыі культуры і адукацыі. Даследаванні
Н. І. Пятрова [113], К. Харламповіча [144], Я. П. Парэцкага [115],
Т. Бянькоўскага [158], Р. Мантусевіча [173] выявілі месца рыторыкі ў
сістэме гуманітарнага выхавання Вялікага Княства Літоўскага, паказалі,
у якіх вучэльнях і па якіх падручніках выкладалі гэтую дысцыпліну.
Такім чынам, вывучэнне і публікацыя помнікаў рытарычнай думкі –
прыярытэт гуманітарных даследаванняў. На шляху публікацыі твораў
славянскай рыторыкі ўжо зроблены сур’ёзныя крокі. Падручнік най
больш вядомага кіеўскага прафесара Феафана Пракаповіча «De arte
rhetorica» без IX кнігі быў выдадзены ў перакладзе на ўкраінскую мову
ў 1979 г. [8]. Поўнае выданне помніка з крытычным апаратам пазней
выканана нямецкім філолагам-класікам, знаўцай славянскіх сярэдне
вяковых рыторык Рэнатай Лахман [14]. Гэтая ж даследчыца выдала
факсімільную рэпрадукцыю так званай рыторыкі Макарыя [12]. Гамі
летыка Іанікія Галятоўскага (? – 1688) «Наука, албо Способ зложення
казання» разам са зборнікам яго казанняў увайшлі ў крытычнае набор
нае выданне серыі «Пам’ятки української мові XVII ст.», выкананае
І. П. Чэпігай [5]. Фрагменты падручніка Сігізмунда Ляўксміна (1597–
1670) «Praecepta artis rhetorices et praxis oratoria» (‘Правілы рытарычнага
мастацтва і аратарская практыка’) разам з іншымі лацінамоўнымі тво
рамі аўтара (падручнікі музыкі і логікі) былі перавыдадзены факсіміль
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ным спосабам з перакладам на літоўскую мову ў 2004 г. [13]. У 2006 г.
І. Б. Краўчук перавыдала трактат «De arte rhetorica [...]» (Полацк,
1788/1799) з перакладам на рускую мову [6].
Каштоўным помнікам славянскай рыторыкі, які займае важнае
месца ў еўрапейскай гуманітарнай традыцыі, з’яўляецца трактат Мацея
Казіміра Сарбеўскага «De acuto et arguto, sive Seneca et Martialis» (‘Аб
вастрыні і досціпе, або Сенека і Марцыял’). Ідэі помніка, агучаныя
аўтарам у Полацку (1619) і Рыме (1623), выклікалі пэўны рэзананс у
тагачасным навуковым свеце, сталі ўнёскам паэта ў дыскусію еўрапей
скіх гуманістаў аб прыродзе дасціпнага. У славянскім арэале трактат
«De acuto et arguto» моцна паўплываў на фарміраванне тэорыі канцэп
тызму1 ў Кіева-Магілянскай і маскоўскай Славяна-грэка-лацiнскай
акадэмiях, у прыватнасці, на рыторыкi Феафана Пракаповіча i Парфірыя
Крайскага [гл.: 83, с. 133–134]. У заходнееўрапейскай традыцыі, паводле
даследчыцы старапольскай літаратуры Барбары Атвіноўскай, выраз
concors discordia (‘згодная нязгода’) (частка арыгінальнай фармулёўкі
«вастрыні» Сарбеўскага) стаў элементам навуковай мовы, які выкары
стоўваецца дагэтуль [гл.: 174, c. 103–110].
Праблематыка трактата мае міждысцыплінарны характар; у помні
ку закранаюцца пытанні, актуальныя для такіх напрамкаў сучаснай гу
манітарыстыкі, як тэорыя камунікацыі, семантыка, лінгвістычная паэ
тыка, тэор
 ыя літаратуры, эстэтыка. Цэнтральная тэма помніка звязана
з моўнымі і камунікатыўнымі механізмамі досціпу – пытання, якое
дагэтуль застаецца праблемай розных дысцыплін і міждысцыплінарных
даследаванняў. Катэгорыя «досціп» разглядалася ў працах Арыстоцеля,
Цыцэрона, Дж. Лока, І. Канта, Г. Гегеля, А. Шапенгаўэра, З. Фрэйда
[4; 9; 74; 85; 143]. Сённяшняя цікавасць да праблематыкі дасціпнага
найперш звязана з двума яго аспектамі. Досціп як своеасаблівы, пара
даксальны від мыслення даследуецца ў псіхалогіі [90; 71]. З іншага боку,
досціп як катэгорыя камічнага разглядаецца ў эстэтыцы (прыкладам
служыць праца Ю. Борава [40]), літаратуразнаўстве (гл. арт ыкул
А. З. Вуліса ў «Литературном энциклопедическом словаре» [48]) і
лінгвістыцы. Лінгвістыка вывучае моўныя сродкі досціпу, яго кагні
тыўныя і прагматычныя аспекты (гл. даследаванні А. А. Шчарбіны [154],
Т. Ю. Чубаран [148]).
Трактат «De acuto et arguto» быў напісаны ў Полацку і для полацкіх
студэнтаў, таму ён уяўляе сабой унікальны помнік гісторыі лацінамоўнай
культуры і адукацыі Вялікага Княства Літоўскага. Разам са шматлікімі
творамі тагачаснай рытарычнай літаратуры трактат сведчыць пра тое,
1 Канцэптызм – літаратурна-мастацкая плынь XVII ст., назва якой паходзіць ад збор

ніка паэзіі Алонса Ледэсма (1562–1633) «Conceptos espirituales».
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як была пастаўлена рытарычная адукацыя на беларускіх землях у
XVII ст., у чым палягалі яе мэты і сэнс.
Галоўнай мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца раскрыццё і
тлумачэнне з пункту гледжання сучаснай лінгвістыкі тых катэгорый
трактата Мацея Сарбеўскага «Аб вастрыні і досціпе», у якіх адлюстраваны
ўяўленні аўтара аб мове, маўленні і камунікацыі. Гэта мэта дасягаецца
праз вырашэнне шэрагу канкрэтных задач:
1) вызначэнне месца трактата ў сістэме гуманітарных ведаў XVII ст.;
2) характарыстыка жанру і будовы помніка;
3) рэканструкцыя сістэмы тэрмінаў трактата і пошук іх сучасных
адпаведнікаў;
4) раскрыццё рытарычнай, лінгвістычнай і логіка-філасофскай
праблематыкі трактата;
5) лінгвістычная інтэрпрэтацыя «спосабаў адшукання досціпу»,
прапанаваных у трактаце.
Аўтар выказвае асаблівую падзяку доктару філалагічных навук Ніне
Барысаўне Мячкоўскай за кіраўніцтва і дапамогу падчас працы над
дысертацыйным даследаваннем, якое паслужыла асновай для дадзенай
манаграфіі1.
Глыбока ўдзячны за крытычныя заўвагі і карысныя парады на роз
ных этапах абмеркавання рукапісу дактарам філалагічных навук Алене
Мікалаеўне Рудэнцы, Аляксандры Аляксандраўне Станкевіч, кандыда
там філалагічных навук Алене Сяргееўне Сурковай, Вользе Генрыхаўне
Пракапчук.
Шчыра дзякую сваім настаўнікам у галіне класічнай філалогіі –
кандыдатам філалагічных навук Галіне Іванаўне Шаўчэнцы, Антаніне
Васільеўне Гарнік, Андрэю Зіноў’евічу Цісыку.

1 Манаграфія

публікуецца як лепшая кандыдацкая дысертацыя, якая перамагла ў
конкурсе Савета маладых вучоных філалагічнага факультэта БДУ ў 2010 г.
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МЕСЦА ТРАКТАТА
МАЦЕЯ КАЗIМIРА САРБЕЎСКАГА
«DE ACUTO ET ARGUTO SIVE SENECA
ET MARTIALIS» (‘AБ ВАСТРЫНI I ДОСЦIПЕ,
АБО СЕНЕКА I МАРЦЫЯЛ’) (1619/1623)
У РЫТАРЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ СВАЙГО
ЧАСУ I АРЭАЛА
1.1. Рытарычная культура
на беларускiх землях
у XVII ст.
1.1.1. У якiх вучэльнях выкладалi
рыторыку?

Р

ыторыка Вялікага Княства Літоўскага з’яўляецца часткай еўрапей
скай рытарычнай традыцыі, якая зарадзілася ў старажытнагрэчаскіх
полісах у VI ст. да н. э., дасягнула вяршыні ў Старажытным Рыме і была
ўспрынята ў еўрапейскай культуры. Як адзначае Н. Б. Мячкоўская ў
сваім дакладзе «Рыторыка ў культурах заходніх і ўсходніх славян. Тэн
дэнцыі развіцця ў XV–XVII стагоддзях», у пасляантычнай Еўропе ры
торыка пашырыла свой уплыў у сферы адукацыі і выхавання, стаўшы
нарматыўнай дысцыплінай, якая вызначала шырокі спектр грамадскай
камунікацыі, у тым ліку канцылярска-юрыдычныя (ars notaria) і асабі
стыя пісьмовыя зносіны (ars epistolandi), царкоўную пропаведзь (ars
praedicandi), славесна-мастацкую творчасць (паэзія і проза), публічныя
зносіны (прамовы, дыспуты, школьныя драмы) [99, с. 3–4].
Росквіт рыторыкі і павышэнне яе ролі ў грамадстве ў XVI–XVII стст.
непасрэдна звязаны з пашырэннем адукацыі на тэрыторыі Вялікага
Княства Літоўскага. Толькі на беларускіх землях, пачынаючы з апошняй
чвэрці XVI ст., былі адкрыты езуіцкія калегіумы ў Полацку, Нясвіжы,
Оршы, Брэсце, Хойніках, Гродне, Пінску, Навагрудку, Віцебску, Мінску,
Слуцку, Жодзішках, Слоніме, Драгічыне, пратэстанцкія вучэльні ў
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Вільні, Слуцку, Нясвіжы, Лоску, Клецку, праваслаўныя брацкія школы
ў Вільні, Магілёве, Брэсце, Мінску, Пінску, Слуцку, Іўі, Шклове [140,
с. 91–92; 144, с. 156–159, 281–313; 38, с. 395]. Навучальная праграма ў
гэтых вучэльнях звычайна складалася з сямі «свабодных мастацтваў»
(лац. artes liberales): граматыкі, дыялектыкі, рыторыкі, музыкі, арыф
метыкі, геаметрыі і астраноміі. У некаторых установах таксама вывучалі
філасофію, багаслоўе, матэматыку, гісторыю, геаграфію. Пры вучэльнях
функц
 ыянавалі друкарні, закладаліся бібліятэкі. Паводле звестак, па
дадзеных у энцыклапедыі «Вялікае Княства Літоўскае», бібліятэка По
лацкага езуіцкага калегіума, напрыклад, змяшчала каля сарака тысяч
кнігадрукаў [105, с. 329], бібліятэка Віленскай акадэміі (засн. у 1570 г.
як бібліятэка Віленскага езуіцкага калегіума) у 1579 г. налічвала 4,5 ты
сячы тамоў, а ў 1773 г. – 11 тысяч тамоў [50, c. 327].
Самымі буйнымі адукацыйнымі асяродкамі на тэрыторыі Вялікага
Княства Літоўскага былі прыроўненыя да ўніверсітэтаў Віленская і
Кіева-Магілянская акадэміі. У гэтых установах навучаліся і выкладалі
знакамітыя майстры рытарычнага мастацтва, слава якіх сягала далёка
за межы радзімы: Мялецій Сматрыцкі (1578–1633), Мацей Казімір Сар
беўскі (1595–1640), Казімір Каяловіч (1617–1674), Сімяон Полацкі
(1629–1680), Іанікій Галятоўскі (? – 1688), Стэфан Яворскі (1658–1722),
Феафан Пракаповіч (1681–1736).
У большасці вучэльняў выкладанне вялося па-латыні. Латынь по
бач з простай мовай і польскай была важным і неад’емным элементам
культурнага жыцця Вялікага Княства Літоўскага. На лацінскай мове
пісалі літаратурныя творы, стваралі навуковыя трактаты, вялі багаслоў
скія дыспуты; латынь была мовай тагачаснай навукі, адукацыі, касцёла,
адной з моў велікакняскай канцылярыі. Напрыклад, у Кнізе канцлера
Льва Сапегі за 1596–1598 гг. знаходзіцца 129 беларускіх, 20 польскіх і
8 лацінскіх юрыдычных дакументаў [66]. У канцылярскіх дакументах
XVII ст. сустракаюцца мяшаныя беларуска-лацінскія тэксты з рознымі
прапорцыямі лацінскага і славянскага кампанентаў [51, с. 90–92]. Як
адзначае даследчык беларускай лацінамоўнай спадчыны В. І. Дарашке
віч, у агульным аб’ёме друкаванай прадукцыі прыватных бібліятэк
Беларусі і Літвы XVI ст. пераважала лацінская кніга [64]. Паводле ацэнкі
А. І. Жураўскага, у старабеларускай мове лацінскі лексічны струмень
быў настолькі адчувальным, што «абыходзіцца без яго было цяжка» [66,
с. 346]. Сфера ўжывання лацінскай мовы ў Вялікім Княстве была, ка
нечне, не такой шырокай, як у суседняй Польшчы, дзе «лацінская мова
была адзіным сродкам для выражэння складаных думак адукаваных
людзей» [58, с. 262]. Аднак ёсць звесткі, што і нашы продкі размаўлялі
па-латыні. Так, у сваім дакладзе на ХІІІ Міжнародным з’ездзе славістаў,
аналізуючы моўную сітуацыю ў Вялікім Княстве Літоўскім, Вяч. Ус. Іва
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наў адзначыў, што пры двары караля Стэфана Баторыя, які паводле
паходжання быў венграм і не валодаў славянскімі мовамі, лацінская
мова была «пераважнай мовай прыдворных зносін» [73, с. 287].
1.1.2. Рытарычная навука ў эпоху барока
Базавы адукацыйны курс у схаластычных вучэльнях складаўся з
пяці класаў: infima (‘ніжні’), grammatica, syntaxis, poesis, rhetorica. Най
вышэйшымі былі класы паэтыкі і рыторыкі, пры гэтым курс паэтыкі
падрыхтоўваў да курса рыторыкі, якая, паводле даследчыка стараполь
скай культуры і адукацыі Р. Мантусевіча, лічылася «вянцом выхавання»
[173, с. 193]. Як адзначыла Н. Б. Мячкоўская, заняткі па рыторыцы, з
аднаго боку, завяршалі і абагульнялі курс славесных дысцыплін (trivium),
які складаўся з граматыкі, паэтыкі і рыторыкі, а з другога боку, стваралі
добры падмурак для далейшага вывучэння філасофіі і багаслоўя, якія
«грунтаваліся на выхаваных рыторыкай прынцыпах развіцця тэмы і на
рытарычнай практыцы публічнай і часта спаборнай прамовы» [99, с. 4].
Высокі статус рытарычнага мастацтва ілюструе назва школьнай драмы,
пастаўленай у 1716 г. у езуіцкім калегіуме ў Жодзішках: «Corona animo
rum eloquentia» (‘Вянец душ красамоўства’).
Рытарычнае вучэнне XVIІ ст. уяўляла сабой мадыфікацыю антыч
най рыторыкі, якая складалася з пяці частак: inventio (‘вынаходства’),
dispositio (‘размяшчэнне’), elocutio (‘выкладанне’), memoria (‘запамінан
не’), actio (‘вымаўленне’) [117; 118].
Першы раздзел рыторык – вынаходства (inventio) – вучыў, як выз
начыць тэму і падабраць матэрыял для будучага твора. Гэтая мэта да
сягалася пры дапамозе так званых «рытарычных месцаў» (loci oratorii) –
сістэмы пытанняў, якія дапамагалі развіваць думку. Імкненне дасканала
авалодаць «прадметам» будучай прамовы прывяло да таго, што ў рамках
рыторыкі вывучаліся элементы антычнай міфалогіі, гісторыі, культуры,
геаграфіі. Паводле ацэнкі польскага гісторыка Людвіка Пехніка, эру
дыцыі ў схаластычнай адукацыі надавалася вялікае значэнне [177, с. 87].
Сведчаннем гэтага з’яўляюцца шматлікія выразы, сентэнцыі, звесткі
энцыклапедычнага характару, змешчаныя ў дапаможніках па рыторыцы.
У другім раздзеле, які называўся размяшчэнне (dispositio), закрана
ліся праблемы будовы тэксту. У рамках гэтага раздзела вучылі, як кам
пазіцыйна пабудаваць тэкст паводле патрабаванняў жанру, як размясціць
інфармацыю так, каб кампазіцыя ўздзейнічала на чытача з пажаданым
эфектам (пераконвала, хвалявала, забаўляла). Размяшчэнню звычайна
навучалі на прыкладах, аналізуючы тэксты антычных аўтараў.
У трэцяй частцы рыторык пад назвай выкладанне (elocutio) навучалі
выражаць падабраны матэрыял словамі. У рамках гэтага раздзела раз
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глядаліся розныя віды тропаў і рытарычных фігур. Часткаю elocutio
таксама было вучэнне аб стылях, якое дапамагала правільна падбіраць
моўныя сродкі ў залежнасці ад сітуацыі.
Астатнія часткі рытарычнага канона – запамінанне (лац. memoria)
і вымаўленне (pronuntiatio, actio) – у пасляантычнай рыторыцы былі
менш актуальнымі, галоўным чынам з-за адыходу ад жывой судовай
практыкі, аднак заставаліся запатрабаванымі ў школьным тэатры.
У рамках курса рыторыкі вучылі дзелавому і прыватнаму ліставанню
(ars notaria, ars epistolandi), вядзенню публічных і прыватных гутарак,
дыспутаў (conversationes), складанню прамоў на зададзеную тэму па
ўзорах антычных рытараў (declamatio), укладанню падзяк, прывітальных
прамоў, віншаванняў на розныя выпадкі жыцця (gratulationes) [38, с. 40].
Арыентацыя на развіццё творчых здольнасцей была абумоўлена кан
чатковай мэтай адукацыі – выхаваннем грамадскай эліты, шляхціцаў і
гараджан, якія б свабодна карысталіся вусным і пісьмовым словам,
маглі б у залежнасці ад сітуацыі прыгожа сказаць як у вершах, так і ў
прозе [186, с. 175]. У адрозненне ад антычнасці, якая сцвярджала, што
«oratores fiunt, poetae nascuntur» (‘аратарамі становяцца, паэтамі нара
джаюцца’), у еўрапейскім Сярэдневякоўі лічылі, што «кожны можа на
вучыцца ў школе красамоўству і стылю, стаць прамоўцам і паэтам» [158,
с. 215]. Здольнасці і навыкі ў складанні твораў, асабліва акалічнасных
(г. зн. твораў, складзеных з акалічнасці дня нараджэння, шлюбу, вяртан
ня з падарожжа, павышэння па службе), карысталіся шырокім попытам
у шляхецкім і заможным гарадскім побыце ва ўмовах пашырэння ме
цэнацтва.
Даследаванне мастацкіх твораў XVI–XVIII стст. паказвае, наколькі
глыбока рытарычныя прадпісанні пранікалі ў тагачасную літаратурную
практыку. Паводле рытарычных канонаў, сфармуляваных у падручніках
і трактатах, складаліся творы самых розных жанраў. Даследчыкі схільны
разглядаць у катэгорыях рыторыкі не толькі такія традыцыйныя «ара
тарскія» творы, як казанні і прамовы, але таксама лісты, прадмовы,
вучыцельныя евангеллі, палемічныя трактаты, вершы (гл., напрыклад,
даследаванні А. Рышэвіча [179], Т. В. Алёхна [26]).
Аднак не варта абмяжоўваць уплыў рыторыкі літаратурнай прак
тыкай. Рыторыка барока, паводле трапнай характарыстыкі Н. Б. Мяч
коўскай, – «вядучы нарматыўны прынцып сацыяльнай камунікацыі»
[99, с. 4] – уплывала на ўсе сферы грамадскага жыцця. Пад яе ўздзе
яннем фарміраваліся камунікатыўныя, этычныя і эстэтычныя нормы.
Пра ўплыў рыторыкі на грамадства сведчыць ступень пранікнення ры
тарычнай адукацыі ў жыццё і свядомасць народа. Менавіта з рытарыч
нымі практыкаваннямі шкаляроў звязаны жанр беларускага фальклору
рацэі (арацыі) святочныя віншавальныя, які прысутнічаў у вясельных,
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калядных, велікодных віншаваннях і абрадах. Паводле слоўніка наву
ковай і народнай тэрміналогіі «Восточнославянский фольклор», арацыі
(ад лац. oratio – ‘прамова, красамоўства, дар слова’) былі прылюднымі
прамовамі-зычэннямі, часам – урачыстымі, часам – прасякнутымі гу
марам і весялосцю [47, с. 298].
Дзякуючы рытарычнай адукацыі пашыралася роля камунікацыі ў
грамадстве, культываваліся вучоныя, вытанчаныя формы маўлення.
Польскі даследчык гісторыі рыторыкі З. Рындух прыводзіць сведчанне
польск
 ага тэарэтыка красамоўства Яна Квяткевіча (1630–1703), які ка
жа, што ў яго час найбольш ахвотна слухалі толькі тое, што было вост
рым, выразным, дасціпным [178, c. 34]. Міхал Радо (1617–1687) у сваім
трактаце «Orator extemporaneus» (‘Аратар, які імправізуе’) пісаў: «…у
такім ужо веку мы жывем, што без арацыі нічога не прадпрымаецца і
не ажыццяўляецца» (цыт. паводле З. Рындуха [178, с. 34]). Вывучэнне
рыторыкі на прыкладах з узорных антычных і тагачасных аўтараў, за
сваенне прынцыпаў складання твораў спрыяла распаўсюджванню агуль
най літаратурна-эстэтычнай эрудыцыі і густу. Акрамя таго, як пераканаў
ча паказаў Р. Мантусевіч, рыторыка брала на сябе функцыі своеасаблівага
падручніка грамадзянскага выхавання. Гэта пацвярджаецца наяўнасцю
ў некаторых дапаможніках па рыторыцы разнастайных практычных
звестак аб звычаях шляхты, гербах, генеалогіі [173, с. 200].
1.1.3. Асноўныя жанры рытарычнай літаратуры часоў
Вялікага Княства Літоўскага
Рытарычная літаратура XVI–XVII стст., створаная на тэрыторыі
Вялікага Княства Літоўскага, уяўляе сабой даволі вялікае кола помнікаў.
Э. Ульчынайтэ ў сваім фундаментальным даследаванні «Рытарычная
тэорыя ў Польшчы і на Літве ў XVII ст.» падае апісанне дзевяноста сямі
рукапісных рыторык, напісаных у калегіумах Польшчы і Вялікага Княст
ва Літоўскага [186, с. 178–199]. У калектыўнай працы ўкраінскіх дас
ледчыкаў Я. М. Страція, У. Д. Літвінава, В. А. Андрушко [134] апісаны
сто восемдзесят тры рыторыкі, створаныя ў сценах Кіева-Магілянскай
акадэміі.
Большасць рыторык напісана на лацінскай мове. Гэтыя помнікі
рэпрэзентуюць сабой рэцэпцыю антычнай сістэмы камунікатыўных
установак, не з’яўляючыся вынікам асэнсавання тагачаснай маўленчай
практыкі. Разам з тым, як адзначыла Р. Лахман, на ўсходнеславянскім
абшары існавала тэндэнцыя да пашырэння ілюстрацыйнага матэрыялу
ў падручніках, што ў выніку вяло да «паступовай змены мовы ў той
галіне тэкстаўтварэння, якая кантралюецца рыторыкай» [83, с. 47].
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Рытарычныя помнікі абазначанага арэала адрозніваюцца па мэтах
і задачах, па шырыні ахопленай праблематыкі, па суаднясенні тэарэ
тычнага і практычнага кампанентаў. Сярод іх можна вылучыць 6 жанраў:
1. Падручнікі змяшчалі агляд усяго рытарычнага вучэння. Выклад
чыкі вучэльняў складалі ўласныя курсы лекцый, абапіраючыся на трак
таты антычных аўтараў, такіх як Арыстоцель, Цыцэрон, Квінтыліян, а
таксама на папулярныя падручнікі еўрапейскіх рытараў (Мікалай Касэн,
Францішак Памэй, Кіпрыян Суарэз).
Лекцыі некаторых прафесараў былі апублікаваны і здабылі сусвет
ную славу. Курс лекцый Сігізмунда Ляўксміна (1597–1670) «Praecepta
artis rhetorices et praxis oratoria» (‘Правілы рытарычнага мастацтва і ара
тарск
 ая практыка’), прачытаны ў Нясвіжы (1631–1635), неаднаразова
друкаваўся ў Брунзбергу, Франкфурце-на-Майне, Кёльне, Мюнхене,
Празе, Вюрцбургу, Вене [186, с. 25].
Надзвычай вялікай папулярнасцю ў сучаснікаў карысталася кніга
Міхала Радо «Orator extemporaneus», якая друкавалася не толькі ў Вільні
(1640) і Кракаве (1666), але і ў Італіі, Германіі, Галандыі, Францыі, Чэхіі
(К. Эстрайхер налічвае дваццаць пяць выданняў за XVII i XVIII стст.).
Пра папулярнасць падручніка рыторыкі кіеўскага прафесара Феа
фана Пракаповіча «De arte rhetorica» (1706) сведчыць існаванне яго
царкоўнаславянскай версіі [46, с. 92].
2. Дапаможнікі (кампендыумы) уяўлялі сабой выбаркі з трактатаў
некалькіх аўтараў, у якіх сцісла падаваліся тэарэтычныя правілы з роз
ным дапаможным матэрыялам: узорамі прамоў, прыкладамі тропаў і
фігур, практыкаваннямі. Часцей за ўсё рытарычная літаратура мела
практычнае прызначэнне, таму ў кампендыумах тэорыя выкладалася ў
форме пытанняў і адказаў, а правілы густа разбаўляліся прыкладамі.
Такім дапаможнікам можна лічыць кнігу рэктара Віленскай акадэміі,
вядомага паэта і гісторыка Казіміра Каяловіча (1617–1674) «Institutionum
rhetoricarum pars I–II» (‘Першая і другая часткі рытарычных настаў
ленняў’), якая была выдадзена ў Вільні ў 1654 г.
Твор рэктара слуцкага кальвінскага ліцэя Адама Рэйнгольда «Com
pendium rhetoricum… in usum Scholae Slucensis» (‘Сціслы дапаможнік
па рыторыцы... для карыстання ў Слуцкім ліцэі’) быў надрукаваны ў
Любчы прыкладна ў 1629–1631 гг. (апісанне помніка зроблена Я. Па
рэцкім [115]). Кампендыум складаецца з трох частак, у якіх матэрыял
выкладзены ў форме пытанняў і адказаў. Першая частка («Метад, пы
танні і каноны») змяшчае агульныя звесткі пра рыторыку, яе дэфініцыю
і віды. У другой частцы («Дэфініцыі ўсяго мастацтва красамоўства»)
пададзены дэфініцыі і прыклады каля ста рытарычных тэрмінаў (у тым
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ліку больш за семдзесят відаў тропаў і фігур). У трэцяй частцы, якая
называецца «Спецыяльная рыторыка», на прыкладах з антычнай літа
ратуры разбіраюцца правілы спараджэння і аналізу твора.
3. Трактаты былі прысвечаны пэўнай рытарычнай праблеме. Вык
ладчыцкая дзейнасць у вучэльнях межавала з навуковым пошукам: сярод
рытарычнай літаратуры сустракаюцца трактаты спецыяльнага і скла
данага зместу, прысвечаныя адмысловаму пытанню, напрыклад, амп
ліфікацыі, інвенцыі або тэорыі acumen (‘вастрыні’). У трактаце Адама
Вардацкага «Orator politicus sive modi componendae cuiusvis orationis ad
normam praesentis saeculi accomodatae» (‘Палітычны аратар, або Спосабы
ўкладання любой прыладжанай да норм сучаснасці прамовы’) (1660)
разглядаюцца спосабы стварэння дасціпных выразаў. Прыкладам ары
гінальных навуковых даследаванняў з’яўляюцца рукапісныя трактаты
М. К. Сарбеўскага «De acuto et arguto» (‘Аб вастрыні і досціпе’)» (1619/
1623), «De figuris sententiarum» (‘Аб фігурах думкі’) (1627), напісаныя
ім у Полацкім езуіцкім калегіуме.
4. Зборнікі цытат, сентэнцый, генеалогій (stemmatum), розных эн
цыклапедычных звестак (eruditiones) насілі дапаможны характар і змяш
чалі ўвесь той матэрыял, які мог спатрэбіцца пры складанні арацый,
казанняў, лістоў. Зборнікі цытат і сентэнцый (апафегматы) былі папу
лярным і досыць аўтаномным жанрам літаратуры. Напрыклад, кніга
апафегматаў, складзеная беларускім паэтам і перакладчыкам Беняшам
Будным, выдавалася ў Вільні (1599), Любчы (1614) і чатыры разы ў
Кракаве.
У дапамогу казнадзеям складаліся зборнікі прыкладаў (exеmpla) і
апавяданняў пра цуды (miracula). Прыклады ўяўлялі сабой яскравыя за
малёўкі з жыцця, якія павінны былі сваёй вобразнасцю «падперці мову»
(І. Галятоўскі) і эмацыйна паўплываць на слухача, выклікаць у яго давер.
Разнавіднасцю exempla былі «апавяданні пра цуды» – кароткія аповеды
пра цудоўныя падзеі з жыцця Хрыста і святых. У Польшчы друкаваліся
зборнікі miracula, складзеныя А. Жыхоўскім, Л. Папроцкім, Я. Квят
кевічам [99, c. 10–11]. Кніга І. Галятоўскага «Небо новое з новыми
звездами сотворенное», у якой было змешчана 445 апавяданняў пра
цуды Дзевы Марыі, як адзначае І. П. Чапіга, карысталася шырокай
папулярнасцю ва Украіне і Беларусі, пра што сведчаць два выданні ў
Львове (1665, 1666) і адно ў Магілёве ў перакладзе на царкоўнаславянскую
мову (1699) [147, с. 17–18].
5. Асобную групу помнікаў складалі гамілетыкі. Нягледзячы на тое,
што вучэльні, дзе выкладалася рыторыка, былі заснаваны з рэлігійнымі
мэтамі, большасць падручнікаў па рыторыцы насіла свецкі характар.
Развіццё навукі складання пропаведзяў (ars dictaminis) адбывалася двума
шляхамі.
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З аднаго боку, існавала традыцыя, распачатая нямецкім рэфарма
тарам Філіпам Меланхтонам, уключаць раздзелы аб сакральным кра
самоўстве ў чыста свецкія рыторыкі. Гэтая традыцыя знайшла ўстойлівы
працяг ва ўсходнеславянскім арэале. Так званая рыторыка Макарыя,
вядомая ў 36 спісах пачатку XVII ст. – 1714 г., а таксама роднасная ёй
рыторыка Міхаіла Усачова (15 спісаў канца XVII – пачатку XVIII ст.),
як і рыторыка Меланхтона, да якой яны ўзыходзяць, змяшчалі раздзелы,
звязаныя з катэхізацыяй вернікаў. Раздзелы, прысвечаныя ars dictaminis,
змяшчаюць рыторыка Феафана Пракаповіча (1706), ананімная рука
пісная рыторыка «Summa doctrinae rhetoricae tempori et usui futuro tam
pro sacris quam pro profanis rostris accomodata» (‘Сукупнасць рытарычнага
вучэння, прыстасаваная да будучага часу і выкарыстання як на сакраль
ных, так і на свецкіх трыбунах’) (1674/75, магчыма Люблін).
Паралельна існавалі падручнікі, цалкам прысвечаныя царкоўнаму
красамоўству. Кніга рэктара Віленскай акадэміі Казіміра Каяловіча
«Modi LX sacrae orationis variae formandae» (‘Шэсцьдзясят спосабаў скла
дання разнастайных сакральных прамоў’) была надзвычай папулярнай
і пасля выдання ў Вільні (1645) некалькі разоў друкавалася ў Антверпене
і Кёльне.
Дапаможнік для казнадзеяў на простай мове «Наука, албо Способ
зложення казання» быў напісаны рэктарам Кіева-Магілянскай акадэміі
(1659–1664), вядомым палемістам і прапаведнікам Іанікіям Галятоўскім
(? – 1688). Твор Галятоўскага складаецца з трох частак: у першай па
дадзены агульныя настаўленні па напісанні пропаведзяў, другая змяшчае
спосабы «зложеня казаньа на погребъ», а трэцяя прапануе «навуку лат
вейшую», якая навучае складаць новыя пропаведзі, выкарыстоўваючы
змешчаныя ў дапаможніку «казанні». Паводле І. П. Чапігі, гамілетыка
Галятоўскага разам са зборнікам яго пропаведзяў вытрымала некалькі
выданняў (1659, 1663, 1665) і была перакладзена на «славенорускую»,
румынскую і малдаўскую мовы [147, с. 17–18].
Люліянская літаратура, якая распаўсюджвалася на Русі ў XVIІ–
XVIIІ стст., таксама мела дачыненне да навукі пропаведзяў. У дадзены
момант вядома каля 100 тэкстаў, з якіх два з’яўляюцца дакладнымі пе
ракладамі (аўтарам аднаго з перакладаў называюць беларускага шляхціца
Андрэя Белабоцкага), а астатнія – перапрацоўкамі твора каталонскага
філосафа Райманда Люлія (1235–1315) «Ars magna» (‘Вялікая навука’).
Доўгі час існавала меркаванне, што люліянская літаратура была свое
асаблівай энцыклапедыяй, крыніцай ведаў пра рэчы і з’явы Сусвету.
Аднак, як паказаў В. П. Зубаў, «уся тэхніка люліянскага кругавярчэння
на Русі была арыентавана ў бок рыторыкі» [69, с. 295]. Паводле У. І. Ануш
кіна, люліянская літаратура «мела такі поспех у чытача, таму што слу
жыла практычным дапаможнікам у падрыхтоўцы прапаведніцкіх пра
моў» [30, с. 131].
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6. Узоры практычнай рыторыкі (прамовы, эпіграмы, казанні, лісты)
удзельнічалі ў фарміраванні грамадскай камунікацыі на правах «узор
ных» тэкстаў. Вынікі аратарскай дзейнасці – часам сапраўдныя літара
турныя творы, а часам школьныя практыкаванні – распаўсюджваліся
ў зборніках і складалі адмысловы жанр рытарычнай літаратуры, гэтак
званай rhetorica practica.
Рукапіс F3-36 Бібліятэкі Універсітэцкай у Вільні «Opus eloquentiae
solutae concinnatum sub R. P. Michaele Karwowski a rhetoribus... in collegio
Radiviliano Pinscensi» (1692) (‘Твор майстэрскага красамоўства, складзе
ны рытарамі пад кіраўніцтвам Міхаіла Карвоўскага <...> у Пінскім
Радзівілаўскім калегіуме’) уяўляе сабой зборнік студэнцкіх практыка
ванняў у царкоўных, панегірычных і віншавальных прамовах.
У польска-лацінскім творы Сімяона Полацкага «Rhetorica practica»
(1653) сабраны прамовы (урачыстыя, пахавальныя, судовыя), прывітан
ні, падзякі, віншаванні, якія, паводле Л. І. Сазонавай, «маглі выкарыс
тоўвацца як узоры для камунікатыўнай практыкі» [128, с. 50]. Царкоў
наславянскім аналагам гэтай кнігі з’яўляецца «Кніга пріветствы на
господскія і на іныя празднікі і іныя речі разныя», складзеная беларускім
асветнікам пры двары маскоўскага цара. Тэксты гэтага зборніка рэгла
ментавалі шырокае кола камунікатыўных сітуацый: ад «целования ко
государю от приходящаго к его царской руке» да «за честное угощение
благодарствия».
Напрыканцы XVI–XVII стст. ва ўсходнеславянскім арэале атрымалі
распаўсюджванне друкаваныя і рукапісныя зборнікі казанняў на «про
стай» мове: «Ключ разумення» (1659, 1663, 1665), «Меч духовный» (1666),
«Трубы словес проповедных» (1674) Іанікія Галятоўскага, «Огородок
Марии Богородицы» (1676), «Венец Христов» (1688) Антонія Радзіві
лоўскага, «Виноград Христов» (1696) Стэфана Яворскага. Паводле
Н. Б. Мячкоўскай, гэтыя зборнікі, а таксама шматлікія друкаваныя
пропаведзі Стэфана Зізанія, Лявонція Карповіча, Мялеція Сматрыцкага
і інш. усходнеславянскіх рытараў служылі практычнаму выхаванню каз
надзеяў на «ўзорах» [99, с. 9].

1.2. Жыццёвы і творчы шлях Мацея Казіміра
Сарбеўскага паводле гістарычных крыніц
і даследаванняў
Шматбаковая дзейнасць Мацея Казіміра Сарбеўскага, доктара фі
ласофіі і тэалогіі, арыгінальнага тэарэтыка паэзіі і славутага новала
цінскага паэта ў розныя часы была прадметам шматлікіх даследаванняў.
На сённяшні дзень даследчыцкая «Sarbeviana» налічвае больш за трыста
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прац на лацінскай, англійскай, нямецкай, французскай, італьянскай,
польскай, беларускай і рускай мовах (самая поўная бібліяграфія скла
дзена польскім біёграфам і даследчыкам творчасці паэта Юзэфам Вар
шаўскім [187], гл. таксама звесткі, прыведзеныя беларускай даследчыцай
Т. М. Махнач [92]).
Мацей Казімір Сарбеўскі нарадзіўся 24 лютага 1595 г. у радавым
маёнтку Сарбева (цяпер Польшча, Мазавецкае ваяводства, Плоньскі
павет). Цікава, што адзін з першых біёграфаў знакамітага паэта Лібрэхт
Лангбайн [164], а за ім і аўтары «Энцыклапедыі Бракгаўза і Эфрона»
лічылі Сарбеўскага «літвінам па паходжанні» [114, с. 421].
З маленства лёс Сарбеўскага быў звязаны з ордэнам езуітаў. У 12 га
доў будучы паэт распачаў адукацыю ў Пултускім езуіцкім калегіуме, а
ўжо ў сямнаццаць гадоў уступіў у ордэн. Навіцыят (novitius scholasticus) –
першую, выпрабавальную ступень прысвячэння, якая доўжылася два
гады, – Сарбеўскі распачаў у 1612 г. у Вільні разам з пазней кананіза
ваным Андрэем Баболем (1591–1657). Наступным крокам, у адпаведна
сці з правіламі ордэна, мусіў быць двухгадовы гуманітарны курс (hu
maniora), дзе «схаластыкі» практыкаваліся ў славесных навуках [140,
с. 77; 113, с. 74–77]. Аднак Сарбеўскі, верагодна, дзякуючы добрым
здольнасцям у славеснасці абмінуў гэтую ступень і як «scholasticus
approbatus» (‘правераны схаластык’) быў накіраваны ў Брунсберг (цяпер
г. Бранево, Польшча) для вывучэння філасофіі. Крыстына Ставецка на
падставе вывучэння езуіцкіх каталогаў выказвае меркаванне, што перад
адпраўкай у Брунсберг Сарбеўскі выкладаў паэтыку ў Крожах (цяпер
г. Кражай, Літва) у 1614/15 г. [184, с. 13].
У Брунсбергу Сарбеўскі пазнаёміўся з шэрагам выбітных прафеса
раў, сярод якіх такія постаці, як Шымон Бэрэнт (1584–1649) – казнадзей,
кампазітар, прафесар-энцыклапедыст, які выкладаў славесныя навукі,
філасофію, матэматыку, яўрэйскую мову і тэалогію; Ян Гагалеўскі –
казнадзей і выкладчык матэматыкі; Якуб Маркварт – прэфект калегіума,
пазней у Вільні ён будзе выкладаць Сарбеўскаму дагматычную тэалогію.
Далей Сарбеўскі быў накіраваны для выкладчыцкай дзейнасці ў
Крожы. Замест выкладання ў двух ніжэйшых класах (infima і grammati
ca), Сарбеўскаму даручылі выкладаць у класах «сінтаксы» і «паэзіі»
(syntaxis і poesis). Менавіта падчас побыту ў крожанскім езуіцкім
калегіуме (1618/19 г.) адбыўся паэтычны дэбют маладога творцы. У
зборы панегірыкаў «Obsequium gratitudinis <...> ab Apolline Krozensi
persolutum atque a gymnasio Krozensi <...> oblatum» (‘Удзячнае ўшанаван
не, складзенае крожанск
 ім Апалонам і прынесенае ад імя крожанскай
гімназіі’) (Вільня, 1619) паэт усхваляў фундатара калегіума Яна Хадкевіча
і яго жонку Соф’ю. У 1619/20 г. Сарбеўскі выконваў абавязкі «professor
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academicus»1 у Полацкім езуіцкім калегіуме, дзе і была выкладзена
першая версія трактата «De acuto et arguto» (падрабязна пра паняцце
«academia» і яго значэнне для вызначэння жанру помніка гл. 2.2).
У 1620 г. Сарбеўскі быў накіраваны ў Віленскую езуіцкую акадэмію
для вывучэння тэалогіі, дзе меў магчымасць слухаць лекцыі згаданых
Шымона Бэрэнта, Якуба Маркварта, а таксама Канстанціна Шырвіда2
(1580–1631), вядомага сваімі казаннямі на літоўскай мове. У Вільні
талент славутага паэта быў адзначаны: па даручэнні акадэміі Сарбеўскі
напісаў «Hymenodora [...] Acadaemiae Vilnensis nomine sponsis Joanni
Stanislao Sapieha <...> et Annae Chodkieviciae <...> oblata» (‘Вясельная
песня, паднесеная ад імя Віленскай акадэміі маладым Яну Станіславу
Сапегу і Ганне Хадкевіч’) (Вільня, 1620).
У верасні 1622 г. Сарбеўскі разам з іншымі здольнымі студэнтамі
адправіўся ў Рым вывучаць тэалогію. Падарожныя прыгоды (у Баварыі
на іх напалі рабаўнікі) і першыя месяцы знаходжання ў Рыме апісаны
Сарбеўскім у элегіі «Iter Romanum» (‘Рымскі шлях’). У так званым
Рымскім калегіуме, дзе жыў і навучаўся «сармацкі Гарацый», выкладалі
такія выбітныя прадстаўнікі ордэна, як Ян дэ Луго (1583–1660) – кар
дынал і тэол
 аг; Фаміян Страда (пам. 1649) – прафесар рыторыкі, паэт
і гісторык; Аляксандр Данацый (1548–1640) – паэт, тэарэтык паэзіі і
археолаг; Вінцэнці Гвінізій (1588–1653) – прафесар рыторыкі, аратар і
паэт; Тарквіній Галюцый (1574–1649) – аратар і паэт. Пад апекай гэтых
езуітаў існавала так званая «акадэмія гуманістаў» – згуртаванне прыхіль
нікаў славеснасці, удзел у якім вельмі моцна паспрыяў станаўленню
талента Сарбеўскага.
У чэрвені 1623 г. Сарбеўскі прыняў сан святара. У тым жа годзе на
літаратурных сходах акадэміі ён пазнаёміўся з кардыналам Мафэа Бар
бэрыні, які неўзабаве стаў Папам Урбанам VIII. Падчас урачыстасцей,
звязаных з узыходжаннем Папы на трон, Сарбеўскі першы раз выступіў
публічна, рэцытуючы сваю эпічную паэму «Aureum saeculum» (‘Залаты
век’). Урбан VIII адзначыў талент паэта, узнагародзіўшы яго лаўровым
вянком і паездкай у сваёй карэце. Юзэф Варшаўскі лічыць факт увян
чання малаверагодным, зважаючы на слабы фізічны і душэўны стан
Папы ў той перыяд, а таксама на «пачатковы характар» творчасці Сар
беўскага [187, с. 11]. Аднак езуіцкі некралог, дзе Сарбеўскі названы «sub
1

Professor або praefectus academicus адказваў за дзейнасць «акадэміі»; так у езуітаў
называлася суполка пры калегіуме, у межах якой здольныя студэнты больш глы
бока разглядалі пэўныя пытанні.
2 Канстанцін Шырвід (1580–1631) – езуіцкі казнадзей, аўтар філалагічных прац «Cla
vis linguae lithuanicae» ('Ключ да літоўскай мовы') (1630, 1737), «Dictionarium trium
linguarum polono-latino-lituanicum» (1629, 1644, 1672, 1713).
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ferias triumphi Urbani VIII laureatus poeta» (‘паэт, увенчаны падчас свят
кавання трыумфу Урбана VIII’) [184, с. 30], сведчыць на карысць таго,
што ўвянчанне мела месца.
Паралельна з навучаннем Сарбеўскі паспяхова працягваў выклад
чыцкую дзейнасць. З езуіцкіх каталогаў вядома, што ў 1623/24 навуча
льным годзе паэт выкладаў метафізіку («repetitor metaphisices») у Гер
манскім калегіуме (г. зн. для студэнтаў з нямецкамоўных зямель), а ў
1624/25 г. тамсама быў прэфектам і дарадцам рэктара («praefectus
studiorum et consultor») [184, с. 15]. У езуіцкім некралогу Сарбеўскага
згадваецца, што паэт «з вялікім поспехам выкладаў рыторыку ў Рыме»
(«Romae cum applausu Rhetoricam professus») [184, с. 17]. К. Ставецка
слушна звязвае гэтую інфармацыю са звесткамі, якія падае Сарбеўскі
пра выкладанне трактата «De acuto et arguto» «па настойлівых просьбах
сяброў у Рыме ў рытарычнай школе перад рымскімі выкладчыкамі кра
самоўства, сярод якіх былі самыя адукаваныя» (I, 10–11) (падрабязней
пра гісторыю стварэння помніка гл. 1.3).
У Рыме Сарбеўскі напісаў шэраг паэтычных твораў, дзякуючы якім
стаў вядомым не толькі ў езуіцкіх колах. У 1624 г. паэт прысвяціў Урба
ну VIII зборнік вершаў «Lyricorum liber» (‘Кніга лірычных вершаў’).
Польскі біёграф Г. Маркевіч прыводзіць звесткі пра друк у тым самым
годзе ў Антверпене зборніка пілігрымскіх спеваў, прысвечаных Дзеве
Марыі [171, с. 180]. У 1624 г. у Рыме былі апублікаваны оды Сарбеўскага,
напісаныя ў гонар нямецкага імператара Фердынанда ІІ («Ferdinando II
Herculis trophaeum <...> decantatus» – ‘Трафей германскага Геркулеса,
адспяваны ў гонар Фердынанда ІІ’). У рымскім архіве езуітаў згадваецца,
што студэнты спявалі гэтыя оды пад музыку падчас філасофскага дыс
путу ў Германскім калегіуме [163, с. IX]. Паводле польскага бібліёграфа
К. Эстрайхэра, у першай палове 1625 г. у Рыме была надрукавана паэма,
прачытаная («decantatus» – ‘праспяваная’) Сарбеўскім у Германскім
калегіуме з нагоды атрымання П. Фрыгерам доктарскай ступені [160,
с. 134]. Некаторыя біёграфы паведамляюць пра тое, што Сарбеўскі браў
удзел у рэформе касцёльных гімнаў, ініцыяванай Урбанам VIII. Аднак,
як паказаў знаны польскі гімнолаг Браніслаў Гладыш, такое меркаванне
было заснавана на домысле і не знаходзіць пацверджання ў крыніцах
[161, с. 215–216]. Яшчэ адну кнігу вершаў (Lyricorum liber II) Сарбеўскі
ўласнаручна паднёс Урбану VIII на аўдыенцыі, якая адбылася ў траўні
або чэрвені 1625 г. У адказ Папа падараваў паэту залаты ланцуг. Паз
навальныя паездкі па Рыме і іншых гарадах Італіі, у якіх Сарбеўскага
суправаджаў ужо згаданы паэт і археолаг, аўтар твора «Стары і новы
Рым» (Roma vetus et recens) Аляксандр Данацый, адлюстраваліся ў многіх
вершах паэта, а багаты краязнаўчы матэрыял лёг у аснову яго трактата
«Кніга пра Горад і рымлян» (Liber de Urbe et Romanis), ацалелага ў ру
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капісе. Гэты помнік выдадзены К. Ставецкай у дадатку да трактата
Сарбеўскага «Dii gentium» (‘Богі язычнікаў’) [17].
Ад’езд Сарбеўскага з Рыма быў раптоўным і заўчасным, паэт нават
не скончыў акадэмічнага года. На думку М. Каролькі, паэт мусіў выехаць
у Рэч Паспалітую па загадзе польскіх духоўных улад, якія хацелі вярнуць
Сарбеўскага да выкладчыцкіх абавязкаў на радзіме [163, с. IX]. Аднак
Ю. Варшаўскі сцвярджае, што сапраўднай прычынай ад’езду былі скла
даныя адносіны паміж Сарбеўскім і Урбанам VIII, паколькі апошні меў
уласныя паэтычныя амбіцыі і не хацеў пакідаць пры двары таленавітага
саперніка [187, с. 11].
Па вяртанні на радзіму ўвосень 1625 г. Сарбеўскі адразу быў накі
раваны ў Нясвіж, дзе правёў год на так званым «трэцім выпрабаванні»
(tertia probatio). У 1626–1627 гг. паэта дасылаюць у Полацкі калегіум
выкладаць рыторыку. Полацкі перыяд жыцця Сарбеўскага быў надзвы
чай плённым для навуковай дзейнасці. У Полацку былі напісаны ры
тарычныя трактаты «De acuto et arguto, sive Seneca et Martialis» (‘Аб
вастрыні і досціпе, або Сенека і Марцыял’), «De figuris sententiarum»
(‘Аб фігурах думкі’), трактаты па паэтыцы «Characteres lyrici, seu Horatius
et Pindarus» (‘Своеасаблівасці лірычнай паэзіі, або Гарацый і Піндар’),
«De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus» (‘Аб дасканалай паэзіі, або
Вергілій і Гамер’), гісторыка-культурнае даследаванне «Dii gentium»
(‘Багі язычнікаў’).
У другой палове 1627 г. славуты паэт пераехаў у Вільню, дзе год
выкладаў рыторыку, а пазней займаў пасаду прафесара філасофіі (1628–
1631) і тэалогіі (1631–1632). У Вільні Сарбеўскі дасягае новых духоўных
і акадэмічных ступеней. 23 верасня 1629 г. паэт прыняў апошнюю сту
пень прысвячэння ў ордэн езуітаў, склаўшы абет поўнага падпарадка
вання Папу Рымскаму. У снежні 1630 г. Сарбеўскі атрымаў ступень
«магістра мастацтваў і філасофіі» (artium et philosophiae magister), а ў
1632 г. – ступень доктара філасофіі. У 1633–1635 гг. Сарбеўскі сумяшчаў
абавязкі прафесара тэалогіі, дарадцы рэктара Віленскай акадэміі і дэка
на факультэта тэалогіі і філасофіі.
Як тэолаг Віленскай акадэміі Сарбеўскі займаўся складаннем ка
занняў. Захавалася толькі адно казанне пад назвай «Laska Marszałkowska...»
(Вільня, 1635), складзенае паэтам з нагоды пахавання маршалка Вяліка
га Княств а Літоўскага Яна Станіслава Сапегі.
Мацей Казімір Сарбеўскі спрычыніўся да з’яўлення ў Віленскай
акадэміі асяроддзя гуманістаў накшталт таго, што існавала ў Рымскай
акадэміі. Вакол Сарбеўскага гуртаваліся паэты, выкладчыкі рыторыкі,
усе зацікаўленыя літаратурнымі заняткамі. На сустрэчах, якія звычайна
адбываліся падчас вакацый, члены гуртка чыталі свае творы і абмяр
коўвалі літаратурныя пытанні. Сярод іх былі Зыгмунт Ляўксмін (1597–
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1670), Ян Рывоцкі (1599–1666)1, Тамаш Клагэ (каля 1598–1664)2, Ян
Хадзінскі (1600–1666)3, Мікалай Кміціц (1601–1632)4.
У 1635 г. па жаданні караля Уладзіслава IV Вазы Сарбеўскі стаў
прыдворным казнадзеем. Годам пазней, у сакавіку 1636 г., у віленскім
касцёле Святога Яна адбылася ўрачыстая цырымонія прысваення но
валацінскаму паэту ступені доктара тэалогіі. Паводле сведчання канцле
ра літоўскага Альбрэхта Радзівіла, дактарант «здзівіў аўдыторыю пры
гожай прамовай на такой зграбнай лаціне, якую рэдка сустрэнеш» [171,
с. 181]. Пасля атрымання высокай пасады і пераезду ў Варшаву пачаўся
цяжкі перыяд у жыцці пісьменніка. Вялікі паэт, у якім спалучыліся, як
пазначана ў яго некралогу, «прастата характару і бліскучая адукаванасць»
(simplicitas morum et excelens doctrina) [184, с. 30], не быў прыстасаваны
да поўнага інтрыг прыдворнага жыцця. Аратарскімі здольнасцямі Сар
беўскага злоўжывалі. Падрыхтоўка казанняў (часам да пяці на тыдзень),
у тым ліку на народнай мове, стала галоўнай перашкодай для яго паэ
тычнай дзейнасці. Як піша сам Сарбеўскі, «popularis istud linguae studium,
in quo nunc necessario versor, Latinos apud me fontes areficit» (‘гэтае вы
вучэнне народнай мовы, у якой цяпер з неабходнасці знаходжуся, высу
шыла ва мне лацінскія крыніцы’) [184, с. 31].
Тым не менш паэт не спыніў літаратурнай дзейнасці: працягваў
пісаць лірыку, працаваў над паэмай «Lechias» (‘Лехіяда’) (захаваліся
толькі ўрыўкі). Як вынікае з прадмовы да трактата «Аб дасканалай
паэзіі», гэтая паэма была задумана аўтарам яшчэ ў 1626 г. у Полацку.
У 1636–1637 гг. для каралеўскага тэатра Сарбеўскі напісаў твор «Silviludia»
(‘Лясныя забавы’). Вядомы нам тэкст «Silviludia» з’яўляецца адаптацыяй
твора італьянскага паэта Марыё Беттыні (1584–1657) «Ludovicum.
Tragicum silviludium» (1612), што стала падставай для абвінавачанняў
Сарбеўскага ў плагіяце. Ю. Варшаўскі, аднак, выказаў гіпотэзу аб тым,
што існавала яшчэ адна паэма з такой самай назвай, якая была арыгі
нальным творам Сарбеўскага (звесткі паводле Г. Маркевіча) [171, с.182].
Ад празмернай працы стан здароўя Сарбеўскага значна пагоршыў
ся. Змучаны прыдворнымі інтрыгамі, творца папрасіўся ў адстаўку і,
атрымаўшы нарэшце дазвол у 1640 г., збіраўся ехаць у Вільню. Аднак
1

Ян Рывоцкі (1599–1666) – прафесар тэалогіі, новалацінскі паэт, якога за зграбнасць
стылю звалі «хрысціянскім Плініем»; аўтар жыццяпісу Льва Сапегі. У адным са
сваіх панегірыкаў апісаў цырымонію надання Сарбеўскаму доктарскай ступені.
2 Тамаш Клагэ (псеўданім Дыдымус Германавілянус) (каля 1598–1664) – прафесар
рыторыкі, палеміст, паэт. Аўтар палемічнага трактата супраць Аўраама Кульвы.
3 Ян Хадзінскі (1600–1666) – доктар філасофіі і тэалогіі, новалацінскі паэт.
4 Мікалай Кміціц (1601–1632) – выкладчык паэтыкі, новалацінскі паэт, аўтар паэмы
пра забойства Ясафата Кунцэвіча «Ясафатыда».
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развітальнае казанне, якое ён мусіў прамовіць, cтала для Сарбеўскага
апошнім. У красавіку 1640 г. славуты паэт Мацей Казімір Сарбеўскі
памёр у Варшаве, дзе і быў пахаваны.
Цікава, што пра Сарбеўскага думалі сучаснікі. Гуга Гротыус (1583–
1645), знакаміты галандскі юрыст, паэт, тэолаг і гісторык, лічыў, што
Сарбеўскі не толькі быў роўным Гарацыю, але і перасягнуў яго [171, с. 181].
Высока цаніў вершы Сарбеўскага плоцкі біскуп Станіслаў Любенскі, які
пісаў Сарбеўскаму: «Ты так высока ўзносішся над лірычнымі паэтамі,
што, на маю думку, можаш быць названы іх князем» [171, с. 181]. Аднак
не ўсе прытрымліваліся такіх меркаванняў. Паводле гісторыка ордэна
езуітаў С. Заленскага, «літоўскія езуіты не падзялялі высокіх пахвал
Рыма ў адносінах да Сарбеўскага» [188, с. 713–714]. Хаця яго і харак
тарызавалі як «boni ingenii et judicii et prudentiae, experientiae mediocris»
(‘добрага таленту, розуму і навукі, сярэдняга досведу’) [184, с. 27], аднак
у руціне выкладчыцкіх будняў часта забываліся на яго паэтычны геній.
Тагачасны рэктар Кракаўскага калегіума Пшэмыслаў Рудніцкі ў свой
час скардзіўся на гэта, нагадваючы, што «айцец Сарбеўскі ў літоўскай
правінцыі больш славы прынёс ордэну сваімі лірычнымі творамі, чым
філасофскімі або тэалагічнымі працамі» [163, с. XI]. Па ацэнках
М. Каролькі, геніяльны паэт, хац я і арыентаваўся ў «тагачасных
кантраверсіях і мог выкласці погляды асобных багасловаў», быў даволі
пасрэдным тэолагам [163, с. XII]. У той самы час не можа не ўразіць
пералік выданняў вершаў славутага паэта. Паводле К. Эстрайхера, яго
зборнікі выдаваліся ў Рыме (1625, 1643), Мілане (1645), Венецыі (1668,
1697), Кёльне (два выданні ў 1625, 1648, 1652, 1659, 1682, 1689, 1692,
1721), Лейпцыгу (1683), Дрэздэне (1754), Антв ерпене (1630, 1632, 1634,
1646, 1648, 1653, 1659), Парыжы (1647, 1665, 1759, 1791), Ліёне (1631),
Дзіжоне [Францыя] (1647, 1647), Лондане (1646 – у перакладзе на англ.;
1684), Кембрыджы (1684, 1689), Кракаве (1633), Вільні (1628, 1631, 1747,
1749, 1757), Вроцлаве (1660, 1669, 1753), Калішы (1681), Варшаве (1769)
[160, с. 125–136].

1.3. Час і ўмовы напісання трактата
«De acuto et arguto»
Трактат «De acuto et arguto» мае доўгую і драматычную гісторыю
стварэння, па большай частцы вядомую нам па звестках, якія аўтар
пакінуў на пачатку трактата ў «Звароце да слухачоў».
Са слоў Сарбеўскага вынікае, што існавала некалькі рэдакцый трак
тата «Аб вастрыні і досціпе»: «…тое, што я вельмі сцісла выклаў аб вас
трыні і досціпе (de acuto deque arguto) сем гадоў таму ў гэтай акадэміі,
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і тое, што пасля выпраўлення па настойлівых просьбах сяброў я прачытаў
у Рыме <...> усё гэта я звёў у найкарацейшую форму (brevissimam in
summam redacta) і вырашыў зноў падзяліцца з вамі <...>»1 (I, 9–14). Як
сведчыць нататка на адным з рукапісаў трактата (падр. гл. 1.4), варыянт
помніка, які дайшоў да нас, быў запісаны ў другой палове 1626 г. Зна
чыць, першы варыянт трактата быў прачытаны аўтарам у Полацку на
сем гадоў раней, г. зн. у 1619 г. Пазней свой тагачасны погляд «на
вастрыню» Сарбеўскі будзе лічыць памылковым і аспрэчыць разам з
поглядамі апанентаў. На фарміраванне новага погляду, хутчэй за ўсё,
паўплывала навучанне Сарбеўскага ў Рыме, паколькі ідэі канцэптызму
ў той час былі надзвычай папулярныя ў Італіі.
Публічнае чытанне новай, выпраўленай версіі трактата адбылося,
як мяркуюць біёграфы, у 1623 г., ужо пасля прыняцця паэтам сану свя
тара і паспяховага выступлення на каранацыі Папы Урбана VIII. Як
піша сам Сарбеўскі, трактат ён прачытаў «castigatiora amicorum precibus
lacessitus Romae Romanis rhetoribus in quotidiana hominum, praeterea
doctissimorum, frequentia apertis, ut fit, per Augustum perque Septembrem
rhetoricae scholae ianuis» (‘выправіўшы, па настойлівых просьбах сяброў
у Рыме для рымскіх выкладчыкаў красамоўства ў рытарычнай школе,
калі яе дзверы адчынены для публікі, як бывае ў жніўні і верасні, і
кожны дзень збіраецца мноства людзей, а сярод іх – самыя адукаваныя’)
(I, 10–13).
Інтэрпрэтуючы лацінскі тэкст, даследчыкі разыходзяцца ў тым, як
доўга працягваліся лекцыі Сарбеўскага. Адзін з біёграфаў і выдаўцоў
паэта Томас Вал (Thomas Wall) лічыў, што Сарбеўскі выкладаў свой
трактат на працягу жніўня і верасня (звесткі паводле [183]). Выдавец і
перакладчык трактатаў Сарбеўскага Станіслаў Скіміна лічыць такое
меркаванне памылковым, указваючы на сціслы змест ацалелага тракта
та [183, с. 486]. Біёграф і даследчыца творчасці паэта Крыстына Ставец
ка, у сваю чаргу, звяртае ўвагу на тое, што полацкая версія трактата
была моцна скарочана (паводле слоў самога Сарбеўскага «<...> усё гэта
я звёў у найкарацейшую форму»), а значыць, яго «рымскія лекцыі былі
значна больш прасторнымі» [184, с. 18]. Тым не менш Ставецка прыз
нае, што лекцыі Сарбеўскага ў Рыме не маглі адбывацца кожны дзень,
і робіць выснову, што малады паэт «далучыўся са сваёй серыяй лекцый
(відавочна багацейшых за трактат «De acuto et arguto») да <...> агульнай
вакацыйнай «акцыі» рытарычнай школы» [184, с. 18].
1 Тут і далей вытрымкі з трактата «De acuto et arguto» прыводзяцца па выданні С. Скі

міны [17] у перакладзе аўтара манаграфіі; рымская лічба ў дужках паказвае нумар
старонкі, арабская – нумар радка.
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Выклад трактата ў Рыме выклікаў значны рэзананс у тагачасным
навуковым свеце. Як адзначае Сарбеўскі, пазней ён «больш старанна
даследаваў гэтае пытанне, абмяркоўваючы яго ў прыватных сустрэчах
і праз ліставанне з самымі адукаванымі людзьмі Італіі, Францыі і Гер
маніі» (I, 14–16). Сярод сваіх апанентаў у навуковай дыскусіі паэт на
зывае выдаўца, выкладчыка езуіцкага калегіума ў Парыжы Дыянісія
Петавія (1583–1652), езуіцкага прафесара рыторыкі Мацея Радэра
(1561–1634), нямецкіх новалацінскіх паэтаў Бернарда Баўхузія (1575–
1619) і Якаба Бідэрмана (1578–1639), французскага прафесара рыторыкі
і казнадзея Мікалая Касэна (1583–1651), езуіта Карнелія Гуго (1588–
1629), італьянскага аратара і паэта Гераніма Петручы (пам. 1669), сваіх
рымскіх настаўнікаў Фаміяна Страду (пам. 1649), Аляксандра Данацыя
(1548–1640), Вінцэнці Гвінізія (1588–1653).
Варта адзначыць, што абодва разы (і ў 1619, і ў 1626 г.) у Полацку
Сарбеўскі чытаў свой трактат у гэтак званай «акадэміі». Гэта вынікае,
па-першае, з тэксту самога трактата («тое, што я <...> выклаў аб вастрыні
і досціпе сем гадоў таму ў гэтай акадэміі»), а па-другое – з запісу ў
езуіцкіх актах аб пасадзе Сарбеўскага ў той час («professor academicus»)
[184, с.15] (падрабязна аб паняцці «academia» і яго ролі для вызначэння
жанру помніка гл. 2.2).
Адна з прычын паўторнага выкладу трактата ў Полацку, паводле
аўтара, заключаецца ў тым, каб «абараніць свае правы на ўласную працу,
якую некаторыя, карыстаючыся маёй адсутнасцю, кепска і недалікатна
прыпісалі сабе і распаўсюдзілі сярод сваіх слухачоў» (I, 16–18). Сарбеў
скі клапоціцца не столькі пра сваё імя, колькі пра тое, што плагіятары
няправільна перадалі яго ідэі слухачам, бо «самі ўспрынялі іх памылкова
(male) ці то з-за няправільных уласных уяўленняў (incertis sententiis) пра
вастрыню і досціп, ці то з-за нядбайнасці пісараў (neglegentia scriptorum)»
(I, 19–21).
Са слоў Сарбеўскага застаецца незразумелым, які менавіта варыянт
трактата прысвоілі сабе плагіятары і калі гэта адбылося: падчас першага
выкладу ў Полацку або ў Рыме? Знакаміты польскі філолаг-класік Та
дэуш Сінка лічыць, што плагіят меў месца пасля першага выкладу ў
Полацку [180, с. 10]. На думку Барбары Атвіноўскай, такому разуменню
перашкаджае згадка пра «карыстанне адсутнасцю» паэта. Даследчыца
выказвае меркаванне, што Сарбеўскі, згадваючы пра плагіятараў, «мае
на ўвазе Рым і пакінутае там кола даследчыкаў, якія жыва цікавіліся
гэтай праблематыкай» [174, с. 106]. Застаецца незразумелым, чаму
менавіта ў Полацку паэт паўторна выкладае трактат. Таксама падаецца
сумніўным, каб памылковая інтэрпрэтацыя, распаўсюджаная еўрапей
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скімі (як лічыць Атвіноўская) плагіятарамі пасля 1623 г., так хутка стала
вядомай у Полацку. Аднак Атвіноўская мяркуе, што Сарбеўскі выкладаў
свой трактат з намерам апублікаваць яго і такім чынам «выправіць»
памылковае разуменне праблемы досціпу ў Еўропе [174, с. 106].
Існуюць факты, якія не дазваляюць прыняць гіпотэзу Атвіноўскай
пра планаванае выданне трактата і клопат Сарбеўскага пра еўрапейскае
разуменне праблемы дасціпнасці. Стыль выкладання думкі трактата,
блізкі да жанру «акадэмічнай» (у езуцкім сэнсе) лекцыі, практычны
характар некаторых раздзелаў, «заданне для самастойнага чытання»
(падр. гл. 2.1) указваюць на тое, што полацкая версія трактата (1626)
наўрад ці прызначалася для друку, а значыць, была адрасаваная не
еўрапейскім «інтэлектуалам», а членам Полацкай акадэміі. Адсюль
можна меркаваць, што Сарбеўскі клапоціцца за правільнае разуменне
праблемы «вастрыні» ў Рэчы Паспалітай, а значыць, плагіят і выкладанне
памылковага вучэння пра вастрыню мелі месца ў славянскіх вучэльнях.

1.4. Ацалелыя рукапісы трактата
«De acuto et arguto». Выданні
Трактат «De acuto et arguto» захаваўся ў двух рукапісах. С. Скіміна
выказаў меркаванне, што яшчэ на пачатку XVIII ст. існавала «даволі
шмат экзэмпляраў прац Сарбеўскага» [182, c. 34], указваючы на адно з
выданняў паэзіі Сарбеўскага, дзе гаворыцца, што кёльнскі канонік Ян
Міхал ван дэр Кэтэн меў намер выдаць трактаты Сарбеўскага і для гэтага
збіраў «раскіданыя па езуіцкай правінцыі на Літве працы, якія мелі
дачыненне да паэтыкі» [цыт. па: 181, с. 216].
Абодва ацалелыя рукапісы захоўваюцца ў бібліятэцы Чартарыйскіх
у Кракаве; адзін з іх мае сігнатуру 1858 (услед за С. Скімінам будзем
умоўна называць яго А), другі – 1446 (умоўна В). Гісторыя і змест ру
капісаў былі дэталёва апісаныя С. Скімінам [182].
Ні першы, ні другі рукапісы не маюць тытульнага ліста, на якім
звычайна пазначаліся назва збору тэкстаў, імя перапісчыка, звесткі пра
месца і дату ўзнікнення твораў [182, c. 40]. З гэтай прычыны рукапісы
доўгі час не былі суаднесены і існавалі асобна, хаця і знаходзіліся ў
адной бібліятэцы. Рукапіс В быў прыпісаны Сарбеўскаму, а рукапіс А
застаўся ананімным і атрымаў назву «Poezja i wymowa». Ідэнтыфікацыя
двух рукапісаў была зроблена расійскім даследчыкам В. І. Разанавым,
які вывучаў у музеі Чартарыйскіх гісторыю рускай драмы [182, с. 39].
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Рукапісы адрозніваюцца паміж сабою па аб’ёме. Абодва спісы
змяшчаюць трактаты: 1) «De acuto et arguto, sive Seneca et Martialis» (‘Аб
вастрыні і досціпе, або Сенека і Марцыял’); 2) «Characteres lyrici, seu
Horatius et Pindarus» (‘Своеасаблівасці лірычнай паэзіі, або Гарацый і
Піндар’); 3) «De virtutibus et vitiis carminis elegiaci, seu Ovidius» (‘Пра
вартасці і заганы элегічных вершаў, або Авідый’); 4) «De perfecta poesi,
sive Vergilius et Homerus» (‘Аб дасканалай паэзіі, або Вергілій і Гамер’).
Рукапіс А, акрамя таго, змяшчае трактат «De figuris sententiarum» (‘Аб
фігурах думкі’), некалькі ілюстрацый і прыкладаў, якія адсутнічаюць у
рукапісу В. У рукапісе А поўнасцю захавалася першая кніга трактата
«De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus» (‘Аб дасканалай паэзіі, або
Вергілій і Гамер’), ад якой у В захаваўся толькі канец на палову старонкі
[182, с. 46–47].
Трактаты атрыбутуюцца М. К. Сарбеўскаму на падставе нататкі
XVII ст. у рукапісе B: «Sub r. p. Matthia Sarbiewski Polociae scriptum»
(‘Запісана ў Полацку за прафесарам рыторыкі Мацеем Сарбеўскім’)
[182, с. 38]. На падставе гэтай жа нататкі Рамуальд Копэнс першым
вызначыў месца і год стварэння трактатаў, звярнуўшыся да біяграфіі
паэта, паводле якой Сарбеўскі выкладаў рыторыку ў Полацку ў 1626–27 на
вучальным годзе [1954, с. 46]. Т. Сінка абмежаваў дату з’яўлення рукапісу
1626 г., звярнуўшы ўвагу на той факт, што ў рытарычных трактатах
Сарбеўскі спасылаецца не на свой трактат «Dii gentium», выкладзены
ў 1627 г., а на крыніцы, якія пазней ляглі ў аснову гэтага трактата [180,
с. 25]. Строга кажучы, такое вызначэнне даты і месца напісання трак
татаў з’яўляецца надзейным толькі для рукапісу B. Аднак Станіслаў
Скіміна на падставе тэксталагічнага даследавання двух рукапісаў паказаў,
што ўсе трактаты ў рукапісе А таксама былі запісаны падчас лекцый
Сарбеўскага ў 1626 г., за выключэннем трактата «De virtutibus et vitiis
carminis elegiaci, seu Ovidius», які, на яго думку, быў запісаны пазней,
магчыма ў Вільні ў 1627–28 гг.
Трактаты Сарбеўскага былі надрукаваны толькі ў ХХ ст. Першым
у 1954 г. быў выдадзены самы вялікі па аб’ёме трактат «De perfecta poesi,
sive Vergilius et Homerus» [16]. Выданне змяшчала тэкст трактата на
лацінск
 ай мове, пераклад Мар’яна Плезіі на сучасную польскую мову,
а таксама крытычны апарат, прадмову і каментарыі С. Скіміны. У прад
мове было пададзена апісанне рукапісаў і гісторыя іх адшукання. У
1958 г. былі выдадзены астатнія трактаты Сарбеўскага: «De acuto et
arguto», «De figurіs sententiarum», «Characteres lyrici, seu Horatius et
Pindarus», «De virtutibus et vitiis carminis elegiaci, seu Ovidius». Гэтае
выданне змяшчала лацінскі тэкст, пераклад на сучасную польскую мову,
крытычны апарат, прадмову і каментарыі ў выкананні С. Скіміны.
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1.5. Асноўныя працы,
прысвечаныя трактату
«De acuto et arguto»
Даследаваннем трактата «De acuto et arguto» займаліся такія наву
коўцы, як Тадэуш Сінка, Станіслаў Скіміна, Барбара Атвіноўска, Паў
ліна Левін, Рэната Лахман.
Сярод першых даследчыкаў трактата быў вядомы польскі філолагкласік першай паловы XX ст. Т. Сінка. Разглядаючы трактаты Сарбеў
скага, прысвечаныя паэтыцы, даследчык даў кароткі агляд зместу пом
ніка «De acuto et arguto» [180, c. 9–13]. Тэорыя канцэптызму Сарбеўскага,
паводле ацэнкі Т. Сінка, выглядае як «досыць схаластычная»; «ад рас
тварэння ў тонкасцях дыялектычных яе бароніць сціслая сувязь з кла
січнай паэз іяй» [180, с. 13–14]. На думку даследчыка, апошнія чатыры
раздзелы трактата «маюць выразна тэхнічны характар, служаць пры
стасаванню тэор
 ыі да школьнага ўжытку» [180, с. 12]. У гэтым пытанні
можна не пагадзіцца са славутым філолагам, паколькі менавіта ў апошніх
двух раздзелах Сарбеўскі ўводзіць тэрмін «argutia» і вядзе гаворку «de
arguto» (‘пра досціп’), г. зн. пра другую з дзвюх тэм, заяўленых у назве
твора.
Трактат «De acuto et arguto» стаў аб’ектам асобнага навуковага дас
ледавання толькі ў другой палове XX ст., пасля публікацыі арыгінала
помніка з перакладам на польскую мову ў 1958 г. [17]. Прафесійна вы
кананы пераклад польскага філолага-класіка С. Скіміны заслугоўвае
высокай пахвалы, аднак мае асобныя недакладнасці (гл. табл. 1).
Каштоўнай часткай выдання С. Скіміны быў тэксталагічны і гісторыкафілалагічны каментарый да помніка, які, аднак, не вырашыў праблемы
эксплікацыі асноўных катэгорый трактата. На наш погляд, даследчык
звузіў праблематыку трактата «De acuto et arguto», калі пісаў, што ў
помніку Сарбеўскі «выкладае паэтыку, абапіраючыся на рытарычную
тэорыю» [183, с.19]. Між тым Сарбеўскі не абмяжоўваецца літаратурнай
праблематыкай, паколькі называе прадмет свайго трактата (г. зн. досціп)
«самай прыгожай часткай чалавечага красамоўства» (pulcherrima humanae
eloquentiae particula) (I, 22), а таксама падкрэслівае прыдатнасць трактата
і да літаратурнай творчасці, і да маўленчай практыкі «omnibus bono, quibus
studium est acute et scribere, et loqui» (‘на карысць усім, хто жадае дасціпна
пісаць і размаўляць’) (I, 6–7).
Даследаванне Б. Атвіноўскай паказала арыгінальнасць ідэй Сарбеў
скага ў кантэксце еўрапейскай эстэтычнай думкі [174]. Аўтар лічыць, што
Сарбеўскі першым перанёс у сферу эстэтыкі канцэптызму аксюмаранныя
выразы concors discordia (‘згодная нязгода’) і discors concordia (‘нязгодная
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Imiona mające chwejne znaczenie i
dwuznaczne...
Dziewąty sposób jest alphabetyczny, gdyż
żart zawarty jest w dwóch literach...

...nomina dubiam significationem
habentia aequivoci sunt...
IX modus est alphabeticus, cum
in duabus litteris luditur...

17, 23

19, 12

...Wielu tego rodzaju dowcipów nie
zalicza się do właściwych point...

...multas huiusmodi argutias non
esse vera acumina...

15, 8

Пераклад Ст. Скіміны
O poincie i dowcipie jedna księga
...to wyraz ‘niespodziany’ oznacza
wyłączne sam skutek pointy...
...od strony intelektu, któremu
powiedziano samą recz nieoczekiwaną...
...istota bowiem niespodzianki jako takej
różni się od istoty niezgodności...
Po przeczytaniu tedy wszystkich prawie
autorów łacińskich i greckich, którzy
chcieli dać w swych utwotach pojęcie
pointy i dowcipu...
Seneca powiedział mądrze...
...jest wiele bardzo dowcipnych powiedzień,
które w ogóle nie mają żadniego
znamienia niezgodnej zgodności...

Лацінскі тэкст
De acuto et arguto liber unicus
...nihil aliud est ratio inopinati
nisi effectus ipse acuminis...

3, 13–14 ...ab illo intellectu, cui
inopinatum ipsum dictum est...
3, 36–37 Ratio enim inexspectati, ut inexspec
tati, causatur a ratione dissentanei...
5, 16–17 Lectis ergo omnibus ferme
auctoribus Latinis Graecisque, qui
acuti et arguti speciem in operibus
suis prae se ferre volebant...
13, 1
Seneca acute inquit...
15, 5–6 ...multa esse argutissime dicta,
quae nullum omnino discordis
concordiae habeant argumentum...

Індэкс
1, 1
3, 7

Табліца 1

...шмат досціпаў такога кшталту не з’яўляюцца сапраўднымі
вострымі выразамі...
...імёны, якія маюць дваістае значэнне і з’яўляюцца двузначнымі...
Дзевяты спосаб – алфавітны,
утвараецца праз гульню з дзвюма
літарамі...

Пераклад аўтара манаграфіі
Аб вастрыні і досціпе адзіная кніга
...сутнасцю неспадзяванага
з’яўляецца нішто іншае, як сам
вынік вастрыні...
...ад таго розуму, для якога выказванне з’яўляецца неспадзяваным...
Сутнасць нечаканага як такога за
лежыць ад сутнасці неадпаведнага...
І вось, прачытаўшы амаль усіх
грэцкіх і лацінскіх аўтараў, якія
хацелі паказацца ў сваіх творах
вострымі і дасціпнымі...
Сенека дасціпна кажа...
...ёсць шмат вельмі дасціпных
выразаў, якія зусім не маюць
нязгоднай згоднасці ў змесце...

Хібы ў польскім перакладзе трактата «De acuto et arguto»

згода’), а таксама ўвёў у яго эстэтыку «паняцце дысгармоніі як раў
нацэннага і ідэнтычнага да паняцця класічнай гармоніі» [174, с. 87, 92].
Параўнаўшы трактат «De acuto et arguto» з працамі Бальтазара Грацы
яна (1601–1658), Эмануэля Тэзаўра (1591–1675) і іншых тэарэтыкаў
канцэптызму, Б. Атвіноўска робіць выснову, што «на фоне розных час
тковых спроб вырашэння таямніцы acumen-conceptum сінтэтычная
дэфініцыя Сарбеўскага падаецца геніяльнай у сваёй паўнаце, прастаце
і паслядоўнасці» [174, с. 103]. Разгляд трактата Сарбеўскага ў кантэксце
прац еўрапейскіх філосафаў і рытараў дазволіў Б. Атвіноўскай паказаць,
як арыгінальная фармулёўка «вастрыні» (acutum) Сарбеўскага (маецца
на ўвазе словазлучэнне concors discordia. – Я. П.) стала «ананімнай усе
агульнай уласнасцю» [174, с. 110], элементам навуковай мовы, які вы
карыстоўваецца дагэтуль [174, с. 103–110]. Разглядаючы канцэпцыю
Сарбеўскага ў катэгорыях эстэтыкі, Б. Атвіноўска прапануе эксплікацыю тэр
мінаў consentaneum/dissentaneum (‘адпаведнае/неадпаведнае’), ужытых
у дэфініцыі acutum (‘вастрыні’) Сарбеўскага. На думку даследчыцы,
тэрміны consentaneum/dissentaneum трэба разумець як «згода/нязгода
тэмы паводле свядомасці аўтара або чытача, паводле яго адчування
праўда- і непраўдападабенст ва» [174, с. 91].
П. Левін, даследчыца гісторыі славянскіх літаратурных сувязей,
раскрыла пераемнасць паміж канцэпцыяй Сарбеўскага і больш познімі
паэтыкамі і рыторыкамі, якія выкладаліся ў праваслаўных вучэльнях
Вялікага Княства Літоўскага, Украіны і Расіі [166; 167]. Аўтар паказала,
што, хаця трактат Сарбеўскага паўплываў на фарміраванне тэорыі кан
цэптызму ва ўсходнеславянскай эстэтычнай думцы XVII–XVIII стст.,
ніводны з выкладчыкаў паэтыкі і рыторыкі не «ўспрыняў тэорыю поль
скага Гарацыя ва ўсёй яе глыбіні, пераймаючы сфармуляваны дэфі
ніцыйны аксюмаран, а многія ўвогуле спрашчалі яе і аддавалі перавагу
погляду на acumen як на вынік здзіўлення, неспадзяванкі, што супя
рэчыла пасылкам Сарбеўск
 ага» [166, с. 120].
Рэната Лахман асэнсоўвае ідэі Сарбеўскага ў катэгорыях сучаснай
лінгвістыкі і семіётыкі, такіх як план зместу, план выражэння, метафа
рызацыя, код, рэцыпіент [82]. У сваёй рабоце даследчыца не падае сіс
тэмнага тлумачэння тэрмінаў трактата (якія і ў Сарбеўскага вельмі часта
застаюцца без дэфініцый), але прапануе пераказ зместу трактата пры
дапамозе эксплікацыі некаторых яго катэгорый. Р. Лахман першая
патлумачыла, чым адрозніваюцца віды acumen (‘вастрыні’) у Сарбеўскага.
На яе думку, «Сарбеўскі адрознівае acumen, які пакліканы кіраваць у
галіне вострых думак, і argutum, які ўяўляе сабой моўны acumen» [83,
с. 93]. Аднак даследчыца не закранае прычыны такой дыхатаміі; так
сама не тлумачыцца ў яе працы наяўнасць сінанімічных тэрмінаў у
Сарбеўскага (acutum–acumen, argutum–argutia).
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Разглядаючы комплекс паняццяў, звязаных з механізмамі ўспры
мання «вастрыні», такіх як consentaneum (‘адпаведнае’), dissentaneum
(‘неадпаведнае’), inopinatum (‘неспадзяванка, неімавернае’), Р. Лахман
паказвае, што эфект «вастрыні» («здзіўленне» і «захапленне») абумоў
лены функцыянаваннем «рытарычна імавернага» на фоне «лагічна ней
мавернага» [83, с. 98]. У шэрагу выпадкаў Р. Лахман раскрывае пера
емнасць паміж поглядамі аўтара трактата і сучаснымі лінгвістычнымі
ідэямі. Так, даследчыца бачыць у Сарбеўскім, заўважыўшым семан
тычную дваістасць мовы (dubio significatio), прадвесніка ідэй Рамана
Якабсона, які «разглядае дваісты характар мовы як залог яе паэтычнай
функцыі ўвогуле» [83, с. 106]. Галоўным недахопам даследавання Р. Лах
ман, на нашу думку, з’яўляецца адсутнасць паслядоўнага размежавання
аб’екта і інструмента даследавання. У працы Лахман погляды Сарбеўска
га на пэўную праблему зліваюцца з ідэямі яго сучаснікаў, з дасягненнямі
сучаснай лінгвістыкі, а таксама з каментарыямі і выкладкамі самой
даследчыцы.
Нягледзячы на пералічаныя даследаванні, прысвечаныя трактату
«De acuto et arguto», у вывучэнні помніка застаюцца пэўныя прабелы.
Так, адсутнічае выразная эксплікацыя асноўных паняццяў трактата (гл.
дадатак Б). Актуальным уяўляецца раскрыццё семантыкі і ўзаемадачы
нення базавых тэрмінаў acutum, argutum, acumen, argutia (гл. главу 3).
Пытанні жанру і кампазіцыі трактата дагэтуль не разглядаліся з улікам
акалічнасцей стварэння помніка (гл. главу 2). Даследчыкі па традыцыі
называюць твор Сарбеўскага трактатам, не звяртаючы ўвагі на яго жан
равыя і кампазіцыйныя адметнасці. Абсалютна не аналізавалася тэрмі
налагічная мова твора, таму актуальнымі з’яўляюцца лексікалагічны
аналіз тэрмінаў і класіфікацыя дэфініцый, прадстаўленых у помніку
(гл. главу 2). Дэталёвага разгляду патрабуе асэнсаванне Сарбеўскім такіх
моўных і камунікатыўных з’яў, як парадокс, аманімія, аксюмаран, унут
раная форма слова, паранамазія, анаграма. Рэфлексіі аўтара трактата
над гэтымі паняццямі дагэтуль не разглядаліся з лінгвістычнага пункту
гледжання (гл. главы 4, 5).
Неабходнай падаецца паслядоўная лінгвістычная інтэрпрэтацыя і
класіфікацыя «спосабаў адшукання досціпу», прапанаваных Сарбеўскім.
Так, Р. Лахман звярнула ўвагу толькі на сем «спосабаў адшукання дос
ціпу» з трынаццаці, прапанаваных Сарбеўскім. Даследчыца падзяліла
«спосабы адшукання досціпу» на дзве групы, аднёсшы спосабы «эты
малагічны», «сафістычны» і «наменклатар» (nomenclator) да абшару ры
тарычнага тэрміна traductio, а спосабы «прасадычны», «паэтычны»,
«алфавітны» і «анаграматычны» да абшару тэрміна annominatio [83,
с.103]. Адрозненне паміж гэтымі тэрмінамі аўтар тлумачыць, звяртаю
чыся да аўтарытэтнай класіфікацыі рытарычных тэрмінаў Генрыха Лаў
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зберга [165]. На думку Лахман, у першай групе «гульня слоў» заснавана
на поўным, а ў другой – на паслабленым падабенстве плана выражэння.
Польская даследчыца Марыя Лукашэвіч-Хантры выказала меркаванне,
што Сарбеўскі называе трынаццаць спосабаў, «выкарыстоўваючы розныя
ўзроўні мовы» [169, с. 213]. На жаль, суаднясенне з рознымі ўзроўнямі
мовы і эксплікацыя сутнасці гэтых спосабаў у яе працы абмяжоўваецца
пераказам зместу помніка.
Дагэтуль не было спроб супастаўлення сродкаў досціпу і гульні
слоў, адзначаных у трактаце, са старажытнымі і сучаснымі сродкамі (гл.
главу 5).

1.6. Аб’ект, прадмет і метады
даследавання
Даследаванне выканана ў рэчышчы прац па гісторыі мовазнаўства,
у першую чаргу тых яго галін, якія звязаны з асэнсаваннем маўленчай
дзейнасці і таму знаходзяцца на сумежжы мовазнаўства і літаратура
знаўства (гл. працы С. К. Буліча [42], І. В. Ягіча [155], В. У. Вінаградава
[45], Т. А. Аміравай, Б. А. Альхавікова, Ю. В. Раждзественскага [28],
М. Г. Булахава [41], Н. Б. Мячкоўскай [95], Н. Ю. Бакадоравай [39],
Л. К. Граудзінай [60], Г. Лаўзберга [165], У. М. Алпатава [27], У. І. Ануш
кіна [29], Р. Лахман [83], А. А. Станкевіч [133], В. С. Зарэмба [67],
В. Г. Пракапчук [122], Я. Ліханьскага [168], А. С. Сурковай [135]).
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца катэгорыі і тэрміны трактата
«De acuto et arguto». Прадмет даследавання палягае ў адлюстраваных у
гэтых тэрмінах уяўленнях аб мове, маўленні і камунікацыі. Выбар прад
мета даследавання абумоўлены недастаковасцю агульнафіласофскіх і
эстэтычных падыходаў для раскрыцця і асэнсавання зместу трактата
«De acuto et arguto». Сродкі вастрыні і досціпу, асэнсаваныя ў трактаце,
маюць камунікатыўную і моўную прыроду, а значыць, павінны быць
асэнсаваны з пункту гледжання лінгвістыкі і тэорыі камунікацыі.
У працы, акрамя агульналагічных метадаў, выкарыстоўваліся такія
лінгвістычныя метады даследавання, як апісальны метад, параўнальнасупастаўляльны метад, метад кампанентнага і семантыка-стылістычнага
аналізу. Таксама былі выкарыстаныя герменеўтычны і інтэрпрэтацыйны
падыходы, неабходныя для адэкватнай інтэрпрэтацыі тэрмінаў і катэ
горый, ужытых у іншамоўным помніку, створаным у іншую эпоху і ў
іншай культуры. Пры асвятленні з’яў кніжна-пісьмовага характару
прымяняўся гісторыка-філалагічны метад.
Канкрэтная працэдура даследавання была наступнай. Спачатку з
тэксту трактата вылучаліся тэрміны (прынцыпы вылучэння тэрмінаў
выкладзены ў 2.6). Далей праводзілася семантызацыя зместу асноўных
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тэрмінаў трактата «De acuto et arguto». Семантыка тэрмінаў і катэгорый
помніка выводзілася намі з дэфініцый, разважанняў і прыкладаў М. Сар
беўскага. Для тэрмінаў, ужытых без дэфініцыі або характарыстыкі,
значэнне вывяралася па лацінска-рускаму слоўніку І. Х. Дварэцкага [22]
і аўтарытэтнай працы Эўгеніі Ульчынайтэ, прысвечанай даследаванню
рытарычнай тэрміналогіі XVII ст. [186]. Наступны крок быў у тым, каб
супаставіць катэгорыі і тэрміны трактата з сучаснымі лінгвістычнымі
паняццямі і ідэямі. Пры супастаўленні мы абапіраліся на тэрміналагічны
апарат лінгвістычнай паэтыкі, канцэптульную базу семіётыкі і тэорыі
камунікацыі, а таксама на асобныя катэгорыі літаратуразнаўства.
Важным прынцыпам вывучэння старажытных помнікаў з’яўляецца
аналітызм метаду, г. зн. дакладнае і сістэматычнае размежаванне сістэмы
паняццяў помніка і сістэмы сучасных адпаведнікаў. З гэтай мэтай у ды
сертацыі выкарыстоўваецца адмысловая сістэма графікі. Для абазначэн
ня цытат з трактата і тэрмінаў Сарбеўскага ў мове арыгінала ў тэксце
дысертацыі ўжываецца курсіў, а ў мараўскіх двукоссях падаецца іх се
мантызацыя, напрыклад: consentaneum (‘адпаведнае’). Пры перадачы
тэрмінаў і цытат з трактата ў перакладзе на беларускую мову выкары
стоўваюцца звычайныя двукоссі і звычайны абрыс, а пры першым вы
карыстанні тэрміна ў дужках падаецца лацінскі адпаведнік. Прыклад:
«вастрыня» (acutum).

ГЛАВА  

2

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА
ПАБУДОВЫ І ЗМЕСТУ ТРАКТАТА
«DE ACUTO ET ARGUTO»
2.1. Кампазіцыя і логіка
разгортвання зместу трактата
«De acuto et arguto»

П

омнік складаецца з прадмовы і сямі раздзелаў (назвы раздзелаў па
дадзены ў табл. 2). Агульная схема разгортвання зместу трактата
блізкая да кампазіцыі дыспутаў і іншых палемічных твораў. Спачатку
Сарбеўскі выкладае погляды папярэдніх даследчыкаў «вастрыні», пасля
раскрывае свой погляд на дадзеную праблему і абвяргае папрокі сваіх
апанентаў.
Табліца 2
Змест трактата «De acuto et arguto» па раздзелах
Назва раздзела
ў полацкай версіі трактата
(1626)

Змест

Імавернасная
наяўнасць раз
дзела ў рымскай
лекцыі (1623)

Маім слухачам

Прадмова

–

Раздзел I, дзе абвяргаюцца
розныя погляды адукаваных
людзей на сутнасць вастрыні

Разгляд пяці
канцэпцый
папярэднікаў

–

Раздзел IІ. Больш верагодны погляд на сутнасць вастрыні

Выкладанне аўтарскай
канцэпцыі

+

Раздзел III, дзе паказаная
сутнасць вастрыні ілюструецца
прыкладамі

Спіс прыкладаў
–
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Заканчэнне табл. 2
Назва раздзела
ў полацкай версіі трактата
(1626)
Раздзел IV, дзе абвяргаюцца
папрокі маёй тэорыі і сцісла выкладаюцца спосабы адшукання
вастрыні
Раздзел V, дзе прапануюцца тры
спосабы адшукання вастрыні
Раздзел VI, дзе абвяргаюцца
іншыя папрокі маёй тэорыі і
выкладаецца розніца паміж
вастрынёй і досціпам
Раздзел VII, дзе падаюцца спосабы адшукання досціпу, якія
палягаюць у гульні слоў

Змест
Адказ на довады
апанентаў

Спосабы адшукання
«вастрыні»
Размежаванне трох
відаў «вастрыні»

Разгляд 13
«спосабаў ад
шукання досціпу»;
выкрыццё памылковых уяўленняў аб
«вастрыні»

Імавернасная
наяўнасць раз
дзела ў рымскай
лекцыі (1623)
+

+

–

–

У прадмове М. Сарбеўскі тлумачыць прычыны і мэты паўторнага
выкладу свайго трактата ў Полацку.
У раздзеле I аўтар трактата выкладае і абмяркоўвае пяць канцэпцый
сваіх папярэднікаў. Кожны з пяці поглядаў Сарбеўскі ўважліва аналізуе,
паказваючы памылкі і хібы ў разуменні «вастрыні». Паколькі погляды
апанентаў зводзяцца да атаясамлення «вастрыні» з пэўнай рытарычнай
з’явай, Сарбеўскі паказвае сутнасную розніцу паміж «вастрынёй» і шэ
рагам паняццяў рыторыкі і філасофіі, такіх як «сентэнцыя», «неспа
дзяванае», «рэдкая і яскравая метафара», «параўнанне», «сафізм».
ІІ раздзел трактата прысвечаны выкладанню свайго погляду на
«прыроду вастрыні». Сарбеўскі падае ўласную дэфініцыю «вастрыні» і
тлумачыць гэтую дэфініцыю на аналогіі з «матэматычнай і матэрыяльнай
вастрынёй» (V, 25). Тамсама Сарбеўскі спрабуе акрэсліць «вастрыню»
(acutum) праз яе «эфекты і ўласцівасці», такія як «здзіўленне» (admiratio)
і «задавальненне» (delectatio).
Раздзел III уяўляе сабой пералік антычных і новалацінскіх аўтараў
з указаннем канкрэтных твораў і ўрыўкаў, якія Сарбеўскі рэкамендуе
прачытаць як ілюстрацыю сваёй тэорыі «вастрыні».
У раздзеле ІV Сарбеўскі адказвае на довады сваіх апанентаў, якія
папракаюць яго ў звядзенні тэматыкі «вастрыні» адно толькі да рыта
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рычнага месца супрацьлегласцей. У адказ аўтар трактата ўказвае, што
вастрыня «палягае не на саміх двух супрацьстаўленых элементах – на
неадпаведным і адпаведным – але хутчэй на іх нейкай згодзе» і таму
«вастрыня ніяк не можа быць узята з рытарычнага месца супрацьлегла
сцей, хутчэй з іншых рытарычных месцаў» (XI, 10–15). Сарбеўскі па
казвае на прыкладах, як «спалучэнне адпаведнага і неадпаведнага» можа
быць атрымана праз супастаўленне прадмета гаворкі з любым іншым
рытарычным месцам.
У V раздзеле Сарбеўскі прапануе тры спосабы адшукання «вастрыні»,
якія грунтуюцца на супастаўленні прадмета, «пра які трэба сказаць вос
тра», з рытарычнымі месцамі. Разважанні аўтара ілюструе схема, якая
мае назву «Трайны спосаб адшукання вастрыні праз трайное супастаў
ленне рытарычных месцаў». Напрыканцы раздзела Сарбеўскі абмяр
коўвае пытанне патрэбнасці правіл пры адшуканні вастрыні і неаб
ходнасці ўстал яв анн я прапорцыі паміж «талентам» (ingenium) і
«правіламі» (praecepta).
Раздзел VI прысвечаны тлумачэнню розніцы паміж «вастрынёй»
(acumen) і «досціпам» (argutia). На думку Сарбеўскага, існуюць тры раз
навіднасці «вастрыні» (acumen): 1) «уласна вастрыня» (proprie acumina);
2) «вастрыня, роўная досціпу» (acumina iuxta ac argutia); 3) «вастрыня ў
няўласным сэнсе» (acumina improprie).
У апошнім раздзеле трактата аўтар прыводзіць трынаццаць «споса
баў адшукання досціпу». Кожнаму спосабу Сарбеўскі дае азначэнне і
адзін або некалькі прыкладаў (за выключэннем «рытарычнага» і «ана
граматычнага» спосабаў, якія падаюцца без прыкладаў). Канец раздзе
ла, аднак, не адпавядае тэме, заяўленай у назве раздзела. У апошніх
двух абзацах, якія займаюць салідную частку трактата (5 % ад усяго
аб’ё му), Сарбеўскі выкрывае памылковыя (у тым ліку свае ранейшыя)
уяўленні аб «вастрыні».

2.2. Жанравая спецыфіка трактата
«De acuto et arguto»
Як паказана ў п. 1.2, твор Сарбеўскага быў выкладзены аўтарам у
1626 г. перад членамі Полацкай акадэміі. Дагэтуль даследчыкі трактата
не звярталі ўвагу на гэтую акалічнасць стварэння помніка. Між тым
без тлумачэння паняцця «academia» немагчымае правільнае разуменне
жанру, кампазіцыі і гісторыі напісання трактата.
Паводле «Ratio studiorum», дакумента, у якім рэгламентавалася дзей
насць езуіцкіх вучэльняў, «акадэміяй» або «нашай акадэміяй» (academia
40

nostrorum) называлася суполка пры калегіуме, у якую ўваходзілі здоль
ныя студэнты для паглыбленага вывучэння і ўдасканалення ў нейкім
прадмеце [185, с. 103]. Адрозніваліся «акадэмія філосафаў і тэолагаў»
(Academia Theologorum et Philosophorum), «акадэмія рытараў і гума
ністаў» (Academia Rhetorum et Humanistarum), «акадэмія граматыкаў»
(Academia Grammaticorum). «Акадэмія рытараў і гуманістаў» збіралася
раз на тыдзень, мела свае правілы і свайго настаўніка (moderator). Як
напісана ў «Ratio studiorum», «moderator, prout opportunum iudicaverit,
nunc lectiones seu quaestiones habebit de selecta aliqua materia vel auctore;
nunc praecepta aliqua dicendi magis recondita ex Aristotele, Cicerone aliisve
rhetoribus tradet; nunc aliquem auctorem percurret et ab academicis exiget;
nunc iisdem problemata solvenda proponet et alia huiusmodi» (‘мадэратару
належыць, гледзячы па неабходнасці, ці правесці лекцыі або дасле
даванні па нейкай абранай тэме або аўтару, ці выкласці нейкія правілы
маўлення, заснаваныя пераважна на Арыстоцелю, Цыцэроне і іншых
рытарах, ці бегла прайсці нейкага аўтара і спытаць яго ў членаў ака
дэміі, ці прапанаваць ім да вырашэння [нейкую] праблему і штосьці
іншае таго ж кшталту’) [185, с. 110]. Падобна, што трактат «De acuto
et arguto» быў тым праблематычным даследаваннем, якое Сарбеўскі
прапанаваў членам Полацкай «акадэміі рытараў» спачатку ў 1619, а
пасля ў 1626 г.
Прыналежнасць помніка да езуіцкай «акадэмічнай» лекцыі праяў
ляецца ў наступных рысах:
●● Дыскусійны стыль выкладання. Пошукавы характар пытанняў,
якія разглядаліся на пасяджэннях езуіцкіх «акадэмій», сфарміраваў ло
гіку разгортвання зместу трактата. Спачатку Сарбеўскі выкладае погля
ды папярэдніх даследчыкаў разглядаемай праблемы (раздзел І), пасля
тлумачыць свой погляд на «вастрыню» (раздзел ІІ), далей абвяргае пап
рокі сваіх апанентаў (раздзелы IV, VІ).
●● Адносна невялікая колькасць дэфініцый. У параўнанні з іншы
мі жанрамі рытарычных падручнікаў, у якіх звычайна пераважаюць аз
начэнні тэрмінаў, у творы Сарбеўскага дэфініцыі даюцца толькі для
новых, не знаёмых чытачу тэрмінаў.
●● Яскрава выражаны дыдактычны пафас. Раздзел III, у якім Сар
беўскі падае спіс месцаў з класічных і новалацінскіх аўтараў, вельмі
нагадвае заданне для самастойнага вывучэння. Пры гэтым Сарбеўскі
ўжывае выказванні з імператыўнай мадальнасцю, кшталту lege apud
Martialem (‘прачытай у Марцыяла’), vide apud Bidermanum (‘паглядзі ў
Бідэрмана’). Можна меркаваць, што названым раздзелам падсумоўвала
ся першае пасяджэнне «акадэміі» езуітаў, напрыканцы якога Сарбеўскі
хацеў даць своеасаблівае «хатняе заданне». У асобных месцах адчуваецца
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імкненне аўтара зрабіць сваю лекцыю максімальна даступнай для сту
дэнтаў: «Спачатку я паспрабую растлумачыць сутнасць вастр
 ыні праз
матэрыяльнае падабенства, каб было больш зразумела пачаткоўцу» (V,
23–24). Для нагляднасці Сарбеўскі выкарыстоўвае разнастайныя таблі
цы і схемы: «У цябе перад вачыма малюнкі і вобразы той і другой ва
стрыні» (VI, 12).
●● Практычная скіраванасць асобных раздзелаў. Раздзелы IV і VII
змяшчаюць канкрэтныя спосабы адшукання «вастрыні» і «досціпу».
Некаторыя рэкамендацыі Сарбеўскага выглядаюць як узоры, або мадэлі,
гатовыя да выкарыстання: «Калі хочаш сказаць што-небудзь вострае
пра ўбачанага бяспёрага пеўня, трэба суаднесці <паняцце> пеўня з
рытарычнымі месцамі і ў кожным затрымацца, шукаючы элемент адпа
веднага і неадпаведнага, гармонія якіх можа знаходзіцца ў дадзеным
прадмеце, г. зн. у «пеўні» (XI, 26–29).
●● Рысы жывога гутарковага маўлення і імправізацыі. Так, фінал
раздзела VII не адпавядае тэме, заяўленай у назве раздзела. Часам Сар
беўскі прыводзіць прыклады са свайго ўласнага жыцця: «Аднойчы я
падобна пажартаваў з чалавека, які папракаў, што я скарачаю і падаўжаю
сярэдні склад слова «сатана» (XVII, 17–18).
Такім чынам, паводле жанру помнік можа быць ахарактарызаваны
як навукова-даследчы трактат, які мае форму лекцыі. Спалучэнне ў
адным помніку навукова-даследчых і дыдактычных функцый выглядае
абсалютна натуральна для Сярэдніх вякоў, бо цалкам даследніцкіх і
цалкам «навуковых» (не разлічаных на студэнтаў) твораў не было. На
кампазіцыю трактата паўплываў жанр «акадэмічнай» езуіцкай лекцыі,
а таксама заўвагі апанентаў Сарбеўскага.
Праблема жанравай ідэнтыфікацыі помніка закранае наступнае
пытанне: трактат «De acuto et arguto» быў напісаны Сарбеўскім уласна
ручна або з’яўляецца студэнцкім канспектам яго лекцый? Пры адказе
на гэтае пытанне трэба ўлічваць, што ў некаторых тагачасных наву
чальных установах (у Кіева-Магілянскай акадэміі, напрыклад) існавала
правіла, паводле якога кожны прафесар перад выкладаннем пэўнага
курса быў абавязаны прадставіць канспект сваіх лекцый. Аднак ёсць
факты, якія паказваюць, што, хутчэй за ўсё, трактат Сарбеўскага быў
запісаны яго вучнямі. Пра гэта сведчаць, па-першае, нататка XVII ст.
у рукапісе B: «Sub r.p. Matthia Sarbiewski Polociae scriptum» (‘Запісана
ў Полацку за прафесарам рыторыкі Мацеем Сарбеўскім’) (гл. 1.4), а
па-другое, указаныя элементы жывога маўлення і імправізацыі, а так
сама непаслядоўнасць аўтара ў пытаннях кампазіцыі (канец раздзела
VII не адпавядае тэме, заяўленай у назве раздзела).
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2.3. Гіпотэза пра змест і кампазіцыю
першапачатковай версіі трактата
Ядро трактата складаюць раздзелы ІІ, IV, V, у якіх Сарбеўскі выкладае
сваё вучэнне «de acuto» (‘пра вастрыню’). Паводле нашай гіпотэзы, вучэн
не пра «вастрыню» з’яўлялася асноўным зместам версіі помніка, агучанай
у 1623 г. у Рыме. Тэзіс аб тым, што ранейшая версія трактата заканчвалася
на V раздзеле, пацвярджаецца словамі самога Сарбеўскага: «Напрыканцы
выкладу вучэння (ad calcem doctrinae) трэба спецыяльна адзначыць, што
не варта па-дзіцячы настойваць на гэтых правілах» (XIV, 5–6).
Канчатковую версію трактата Сарбеўскі палічыў неабходным дапоў
ніць вучэннем «de arguto» (‘пра досціп’). Гэтай тэме прысвечаны раздзе
лы VІ і VІІ. Можна меркаваць, што размежаванне «вастрыні» і «досціпу»
спатрэбілася Сарбеўскаму для адказу на папрокі апанентаў, сцвярджаю
чых, што «ёсць шмат вельмі дасціпных выказванняў (argutissime dicta),
якія зусім не маюць прыкметы нязгоднай згоднасці. Такімі з’яўляюцца
амаль усе вострыя выказванні (omnia acumina), утвораныя праз анаміна
цыю, традукцыю і пэўную гульню слоў» (XV, 5–7). Сарбеўскі адказвае,
што выказванні такога кшталту не з’яўляюцца «сапраўднымі вострымі
выразамі (vera acumina)» (XV, 8), і называе іх «досціпамі» (argutia).
У адпаведнасці з патрэбамі жанру «акадэмічнай» лекцыі канчатко
вая версія трактата была дапоўнена прадмовай, раздзелам І, дзе выкла
даліся погляды апанентаў, раздзелам ІІІ, дзе падаваўся спіс прыкладаў
і ілюстрацый і раздзелам VII, дзе прапаноўваліся практычныя спосабы
стварэння «досціпу». Гіпатэтычны склад раздзелаў у рымскай лекцыі
Сарбеўскага (1626) паказаны ў табл. 2.

2.4. Антычныя і пазнейшыя імёны
і моўныя ўзоры ў трактаце
Імёны антычных і пазнейшых аўтараў, а таксама цытаты з іх твораў
выконваюць у трактаце ілюстрацыйныя функцыі.
Жадаючы пазбегнуць папрокаў у тым, што аўтар «хавае сваю тэо
рыю і ўпотай кажа пра вастрыню» (IX, 32), Сарбеўскі шчодра ўзбагачае
свой трактат цытатамі з антычнай і новалацінскай літаратуры.
Уражвае фундаментальны падыход, з якім славуты паэт узяўся за
сваю працу. З пэўным гонарам аўтар заяўляе, што ў пошуках сутнасці
«вастрыні» ён прачытаў «амаль усіх грэцкіх і лацінскіх аўтараў, якія
хацелі паказацца ў сваіх творах вострымі і дасціпнымі» (V, 16–17).
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Усяго ў трактаце прыводзіцца 39 цытат з літаратурных твораў ан
тычнасці і Сярэдневякоўя. Болей за ўсё ў помніку цытуецца Марцыял
і Бернард Баўхузій (1575–1619). Імёны астатніх творцаў бачны з пераліку
аўтараў (гл.: IX, 33-X, 35), прыклады з якіх павінны, на задуму Сарбеў
скага, «праліць святло на прыроду вастрыні» (IX, 33). Адсылаючы чыта
ча да пэўных аўтараў і іх тэкстаў, тэарэтык красамоўства акрэслівае кола
пісьменнікаў, выразы якіх ён лічыць вострымі і дасціпнымі. Так, Сар
беўскі ўказвае індэксы асобных эпіграм Марцыяла, новалацінскіх паэ
таў Якаба Бідэрмана (1578–1639), Францыска Рэмонда (1562–1631),
Тарквінія Галюцыя (1574–1649). Таксама аўтар трактата раіць прачытаць
«усе найвастрэйшыя выказванні (omnia acutissima dicta)» (X, 30) шэрагу
антычных аўтараў, сярод якіх гісторык часоў імператара Тыберыя (42 г. да
н. э. – 37 г. н. э.) Валерый Максім, гісторык ІІ ст. н. э. Луцый Аній Флор,
гісторык і рытар Публій Карнелій Тацыт (каля 55 – каля 120 гг. н. э.),
камедыёграф Ціт Макцый Плаўт (каля 250–184 гг. да н. э.), рымскі мі
мограф Публій Сір – пад імем якога дайшоў да нас зборнік сентэнцый,
вучоны-энцыклапедыст Гай Пліній Секунд (Старэйшы) (каля 23–79 гг.
н. э.), слынны прадстаўнік рымскай эпісталаграфіі Гай Пліній Цэцылій
(Малодшы) (каля 62 – каля 113 гг. н. э.), настаўнік рыторыкі Марк Фабій
Квінтыліян (нар. каля 35 г. да н. э.), а таксама славуты рымскі аратар і
тэарэтык красамоўства Марк Тулій Цыцэрон (106–43 гг. да н. э.).
Паспрабуем разабрацца, чаму Сарбеўскі ставіць у прыклад творы
менавіта гэтых аўтараў. Спрабуючы раскрыць крыніцы і кантэкст эс
тэтычных пошукаў Сарбеўскага, Т. Сінка ўказаў на падабенства стылю
прыхільнікаў канцэптызму да стылю аўтараў сярэбранага веку антычнай
літаратуры. Таксама Сінка адзначыў папулярнасць у эпоху Сарбеўскага
такіх аўтараў, як Сенека, Марцыял, Пліній: «іспанскае і італьянскае
барока надпісвае на сцягах паэзіі імёны аўтараў гэтак званай сярэбранай
лаціны, а на шчыце крытыкі – імёны Сенекі і Квінтыліяна» [180, с. 6].
Сапраўды, большасць згаданых Сарбеўскім антычных аўтараў, а
менавіта Марцыял, старэйшы і малодшы Сенекі, Тацыт, Квінтыліян,
старэйшы і малодшы Пліній, належаць да пісьменнікаў сярэбранага
веку рымскай літаратуры, для якіх характэрна выкарыстанне «новага»
стылю. Асаблівасцямі гэтага стылю, як адзначае І. М. Тронскі, былі
«кароткія точаныя фразы з нечаканымі хадамі думкі (г. зв. «сентэнцыі»),
нагнятанне метафар, не заўсёды натуральныя з боку сэнсу, але прыем
ныя для слыху словазлучэнні» [137, c. 430]. Паводле сведчання Квінты
ліяна, аўтары «новага» стылю аддавалі перавагу фігурам «рэдкім і выка
рыстаным насуперак агульнаму ўжытку (secretae et extra vulgarem usum
positae)», якія «ўзбуджалі вуха навізной (novitate aurem excitant)» (Quint.
44

9, 3, 3)1. Паводле Сенекі Старэйшага, ад сентэнцыі патрабавалася, каб
яна была салодкай (dulcis), узнёслай (sublimis) і максімальна лаканічнай,
«маючай болей сэнсу, чым слоў» (цыт. паводле [180, с. 5]).
Такія характарыстыкі «новага» стылю, як сентэнцыйнасць, парадак
сальнасць, ужыванне прыемных на слых словазлучэнняў і выкарыстанне
фігур насуперак агульнаму ўжытку, непасрэдна карэлююць з праблемамі,
якія цікавілі Сарбеўскага і яго апанентаў. Адсылаючы чытачоў трактата
да аўтараў сярэбранага веку, Сарбеўскі імкнецца пераканаць чытачоў у
гiстарычнай абгрунтаванасцi i персанальнай прывабнасцi той тэорыi дос
цiпу, якую ён выкладаў у Полацку i Рыме [гл.: 119]. Тую ж функцыю
выконваюць у загалоўку трактата імёны Сенекі і Марцыяла.

2.5. Сэнс супрацьпастаўлення імён Сенекі
і Марцыяла ў назве трактата
Пэўную праблему для характарыстыкі трактата ўяўляюць імёны
антычных аўтараў у назве помніка.
Поўная назва трактата Сарбеўскага гучыць так: «De acuto et arguto
liber unicus, sive Seneca et Martialis. Ubi de Epigrammatis, de Coloribus
Declamatoriis, de Epistolis argutis, omnibus bono, quibus studium est acute et
scribere, et loqui» (‘Аб вастрыні і досціпе адзіная кніга, або Сенека і Мар
цыял, тамсама аб эпіграмах, аб дэкламатарскіх стылях, аб элегантных
манерах пісьма на карысць усім, хто жадае дасціпна пісаць і размаўляць’).
Як відаць з назваў іншых трактатаў Сарбеўскага, такіх як «Своеасаблівасці
лірычнай паэзіі, або Гарацый і Піндар», «Пра вартасці і заганы элегічных
вершаў, або Авідзій», аўтар мае звычай персаніфікаваць галоўную праб
лему трактата з дапамогай імён выбітных антычных аўтараў.
Паспрабуем патлумачыць, чаму ў трактаце «De acuto et arguto» Сар
беўскі суадносіць катэгорыю acutum (‘вастрыня’) з імем Сенекі, а ка
тэгорыю argutum (‘досціп’) – з імем Марцыяла. Раскрыццё сувязі ка
тэгорыі acutum з імем Сенекі ўскладнена тым, што ў антычнасці было
два Сенекі: Сенека-рытар (каля 55 г. да н. э. – каля 40 г. н. э.) і Сенекафілосаф (каля 4 г. да н. э. – каля 65 г. н. э.).
Старэйшы Сенека быў вядомым рытарам, складальнікам анталогіі
дэкламацый «Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores» (‘Ара
тарскія і рытарскія сентэнцыі, падзелы і фарбы’), у якой сабраў багатую
калекцыю фрагментаў і перака́заў прамоў больш за ста рытараў эпохі
прынцыпата Аўгуста і Тыберыя (27 г. да н. э. – 37 г. н. э.).
1У

адпаведнасці з традыцыяй класічнай філалогіі тэксты антычных аўтараў у мове
арыгінала цытуюцца па выданнях Тойбнера. У дужках прыводзіцца назва твора, ну
мар раздзела і радка.
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Да дэкламацыі Сарбеўскі выказвае адмысловую цікавасць у сваім
трактаце. З дапамогай дэкламацыйнага тэрміна color ён дэкларуе ас
ноўныя тэмы сваёй лекцыі: «de Coloribus Declamatoriis» (‘пра дэклама
тарскія фарбы’). Акрамя таго, высокую ацэнку атрымліваюць так званыя
дэкламацыі Квінтыліяна, якія Сарбеўскі называе «вельмі прыгожымі і
вельмі дасціпнымі» (pulcherrimae argutissimaeque) (X, 32–33).
Дэкламацыі былі адмысловым жанрам антычнай рыторыкі, які пат
рабаваў імправізацыі і свабоды фантазіі. Як адзначае даследчыца гісто
рыі рымскай рыторыкі Т. І. Кузняцова, у адрозненне ад практычнай,
або сапраўднай, рыторыкі тэмы дэкламацый былі выдуманыя, таму
аргументацыя дэкламатараў абапіралася не на сапраўдныя факты, а на
прыдуманыя мастацкія вобразы [82, с. 151–153]. Галоўнай мэтай гэтых
практыкаванняў было не пераканаць суддзяў, але ўразіць і пацешыць
слухачоў. Майстры слова сапернічалі ў вынаходлівасці і дасціпнасці,
прыдумляючы новыя абставіны і псіхалагічныя матывы ўчынкаў (т. зв.
colores – новыя афарбоўкі, «павароты» вядомых тэм, сюжэтаў). У адпа
веднасці са зместам змянялася і знешняя форма. «Небываламу, умоўна
му свету адносін і сітуацый цалкам адпавядаў афектаваны, рублены,
сентэнцыйны стыль, які ўваходзіў цяпер (у сярэдзіне І ст. н. э. – Я. П.)
у моду і быў уласцівы азіянізму з яго незвычайнымі спалучэннямі слоў,
антытэзамі, інтэнсіўнай арнаментацыяй» [82, с. 141].
Непамернае імкненне да сентэнцыйнай сцісласці прывяло да куль
тывавання парадоксу. Так, некаторыя парадоксы, прыведзеныя Т. І. Куз
няцовай са зборніка дэкламацый Сенекі, напр. «causa illis vivendi fuit
fortiter mori» – ‘мэтай жыцця для іх было мужна памерці’ [82, с. 161],
нават семантычна блізкія да прыкладаў «вастрыні», якія падае Сарбеўскі
(«nunc enim vester Epaminondas nascitur, quia sic moritur» – ‘зараз ваш
Эпамінонд нараджаецца, таму што так памірае’) (IV, 18).
Малодшы Сенека быў вядомым філосафам, аўтарам «Маральных
лістоў да Луцылія», дзевяці трагедый, памфлета «Divi Claudii Apocolocyntosis»
(‘Агарбузаўленне боскага Клаўдзія’), а таксама шэрагу філасофскіх прац.
Паводле ацэнкі І. М. Тронскага, у творах Сенекі Малодшага «новы» стыль
«атрымаў найбольш закончанае выражэнне, і на гэтым стылістычным
мастацтве была заснавана вялізная папулярнасць (гэтага аўтара. – Я. П.)»
[137, с. 430]. Сарбеўскі прыводзіць у якасці прыкладаў «вастрыні» тры
цытаты з твораў Сенекі-філосафа «Naturales Quaestiones» (‘Даследаванні
аб прыродзе’), «Ad Lucilium de providentia» (‘Да Луцылія аб лёсе’), «Epistulae
morales ad Lucilium» (‘Маральныя лісты да Луцылія’).
Якога з двух аўтараў мае на ўвазе Сарбеўскі, калі ўжывае ў назве
свайго трактата імя «Сенека»? Каментатар трактата С. Скіміна лі
чыць, што Сарбеўскі мае на ўвазе адразу абодвух аўтараў, паколькі
лічыць іх творы ўзорам вострага стылю [183, c. 486]. Сапраўды, у
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трактаце «De acuto et arguto» Сарбеўскі гаворыць пра «вельмі вострыя
выразы Сенекі філосафа, рытара, трагіка» (X, 30–31), як бы аб’яд
ноўваючы двух аўтараў у адной асобе. Аднак на першае месца тэарэ
тык красамоўства ўсё ж такі ставіць Сенеку-рытара. У трактаце «De
perfecta poesi» (‘Пра дас каналую паэ з ію ’), згадваючы пра acumina
(‘вострыя выразы’) у творах розных аўтараў, Сарбеўскі кажа пра Се
неку-рытара: «…яго аднаго я пасмеў бы паставіць вышэй за самога
Марцыяла» [16, c. 21].
Марцыял (каля 40–104 гг.), другі аўтар, якога Сарбеўскі называе ў
загалоўку, пісаў выключна эпіграмы. Сучаснікі і нашчадкі лічылі яго
адным з самых дасціпных пісьменнікаў (Пліній Малодшы: «Erat homo
ingeniosus, acutus, acer» – ‘Ён быў таленавітым, вострым на язык, дас
ціпным чалавекам’) (Epistulae III, 21). Стылю Марцыяла, паводле І. М. Трон
скага, характэрны трапнасць слова і дасціпнасць замалёвак, лёгкасць
слоўнай гульні, мастацтва нечаканых канцовак [137, с. 462]. Магчыма,
менавіта гэтыя рысы прывабілі Сарбеўскага да творчасці Марцыяла, бо
прыём «гульні слоў» (lusus verborum) у тэорыі «De acuto et arguto» з’яў
ляецца адной з неад’емных прыкмет «досціпу» (argutia), а inopinatum
(‘неспадзяванае, нечаканае’), на думку Сарбеўскага, можа быць вынікам
«вастрыні» (III, 6–7). Становіцца зразумелым, чаму эпіграмы Марцыяла
сталі асноўнай крыніцай прыкладаў у трактаце Сарбеўскага.
Супастаўленне ў загалоўку трактата імён Сенекі і Марцыяла (дзе
першае імя сімвалізуе дэкламацыйны стыль і філасофскую сентэнцый
насць, а другое – дасціпныя жарты і гульню слоў) падкрэслівае супас
таўленне «вастрыні» (acutum) як парадаксальнага стылю фармулявання
думак і «досціпу» (argutum), заснаванага на гульні слоў.

2.6. Прынцыпы вылучэння
тэрмінаў трактата
2.6.1. Традыцыйныя і аўтарскія тэрміны
(аказіянальныя, ad hoc-тэрміны)
Пры вывучэнні старадаўніх помнікаў паўстае шэраг праблем, звя
заных з вылучэннем, ідэнтыфікацыяй і інтэрпрэтацыяй тэрмінаў. Па
водле Н. В. Васільевай, тэрмін характарызуецца такімі рысамі, як сіс
тэмнасць, монасемічнасць, наяўнасць дэфініцыі [44, с. 508]. Аднак для
пачатковых этапаў станаўлення тэрміналогіі гэтыя прыкметы не з’яў
ляюцца абавязковымі. Як адзначае Н. Б. Мячкоўская, «раннія тэрміны –
гэта звычайныя, яшчэ не спецыялізаваныя словы, з уласцівымі ім шмат
значнасцю і сінанімічнымі сувязямі» [97, с. 201].
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Сістэмнасць з’яўляецца адной з важных прыкмет тэрміна. Паводле
Н. Б. Мячкоўскай, «тэрміналагізацыя (г. зн. спецыялізацыя значэння) ства
раецца праз уключэнне дадзенай лексемы ў існуючую сістэму тэрмінаў» [97,
с. 203]. Спецыфіка трактата «De acuto et arguto» палягае ў тым, што ў помніку
прадстаўлены тэрміны, тэрміналагізаваныя ў рознай ступені. Большую частку
складаюць тэрміны, якія паходзяць з антычнай рыторыкі або філасофіі.
Многія з гэтых тэрмінаў яшчэ ў антычнасці сталі часткай тэрміналагічнай
сістэмы і таму без цяжкасцей могуць быць ідэнтыфікаваны. Такія тэрміны
мы будзем называць традыцыйнымі. Так, тэрміны definitio (‘азначэнне’),
notatio (‘абазначэнне слова, этымалогія’), genus (‘род’) абагульнены ў трактаце
катэгорыяй «рытарычныя месцы». Тэрміны annominatio (‘разнавіднасць
паранамазіі’), traductio (‘паліптот’), paronomasia (‘паранамазія’), complexio
(‘спалучэнне анафары і эпіфары’) з’яўляюцца назвамі «фігур».
Тэрміны, створаныя самім Сарбеўскім, мы будзем лічыць аўтарскімі
тэрмінамі (ad hoc-тэрмінамі). Сярод іх ёсць двухслоўныя апісальныя тэр
міны, якія складаюцца з тэрміналагічнага прыметніка і субстантыва. Па
такой мадэлі ўтвораны назвы большасці «спосабаў адшукання досціпу»
(акрамя аднаго, які называецца nomenclator): modus etymologicus (‘этымала
гічны спосаб’), modus arithmeticus (‘арыфметычны спосаб’), modus geographicus
(‘геаграфічны спосаб’), modus prosodiacus (‘прасадычны спосаб’), modus
sophisticus (‘сафістычны спосаб’), modus poeticus (‘паэтычны спосаб’), modus
grammaticus (‘граматычны спосаб’), modus alphabeticus (‘алфавітны спосаб’),
modus anagrammaticus (‘анаграматычны спосаб’), modus tropicus (‘тропавы
спосаб’), modus rhetoricus (‘рытарычны спосаб’), modus оratorius (‘аратарскі
спосаб’). Усе гэтыя тэрміны ў трактаце абагульняюцца катэгорыяй «спосабы
адшукання досціпу» і становяцца часткай тэрміналагічнай сістэмы. Як
бачна з пералічаных тэрмінаў, назвы «спосабаў адшукання досціпу»
адначасова з’яўляліся першаснай характарыстыкай, якая ўказвала на
суаднесенасць спосабу з канкрэтнай галіной ведаў.
Магчымай прыкметай аўтарскіх тэрмінаў з’яўляецца неазначальная
дэскрыпцыя і/або метамоўны каментарый, якія ўказваюць на навізну,
аказ ія н ал ьн асць намінацыі, напрыклад: «нейкі ярлык» (quaedam
denominatio) (III, 13), «нейкія як бы пашырэнне, раз’яднанне і разрадка
(quaedam quasi dilatatio, distractio, effusio)» (VII, 33), «нейкая іх згода»
(concordia quaedam illorum) (XI, 13), «нейкае сувымярэнне» (сommensuratio
quaedam) (XI, 23), «нейкая інертнасць роздуму і тэорыі» (cunctatio
quaedam consilii et artis) (XIV, 9).
Верагодна, што аўтарскімі з’яўляюцца тэрміны «згодная нязгода»
(concors discordia) і «нязгодная згода <выраза>» (discors concordia). Гэтыя
ўстойлівыя спалучэнні ўжываліся ў антычнасці пераважна ў дачыненні
да касмалагічных паняццяў. Паводле меркавання Б. Атвіноўскай, Сар
беўскі першым перанёс гэтыя выразы ў сферу эстэтыкі канцэптызму
[174, с. 87, 92].
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У параўнанні з традыцыйнымі тэрмінамі аўтарскія тэрміны харак
тарызуюцца меншай спецыялізацыяй значэння, больш слабымі сістэм
нымі сувязямі (параўн. адсутнасць гіпероніма для тэрмінаў acutum,
acumen, argutum, argutia). З-за слабай спецыялізацыі значэння часам
даволі цяжка вызначыць тэрміналагічнае значэнне такіх слоў: «задаваль
ненне душы і нейкія, так бы мовіць, пашырэнне (dilatatio), раз’яднанне
(distractio) і разрадка (effusio) патрабуюць пэўнай разнастайнасці (varietas),
дзякуючы якой свядомасць (animus) пашыраецца (dilatet se), раз’ядноў
ваецца (distrahatur) і разраджаецца (effundat)» (VII, 33–VIII, 2).
Монасемічнасць тэрмінаў ёсць факультатыўнай з’явай для тэрмі
налогіі старадаўніх трактатаў. У трактаце «De acuto et arguto» шырока
назіраецца сінанімія і полісемія тэрмінаў. Тэрміны acutum і acumen часам
ужываюцца Сарбеўскім як сінонімы (гл., напрыклад: III, 16–19; XII,
28–29), аднак паміж імі існуе пэўная розніца. Тэрмін acutum (‘вострае,
вастр
 ыня’), субстантыў ніякага роду, Сарбеўскі ўжывае ў тым выпадку,
калі гаворыць пра «вастрыню» як пра абстрактнае паняцце. Тэрмін
acumen (‘вастрыня’) ужываецца ў тых частках трактата (раздзелы ІІІ,
ІV, V), дзе выкладаюцца практычныя звесткі аб «вастрыні»: канкрэтныя
прыклады «вастрыні» і спосабы яе адшукання. Такім чынам, тэрміны
acutum – acumen суадносяцца як абстрактная сутнасць і яе праява. Па
добная суаднесенасць характэрна і для тэрмінаў argutum – argutia. Аднак
у тэксце трактата Сарбеўскі гаворыць толькі пра канкрэтнае праяўленне
«досціпу» і ўжывае пры гэтым тэрмін argutia. Тэрмін жа argutum ужы
ваецца выключна ў назве трактата і, відаць, падабраны па аналогіі да
acutum. У трактаце прадстаўлены таксама такія тэрміны-дублеты, як
«чытач» (lector, legens), «назва/найменне» (nomen, vocabulum).
У некаторых выпадках тэрміналагічнае ўжыванне слова ў трактаце
мяжуе з нетэрміналагічным. Так, словы similia (‘падобнае’), causa (‘пры
чына’) павінны быць ідэнтыфікаваны як тэрміны, паколькі належаць
да разраду «рытарычных месцаў» антычнай рыторыкі. Нетэрміналагіч
нае ўжыванне гэтых слоў у трактаце вызначаецца паводле кантэксту:
simili lusu illusimus aliquando (‘падобным жартам мы аднойчы пажарта
валі’) (XVII, 17), consistit in causa ultima risibilitatis (‘палягае ў далёкай
прычыне здольнасці да смеху’) (III, 25–26). Некаторыя тэрміны антыч
най рыторыкі сталі амонімамі ў выніку іх дваістага асэнсавання ў рыта
рычнай сістэме. Так, тэрміны distributio, notatio ужываюцца Сарбеўскім
і як рытарычныя месцы, і як фігуры думкі і слова.
2.6.2. Віды дэфініцый тэрмінаў у трактаце
Праверка на дэфінітыўнасць, паводле В. С. Ахманавай, з’яўляецца
«найважнейшым сродкам адмежавання тэрміна ад нятэрміна» [36, с. 509].
Такое патрабаванне да тэрміна выглядае цалкам нармальным для сучас
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нага стану развіцця навуковай тэрміналогіі. Аднак пры вывучэнні пом
нікаў гуманітарнай думкі такі крытэрый не заўсёды з’яўляецца значным.
Сапраўдных дэфініцый у трактаце адносна няшмат. Гэты факт тлу
мачыцца жанрам помніка, яго арыентацыяй на раскрыццё яшчэ не
даследаваных праблем. Большасць тэрмінаў ужываецца ў трактаце без
дэфініцый як працоўная, усім вядомая тэрміналогія.
З іншага боку, у старадаўніх помніках сам тэрмін з’яўляўся пер
шаснай аднаслоўнай характарыстыкай. Такая з’ява была магчымай дзя
куючы жывой сувязі паміж тэрміналагічным і неспецыяльным значэн
нем слова. Так, аўтар трактата выкарыстоўвае сувязь паміж узуальным
значэннем слова acutum (‘вострае’) і рытарычным тэрмінам для наг
ляднага тлумачэння «сутнасці вастрыні»: «І так як матэматычная і ма
тэрыяльная вастрыня (acutum mathematicum et materiale) утвараецца са
спалучэння дзвюх супрацьлеглых ліній, што выходзяць з трэцяй, якая
знаходзіцца насупраць іх, так і вастрыня рытарычная (acutum rhetoricum)
складаецца з блізкага спалучэння і знітавання адпаведнага і неадпавед
нага, якія паходзяць з той самае тэмы, аб якой ідзе гаворка» (VI, 8–11).
Паводле назіранняў Н. Б. Мячкоўскай, многія дэфініцыі ў помніках
XVI–XVII стст. будаваліся «з улікам унутранай формы тэрміна і нярэдка
зводзіліся да яго тлумачэння або таўталагічнай перафразы» [96, c. 45].
Такіх азначэнняў у трактаце «De acuto et arguto» ўсяго два. Так, у рэф
лексіях Сарбеўскага над тэрмінам inopinatum (‘неспадзяванае, неспадзя
ванка’; ад лац. in ‘насуперак’ + opinor ‘лічыць, меркаваць’) выразна
прасочваецца сувязь з этымалогіяй гэтага слова: «Калі б хто ўважліва
разгледзеў падставу неспадзяванага (rationem inopinati) як такога, г. зн.
наколькі сказанае супярэчыць чаканню (praeter exspectationem) <...>»
(III, 6–8); «выходзіць, што прычына неспадзяванага як такога, або таго,
што выраз падаецца супярэчным нашаму меркаванню <...>» (III, 27–30).
У азначэнні «этымалагічнага спосабу адшукання досціпу» для тлума
чэння выкарыстоўваецца лацінскі адпаведнік тэрміна etymologia тэрмін
notatio: «Першы спосаб – этымалагічны, які атрымліваецца з характарыстыкі
(notatio). У гэтым спосабе адбываецца інтэрпрэтацыя імені (interpretаtio
nominis) для ўхвалення або ганьбы прадмета» (XVI, 16–17).
Строгая навуковая дэфініцыя, г. зн. дэфініцыя «праз бліжэйшы род
і від ав ое адрозненне» сустракаецца ў трактаце толькі аднойчы:
«В а с т р ы н я – гэта выказванне, якое ўтрымлівае блізкае спалучэнне
чагосьці неадпаведнага і адпаведнага» (V, 20–22).
Большасць дэфініцый, прадстаўленых у трактаце, уяўляюць сабой
генетычныя дэфініцыі, у якіх указваецца на спосаб стварэння прадмета.
Такімі, у прыватнасці, з’яўляюцца дэфініцыі «спосабаў адшукання дос
ціпу». Схема будовы гэтых дэфініцый наступная: «[нумар спосабу] – гэта
[назва спосабу], калі [апісанне спосабу]» або «[нумар спосабу] – гэта [назва
спосабу], які ўтвараецца [апісанне спосабу ўтварэння досціпу]». Прык
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лады: «шосты спосаб – прасадычны <мае месца>, калі з колькасці галос
нага ў складзе здабываецца нешта адпаведнае і неадпаведнае дзякуючы
гульні з іменем або дзеясловам» (XVII, 12–13). «Трынаццаты спосаб –
аратарскі, які заснаваны на гульні роднаснымі словамі» (XIX, 32).
Астэнсіўныя дэфініцыі (калі сутнасць тэрміна раскрываецца праз
непасрэднае ўказанне на яго дэнатат) у чыстым выглядзе ў трактаце не
сустр
 акаюцца. Тым не менш пры чытанні трактата выразна адчуваецца
жаданне аўтара пры дапамозе прыкладаў падмацаваць непаўнату і не
вычарпальнасць асобных дэфініцый: «Aлфавітны спосаб утвараецца
праз гульню з дзвюма літарамі, як у наступных радках, дзе нехта сказаў
пра іспанцаў, якія пакідалі Леодыю: “Племя бетаў прайшло, чаго ж ты
плачаш, о Лея?” // “Плачу аб тым, што на Ы не замяняецца А”» (XIX,
12–15); «аратарскі спосаб заснаваны на гульні роднаснымі словамі: Non
vitiosus homo es, Zoile, sed vitium (‘Не злы ты чалавек, Заіл, але само зло’)»
(XIX, 32–33).

2.7. Міждысцыплінарны характар
тэрміналогіі трактата
Названая тэма абумоўлена сінкрэтычнасцю і дысцыплінарнай розна
баковасцю праблематыкі трактата «Аб вастрыні і досціпе». Паняцці, якія
ўжывае Сарбеўскі, належалі да розных галін тагачаснай гуманітарнай дум
кі. Тэрміналогію трактата можна ўмоўна падзяліць на наступныя групы:
1. Агульнанавуковая, вучоная лексіка: «вынік» (effectus), «розум»
(intellectus), «чытач» (lector, legens), «параўнанне» (comparatio), «прыклад»
(exemplum), «выснова» (conclusio).
2. Філасофская тэрміналогія: «здзіўленне» (admiratio), «задаваль
ненне» (delectatio), «разнастайнасць» (varietas), «шматстайнасць» (plura
litas), «згода/гармонія» (concordia), «папярэдняе веданне» (praecognitio),
«фармальна» (formaliter), «актуальна» (actualiter), «віртуальна» (virtualiter)
і «фундаментальна» (fundamentaliter) <«неспадзяванае»>.
3. Тэрміны логікі (дыялектыкі): «сафізм» (sophisma), «аргументацыя»
(argumentatio), «дваістае значэнне» (dubiam significationem), «амонім»
(aequivoca), «дыялектычныя дзеянні» (dialecticas actiones), «довад» (elen
chus), «дыялектычная структура» (dispositio dialectica).
У некаторых выпадках Сарбеўскі сам указвае на крыніцу запазы
чання тэрміна. Згадваючы тэрмін aequivoca, ён адзначае: «Cафістычны
спосаб тычыцца дыялектычных дзеянняў (dialecticas actiones) і довадаў
(elenchos), калі ўжываюцца імёны, якія складаюцца з аднолькавых скла
доў і літар, аднак маюць дваістае значэнне (dubiam significationem) і з’яў
ляюцца, як гэта называюць логікі, амонімамі (aequivoca)» (XVII, 21–23).
4. Рытарычная тэрміналогія: «матэрыял/тэма» (materia), «прадмет/
рэчаіснасць» (res), «выказванне» (dictum), «моўца» (dicens), «слухач»
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(audiens), «рытарычнае месца» (locus oratorius), «гульня слоў» (lusus
verborum), «падбор слоў» (delectus verborum), «прыемнае гучанне і зблі
жэнне складоў» (sono et dulci allapsu syllabarum), «размеркаванне слоў»
(oeconomia dictionum), «сентэнцыя» (sententia), «гнома» (gnoma), «эпітэт»
(epithet), «гульня» (delusio), «едкі/дасціпны» (salsus), «метафара»
(metaphora), «алегорыя» (allegoria), «гіпербала» (hiperbole), «разбурэнне
(алегорыі ці метафары. – Я. П.)» (destructio), «перанос і метафарычны
сэнс» (translatio et sensus metaphoricus), «уласнае значэнне» (significatio
propria), «вострае» (acutum), «вастрыня» (acumen), «досціп» (argutum),
«досціп» (argutia), «неспадзяванае» (inopinatum), «агульны ўжытак» (com
munis usus), «талент» (ingenium), «спараджэнне» (partus).
Да гэтай групы таксама трэба далучыць назвы «рытарычных месцаў»
(locus oratorius). «Рытарычныя месцы» як крыніцы аргументацыі былі
запазычаны рыторыкай у дыялектыкі. У тэксце трактата згадваецца
16 «рытарычных месцаў» (раздзел IV, V): definitio (‘азначэнне’), notatio
(‘абазначэнне слова, этымалогія’), enumeratio partium (‘вылучэнне час
так’), genus (‘род’), locus contrariorum (‘рытарычнае месца супрацьлеглас
ці’), similitudo (‘падабенства’), dissimilitudo (‘непадабенства’), coniugatum
(‘роднасная звязнасць’), comparatio (‘параўнанне’), causae (‘прычыны’),
effectus (‘вынік’), antecedens (‘папярэдняе’), adiuncta (‘пабочныя звесткі,
абставіны’), consentanea (‘адпаведнасць’), dissentanea (‘неадпаведнасць’),
pugnantia (‘несумяшчальнасць’), eventus causarum, effecta de causis (‘вынік
прычын’), distributiones (‘падзелы’), genera partium (‘роды частак’), generum
partes (‘часткі родаў’), primordia rerum (‘першапачаткі рэчаў’), praecurrentia
(‘папярэднія абставіны’). Яшчэ тры «рытарычныя месцы» – species (‘від’),
consequens (‘наступствы’) і testimonia (‘сведчанне’) – называюцца ў таб
ліцы трактата «Трайны спосаб адшукання вастрыні з трайнога параўнан
ня рытарычных месцаў». Некаторыя рытарычныя месцы, паводле Сар
беўскага, могуць падзяляцца на падкласы. Так, adiuncta можа быць двух
відаў: locus (‘месца’) i tempus (‘час’), causa – causa materialis (‘матэрыяль
ная прычына’) і causa efficiens (‘матывавальная прычына’).
Асобна варта назваць «фігуры слоў і думак» (figuras verborum et
sententiarum), сярод якіх у трактаце згадваюцца наступныя: annominatio
(‘разнавіднасць паранамазіі’), traductio (‘паліптот’), paronomasia (‘пара
намазія’), complexio (‘спалучэнне анафары і эпіфары’), conduplicatio
contrariorum, dissimilium, relatorum (‘паўтор супрацьлеглага, непадобнага,
адноснага’), disiunctio (‘асіндэтон’), contrapositum (‘антытэза’), disiunctio
(‘калі два аднолькавыя словы раздзяляюць якое-небудзь іншае’), distri
butio (‘разлажэнне аднаго паняцця на некалькі падобных’), exclamatio
(‘вокліч’), epiphonema (‘сентэнцыя, даданая напрыканцы прамовы’).
5. Граматычная тэрміналогія: «склад» (syllaba), «літара» (littera),
«колькасць» (quantitas), «назва/найменне» (nomen), «назва» (vocabulum),
«азначэнне імені» (adiunctum nominis), «дзеяслоў» (verbum), «лік» (nu
merus), «род» (genus), «вымаўленне» (pronuntiatio).
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ГЛАВА  

3

РЫТАРЫЧНЫЯ І ЛОГІКА-ФІЛАСОФСКІЯ
ПРАБЛЕМЫ ТРАКТАТА «DE ACUTO ET ARGUTO»
3.1. «Вастрыня» і «досціп»: суадносіны тэрмінаў
acutum (‘вострае, вастрыня’), acumen (‘вастрыня,
досціп’), argutum (‘дасціпнае, дасціпнасць’)
і argutia (‘выразнасць, досціп’)

А

сноўная праблематыка трактата «De acuto et arguto» асэнсоўваецца
Сарбеўскім у тэрмінах acutum (‘вострае, вастрыня’; acutum < acuo –
‘рабіць вострым’; грэцк. адпаведнік  – ‘край, кончык, вастрыё,
найвышэйшая кропка, росквіт’), acumen (‘вастрыня, досціп’), argutum
(‘дасціпнае, дасціпнасць’; argutum < arguo – ‘паказваць, высвятляць,
выяўляць’ (той самы корань, што і ў лац. argentum – ‘срэбра’, грэцк.  –
‘белы, бліскучы, які зіхаціць’, грэцк.  – ‘срэбра’)) і argutia
(‘выразнасць, досціп’). Тэрміны acutum і acumen тычацца праблемы па
радаксальнага выказвання, а ў тэрмінах argutum і argutia асэнсоўваецца
праблема моўных сродкаў дасціпнага. (Тэрміны acutum – acumen і
argutum – argutia у большасці выпадкаў ужываюцца як сінонімы-дуб
леты. Аб розніцы ў выкарыстанні гэтых слоў гл. 2.6.1.)
3.1.1. Катэгорыя «вастрыня» (acutum):
неверагодная трактоўка тэмы
або парадаксальнасць выказвання?
Паводле Сарбеўскага, «вастрыня» (acutum) – гэта «выказванне, якое
ўтрымлівае сумежнасць неадпаведнага і адпаведнага, або згодная нязгода
ці нязгодная згода выраза» (a c u t u m est oratio continens affinitatem
dissentanei et consentanei, seu dicti concors discordia vel discors concordia) (V,
20–22).
Дадзенае палажэнне Сарбеўскі ілюструе малюнкам (гл. рыс. 1), у
якім тлумачыць суадносіны тэрмінаў «адпаведнае», «неадпаведнае» і
«сумежнасць». Пры гэтым аўтар трактата праводзіць аналогію паміж
«рытарычнай вастрынёй» і «вастрынёй матэрыяльнай».
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Рыс. 1. Матэрыяльная і рытарычная вастрыня
паводле трактата «De acuto et arguto»

«Рытарычная вастрыня», як і «матэрыяльная вастрыня», складаецца
з чатырох элементаў: з базіса, або падмурка, дзвюх ліній, якія разы
ходзяцца з базіса, і іх спалучэння: «І так як матэматычная і матэрыяльная
вастрыня ўтвараецца са спалучэння дзвюх супрацьлеглых ліній, што
выходзяць з трэцяй, якая знаходзіцца насупраць іх, так і вастрыня ры
тарычная складаецца з блізкага спалучэння і сумежнасці адпаведнага і
неадпаведнага, якія паходзяць з той самай тэмы, аб якой ідзе гаворка»
(VI, 8–11).
Паводле слоў Сарбеўскага, базісам з’яўляецца «простае апісанне
прадмета, або выклад тэмы (materia)» (V, 31–34). З гэтага базіса «вы
растаюць дзве ўзбочныя лініі, г. зн., з аднаго боку, нешта адпаведнае
нашай тэме, а з другога боку, нешта неадпаведнае гэтай самай тэме»
(VI, 2–3). Кропку спалучэння «адпаведнага» і «неадпаведнага» Сарбеўскі
называе сінанімічнымі тэрмінамі unio dissentanei et consentanei (‘адзінства
неадпаведнага і адпаведнага’), affinitas dissentanei et consentanei (‘сумеж
насць, блізкае суседства неадпаведнага і адпаведнага’) і concordia
dissentanei et consentanei (‘згода, гармонія неадпаведнага і адпаведнага’).
«А каб была вастрыня, трэба, каб адпаведнае і неадпаведнае супалі і
так зліліся ў адно, што ўзнікла ўражанне іх знаходжання на адным пад
мурку, г. зн. каб што-небудзь, аб чым гаворыцца на тую тэму, выглядала
цалкам неадпаведным ёй і разам з тым было цалкам адпаведным, або
хоць бы выглядала адпаведным» (VI, 3–8).
Суадносіны чатырох элементаў «вастрыні» («базіс», «адпаведнае»,
«неадпаведнае», «адзінства») Сарбеўскі паказвае на фрагменце адной з
эпіграм Марцыяла (І, 14). У гэтым вершы Марцыяла абыгрываецца
лагоднасць Цэзара і яго льва, які, нават галодны, не чапаў зайцоў, якія
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скакалі праз яго разяўленую пашчу: Undo potest avidus captae leo parcere
praedae?// Sed tamen esse tuus dicitur: ergo potest (‘Як можа леў злітавацца
над схопленай здабычай? Кажуць, аднак, што ён твой, Цэзар: значыць,
можа’).
Першым элементам (базісам) з’яўляецца «сама тэма, якую паэт
абраў, каб напісаць нешта вострае, а менавіта леў, які шкадуе зайцоў»
(VI, 18–19). Другі элемент – «знойдзены ў гэтай тэме элемент неадпа
веднага; неадпаведна, што галодны леў можа злітавацца над схопленай
здабычай, якая сама ў рот бяжыць» (VI, 20–VII, 2). Трэці элемент – «у
той самай тэме знойдзены элемент адпаведнага, бо гэта насамрэч быў
леў, але леў лагоднага Цэзара, чалавека неахвочага да праліцця крыві.
Таму і сам леў мусіць быць падобным да свайго гаспадара» (VII, 5–8).
Чацвёрты – «само спалучэнне (unio), або гармонія (concordia) адпаведнага
і неадпаведнага, дзе змяшчаецца сама прычына вастрыні, бо на самой
справе выйшла так, што леў, хоць і быў галодным, усё ж належаў Цэзару
і злітаваўся над ахвярай» (VII, 11–13).
Складанасці ў разуменні паняцця «вастрыня» звязаны, перш за ўсё,
з цяжкасцю інтэрпрэтацыі тэрмінаў «неадпаведнае» (dissentaneum) і
«адпаведнае» (consentaneum). Б. Атвіноўская інтэрпрэтуе гэтыя тэрміны
як «згода/нязгода тэмы адносна свядомасці аўтара або чытача, адносна
яго адчування імавернасці (prawdopodobieństwa) і неймавернасці
(nieprawdopodobieństwa)» [174, с. 91]. Калі прыняць такую інтэрпрэтацыю
тэрмінаў, паняцце «вастрыня» набліжаецца да паняцця «неспадзяванае»
(inopinatum), паколькі «адчуванне імавернасці» само па сабе звязана з
суб’ектыўнымі чаканнямі чытача. Аднак сам Сарбеўскі выказваўся
супраць атаясамлівання паняццяў «вастрыня» і «неспадзяванае», больш
за тое, аўтар трактата канстатаваў абсалютную незалежнасць «вастрыні»
ад чытача: «...вастрыня ўласціва выказванню (dictum) і належыць яму ў
той ступені, у якой яна не залежыць ад чытача» (III, 16–18).
Р. Лахман інтэрпрэтуе «неадпаведнае» (dissentaneum) і «адпаведнае»
(consentaneum) як уласнае і няўласнае выражэнне тэмы; як «два сказы,
адпаведныя ці супярэчныя выказванню, якое змяшчаецца ў materia»
[83, с. 97].
Варта адзначыць, што ў трактаце ідзе гаворка пра «адпаведнасць»
і «неадпаведнасць» выказвання не толькі ў дачыненні да «матэрыяла/
тэмы» (materia), але і ў дачыненні да «прадмета/рэчаіснасці» (res): «Каб
была вастрыня, трэба <...> каб што-небудзь, што гаворыцца на тую
тэму (materia), выглядала цалкам неадпаведным ёй і разам з тым было
цалкам адпаведным» (VI, 4–8); «...вастрыня – гэта спалучэнне неадпа
веднага і адпаведнага, г. зн. выказванне або выраз, у якім удала выра
жаецца нейкая ўласцівасць прадмета (obiectiva ratio), у якой адначасова
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выяўляецца, з аднаго боку, яго адпаведнасць рэчаіснасці (res), а з другога
боку, – неадпаведнасць» (XX, 25–28). Яшчэ ў адным месцы трактата
Сарбеўскі фактычна атаясамлівае «адпаведнае» і «неадпаведнае» з ад
паведнасцю і неадпаведнасцю «прыродзе»: «...сутнасць яе (вастрыні. –
Я. П.) у тым, што яна або з’яўляецца (esse), або выглядае (videri) адна
часова адпаведнай і неадпаведнай прыродзе (iuxta et contra naturam)»
(XX, 11).
Як мы бачым, тэрміны res і materia ужываюцца ў трактаце амаль
сінанімічна. На гэтай падставе можна меркаваць, што для Сарбеўскага
«тэма» паведамлення ёсць толькі субстытут рэчаіснасці ў свядомасці
моўцы. У такім разе тэрміны «неадпаведнае» і «адпаведнае» выражаюць
хутчэй адносіны паміж выказваннем і рэчаіснасцю і абазначаюць
«магчымасць» і «немагчымасць», г. зн. выражаюць ацэнку анталагічнай
магчымасці рэалізацыі сітуацыі, якая адлюстроўваецца ў выказванні.
Прыкладам такога выказвання з’яўляецца прыведзеная Сарбеўскім
эпіграма Марцыяла.
Элемент «неадпаведнага», на думку аўтара трактата, выражаецца ў
словах «Хіба можа леў злітавацца над схопленай здабычай?», паколькі
«неадпаведна, што галодны леў можа злітавацца над схопленай здабы
чай, якая сама бяжыць у рот» (VI, 20–VII, 2). Дадзенае сцверджанне
выражае анталагічную немагчымасць рэалізацыі апісанай сітуацыі.
Элемент «адпаведнага», паводле Сарбеўскага, палягае ў тым, што «гэта
леў лагоднага Цэзара, чалавека неахвочага да праліцця крыві. Таму і
сам леў мусіць быць падобным да свайго гаспадара» (VII, 5–7). Вы
казванне «галодны леў можа злітавацца над схопленай здабычай, якая
сама бяжыць у рот» з’яўляецца немагчымым адносна таго, што вядома
пра паводзіны львоў. Аднак пры названай умове («гэта леў лагоднага
Цэзара») выказванне становіцца магчымым.
У асобных выпадках ацэнка магчымасці сітуацыі, адлюстраванай
у выказванні, можа набліжацца да абсалютнага значэння. У такім вы
падку тэрміны «неадпаведнае» і «адпаведнае» карэлююць з тэрмінамі
логікі «праўдзівае/непраўдзівае». Такая інтэрпрэтацыя тэрмінаў «неад
паведнае» і «адпаведнае» падмацоўваецца некалькімі аргументамі. Папершае, існуе кантэкст, у якім «адпаведнае» і «праўдзівае» ўжываюцца
Сарбеўскім як сінонімы: «Неадпаведна, што кропка можа мець часткі,
што ў ёй можа стаяць і войска, і флот. З іншага боку, адпаведна і праў
дзіва (consentaneum et verum), што тая кропка, якой ёсць зямля, і тое і
другое трывае» (XIII, 5–6). Па-другое, адпаведнасць рэчаіснасці ў логіцы
з’яўляецца крытэрыем праўдзівасці. Так, паводле аўтараў «Словаря по
логике» А. А. Івіна, А. Л. Нікіфарава, «ісціна – думка або выказванне,
адпаведныя свайму прадмету. Думка адпавядае свайму прадмету, калі
ўяўляе яго такім, які ён ёсць на самой справе, у рэальнасці» [72, с. 141].
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Іншая справа, што Сарбеўскі даволі шырока разумее «рэчаіснасць»,
уключаючы ў гэтае паняцце і мастацкую рэчаіснасць. Таму тэрміны
«неадпаведнае» і «адпаведнае» тычацца не толькі таго, што ёсць, але і
таго, што можа быць.
У адным з прыкладаў «вастрыні», які аналізуецца ў трактаце, зна
чэнне тэрмінаў «адпаведнае/неадпаведнае» набліжаецца да значэння
«праўдзівае/непраўдзівае»: «Калі хочаш сказаць што-небудзь вострае
пра ўбачанага бяспёрага пеўня <...> можна дасціпна сказаць: «Вось, мы
маем чалавека паводле Платона» (XI, 26–31). У гэтым выказванні, паводле
Сарбеўскага, «з аднаго боку, знойдзены элемент неадпаведнага – не
адпаведна, каб певень быў чалавекам, – а з другога боку, маем адпавед
нае, бо Платон даў азначэнне чалавека як двухногай бяспёрай жывёлі
ны» (XI, 31–35). Такім чынам, аўтар трактата адзначае двухпланавасць
дадзенага выказвання, раскладаючы яго на два суджэнні: (1) бяспёры
певень – гэта чалавек і (2) чалавек – гэта двухногая бяспёрая жывёліна.
Даслоўнае разуменне выказвання характарызуецца Сарбеўскім як абсурднае,
паколькі супярэчыць агульнапрынятым уяўленням аб універсуме («неад
паведна, каб певень быў чалавекам»). Другасная інтэрпрэтацыя набывае
праўдзівае значэнне, але толькі ў выпадку прысваення спалучэнню «ча
лавек паводле Платона» значэння ‘двухногая бяспёрая жывёліна’. Такая
інтэрпрэтацыя магчымая, калі рэцыпіент мае пэўную прэсупазіцыю, а
менавіта ведае платонаўскую дэфініцыю чалавека.
Пошукі Сарбеўскага – гэта своеасаблівыя эксперыменты з семан
тыкай выказвання. Сарбеўскі падбірае такія ўмовы, пры якіх выказван
не можа быць адначасова праўдзівым і непраўдзівым. Зрабіць непраўдзі
вае выказванне праўдзівым – значыць даследаваць такія значэнні, пры
якіх выказванне можа быць праўдзівым. Так, певень можа быць чала
векам, толькі калі гэта чалавек паводле Платона.
Такім чынам, тэрміны «адпаведнае» і «неадпаведнае» ў трактаце
Сарбеўскага абазначаюць адносіны паміж паведамленнем і рэчаіснасцю
і адпавядаюць алетычнай мадальнасці выказвання, г. зн. выражаюць
значэнне магчымасці або праўдзівасці. У аснове «вастрыні» Сарбеўскага
ляжыць не проста нечаканая і неверагодная трактоўка «тэмы», а пара
даксальнае выказванне, у якім спалучаюцца суджэнні, супярэчныя ўяў
ленням аб універсуме. Тэрмін «вастрыня» блізкі да такіх сучасных па
няццяў, як парадокс, супярэчлівае выказванне і семантычная анамалія
(падр. гл. 4.1).
Адзначым, што ў сучаснай філалогіі паняцце «вастрыня» (рус. ос
трóта) разглядаецца як разнавіднасць камічнага (гл. працы А. А. Шчар
біны [154], А. З. Вуліса [48], Т. Ю. Чубаран [148]). «Вастрыня» Сарбеўска
га – гэта больш шырокая з’ява, для якой характэрны такія эстэтычныя
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эфекты, як «здзіўленне» (admiratio) і «задавальненне» (delectatio) (падр.
гл. 4.5.1). «Вастрыня» можа набываць пэўны камічны эфект, што ніяк
у трактаце экспліцытна не выказваецца, аднак вынікае з аналізу лексікі,
ужытай Сарбеўскім, калі ён гаворыць пра выкарыстанне «вастрыні».
Так, у трактаце прадстаўлены словы, вытворныя ад лац. facetiae – ‘жар
ты, досціпы, гумар, балаканне’, jocor – ‘жартаваць, насміхацца, кпіць,
балакаць’ (параўн. jocus – ‘жарт, досціп’). «Тады, паказаўшы пальцам
на пеўня, ты можаш жартам (non infacete) сказаць, што ўсе музыканты –
бедныя. Або табе падасца, што бяспёры певень, але з грэбнем – воін,
тады ты можаш жартаўліва сказаць (jocose effari) <…>» (XII, 4–6). «Падоб
на Цыцэрон у Макробія пажартаваў (jocatus est) з Гальбы, красамоўнага,
але знешне агіднага <…>» (XIII, 22). Такім чынам, паводле эстэтычнай
функцыі «вастрыня» мяжуе з досціпам, а паводле семантычнага зместу –
з парадаксальнымі і супярэчлівымі выказваннямі.
3.1.2. Катэгорыя «досціп» (argutia)
як праблема моўных сродкаў камічнага
і гульнявых форм маўлення
Феномен, які Сарбеўскі называе «досціпам» (argutia), мяжуе, з ад
наго боку, з праблемай гульнявых форм маўлення, а з другога – з
праблемай моўных сродкаў камічнага.
Сувязь праблематыкі трактата з праблемай гульнявых жанраў і форм
маўлення абумоўлена, перш за ўсё, тым, што сярод сродкаў «досціпу»
Сарбеўскі згадвае «гульню слоў» (lusus verborum). У «трынаццаці споса
бах адшукання досціпу, якія палягаюць у гульні слоў», прапанаваных
аўтарам трактата, асэнсоўваюцца разнародныя і разнастайныя з’явы
паэтычнай мовы, такія як дылогія, аксюмаран, іранічнае перайменаван
не, анаграма, паранамазія, этымалагічная фігура (падр. гл. главу 5).
Камічнасць «досціпу» асэнсоўваецца аўтарам трактата ўскосна. Па
добна як і «вастрыня», для Сарбеўскага «досціп» з’яўляецца больш агу
льнай з’явай, для якой камічны эфект – гэта толькі прыватны выпадак.
Варта адзначыць, што асэнсаванне камічнага эфекту «досціпу» і «гульні
слоў» (lusus verborum) абумоўлена шматзначнасцю лацінскага слова lusus
і яго дэрыватаў: lusus – ‘гульня, забава, жарт’; illudo – ‘гуляць, здзека
вацца, насміхацца, кпіць’. У такіх значэннях гэтыя словы ўжываюцца
ў трактаце: «Падобным жартам (simili lusu) я кпіў (illusimus) з чалавека
<…>» (XVII, 17). «Вельмі падобны да гэтага верш, у якім воіны падчас
вясёлых забаў (inter ioculares lusus) кпяць (illuserunt) з Планка і Лепіда,
якія спраўляюць трыумф над галамі» (XVIII, 1).
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3.1.3. Тры разнавіднасці феноменаў дасціпнага
ў трактаце Сарбеўскага і прычыны
іх вылучэння
Строга кажучы, Сарбеўскі адрознівае тры разнавіднасці феномена
дасціпнага: 1) «уласна вастрыня» (proprie acumina); 2) «вастрыня, роўная
досціпу» (acumina iuxta ac argutia); 3) «вастрыня ў няўласным сэнсе»
(acumina improprie), якую Сарбеўскі называе «досціпам» (argutia).
Першы від – «уласна вастрыня» – уяўляе сабой увасабленне су
межнасці «адпаведнага» і «неадпаведнага» ў сферы ідэй, якое не зале
жыць ад вербальнага выражэння: «...вастрыня – гэта гармонія неадпавед
нага і адпаведнага, выражаная ўсё роўна якімі словамі (verbis quibuscumque
expressa)» (XV, 13–14).
Другі від «можа быць названы вастрынёю (acumen), роўна як і дос
ціпам (argutia)» і «будзе не зусім вастрынёю, а яе аздабленнем (ornamentum)
і як бы нейкай вопраткай (vestis)» (XV, 19). У гэтым выпадку «словы
не абыякава (non quomodocumque) выражаюць гармонію (concordia) <неад
паведнага і адпаведнага>, але ўтрымліваюць у сабе пэўную весялосць
(festivitatem), зграбнасць (leporem) ці нейкае прывабнае для слыху аз
дабленне (lenocinium) – або праз падбор слоў (ex delectu verborum), або
праз фігуры, або праз само салодкае гучанне і збліжэнне пэўных складоў
(ex ipso sono et dulci allapsu syllabarum), а таксама праз само задуманае і
руплівае размеркаванне слоў (oeconomia dictionum)» (XV, 14–18).
Трэці від – «досціп» – можна назваць «вастрынёй» толькі «ў шы
рокім сэнсе і ў няўласным значэнні», ён «як бы пусты і парожні, гэта
хутчэй нейкая паверхня і абалонка вастрыні, якая хоць і пазбаўлена
самога спалучэння супрацьлегласцяў (nexo contrariorum), аднак утрым
лівае нейкую гульню слоў (lusus verborum) <...> і іншыя фігуры слоў і
думак (figuras verborum et sententiarum)» (XV, 25–29).
Такім чынам, акрамя вербальнага і мысліўнага досціпу, Сарбеўскі
вылучае прамежкавы тып, калі моўныя сродкі адлюстроўваюць «гар
монію <неадпаведнага і адпаведнага>» (XV, 15). Параўнай меркаванне
старажытнарымскага аратара і тэарэтыка красамоўства Марка Тулія Цы
цэрона, выказанае ім у трактаце «Аб аратары»: «Няхай досціп (facetiae),
як мы яго размежавалі, знаходзіцца або ў прадмеце, або ў слове; але
найбольш весела бывае людзям, калі смех выклікаецца і прадметам, і
словам разам» [9, с. 180]. Фармулёўкі, ужытыя Сарбеўскім («падбор
слоў», «фігуры», «прыемнае гучанне і збліжэнне пэўных складоў», «заду
манае і руплівае размеркаванне моўных сродкаў»), указваюць, што ў
дадзенай разнавіднасці досціпу аўтар робіць акцэнт на апрацоўцы плана
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выражэння, г. зн. на ўважлівым падборы моўнай формы, адпаведнай
востраму зместу.
Аднак Сарбеўскі лічыць, што «досціп» не заўсёды з’яўляецца толькі
«абалонкай» вастрыні. Паводле яго меркавання, «гульня слоў» можа
стварыць сапраўдны элемент «вастрыні». У такім разе «вастрыня» грун
туецца не на «адпаведным» і «неадпаведным», а на «суразмерным»
(convenientia) і «несуразмерным» (disconvenientia): «...сустракаюцца вос
трыя выразы, якія толькі ў гульні слоў змяшчаюць сапраўдны элемент
вастрыні, заснаванай на суразмерным (convenientia) і несуразмерным
(disconvenientia)» (XVI, 4–6). Не зусім зразумела, што канкрэтна мае на
ўвазе Сарбеўскі пад гэтымі тэрмінамі. Прыведзеныя прыклады дадзенага
падвіду досціпу заснаваны на гульні з амонімамі і адпавядаюць спосабу
стварэння досціпу, які Сарбеўскі называе «сафістычным» (падр. гл. 5.2.1).
Адзін з прыкладаў – гэта выказванне Марка Вотацылія, прамоўленае
ім, паводле Макробія, з нагоды консульства Каніна Рэвілія, якое доў
жылася толькі адзін дзень: «Ante flamines, nunc consules diales sunt» (‘Раней
былі фламіны, цяпер консулы-дыялы’; у гэтым выказванні абыгрываец
ца двухзначнасць лацінскага прыметніка dialis: flamen Dialis – ‘жрэц
Юпітэра’, consul dialis – ‘аднадзённы консул’) (XVI, 6–8). Другім прык
ладам ёсць выказванне Аўгуста, калі нейкі «Вецый узараў магілу бацькі»:
«Hoc est vere monumentum patris colere» (‘Гэта правільна – шанаваць/ураб
ляць памяць/помнік бацькі’). Тут абыгрываецца шматзначнасць назоў
ніка monumentum – ‘успамiн, памяць; помнiк, намагiльны помнiк, фа
мiльны склеп’ i дзеяслова colo, colěre – ‘апрацоўваць зямлю, урабляць;
шанаваць’) (XVI, 8–9).
Заўважым, што пры асэнсаванні відаў досціпу Сарбеўскі выкарыс
тоўвае кагнітыўную мадэль «словы – гэта вопратка для думкі». Па ўяў
леннях Сарбеўскага, «досціп будзе не зусім самой вастрынёю, а яе ўб
раннем і як бы нейкай вопраткай» (XV, 19–20), «шмат вострых выразаў,
так бы мовіць, голыя» (XV, 20). Пры дапамозе гэтай мадэлі Сарбеўскі
абгрунтоўвае магчымасць другаснага, няўласнага значэння слова «вас
трыня» (acumen): «Як адзенне мае нібы руку (manum), якую называюць
рукавом (manica), і нібы грудзі (pectus) – называюць грудзінай (thoracem),
і нібы шыю (collum) – называюць каўнерам (collare), аднак гэта адзенне
не будзе целам, а толькі ўбраннем для яго, так і гэты слоўны досціп,
або гульня слоў, не мае цела і прыроды самой вастрыні, аднак <…> яго
можна назваць вострым у няўласным сэнсе, паколькі ён з’яўляецца яе
знешнасцю і нават вонкавым абрысам» (XV, 32–XVI, 4).
Сярод сродкаў, дзякуючы якім утвараецца «няўласна вастрыня»,
г. зн. слоўны досціп, аўтар называе шэраг «фігур слова і думкі» (figurae
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verborum et sententiarum), такіх як annominatio (‘разнавіднасць паранама
зіі’), traductio (‘паліптот’), paronomasia (‘паранамазія’), complexio (‘спа
лучэнне анафары і эпіфары’), conduplicatio contrariorum, dissimilium,
relatorum (‘паўтор супрацьлеглага, непадобнага, адноснага’), disiunctio
(‘асіндэтон’). Пералічаныя Сарбеўскім фігуры не належаць да нейкага
аднаго класа або тыпу; сярод іх ёсць і фігуры слова, і фігуры думкі.
Праўда, пералічыўшы фігуры, Сарбеўскі дадае «<…> і іншыя фігуры слоў
і думак, якія служаць для стварэння прыемнага (pertinens ad suavitatem)»
(XV, 28–29). Аднак дадзенае абмежаванне не можа лічыцца абмежаван
нем па класе, паколькі не ўсе фігуры думкі, пералічаныя аўтарам, нале
жаць да фігур, якія ён сам адносіў да гэтага класа (figurae delectandi).
Падзел фігур думкі на «фігуры для навучання», «для стварэння пры
емнага» і «для ўзрушэння» (figurae docendi, delectandi, movendi) прапа
наваны Сарбеўскім у трактаце «Аб фігурах думкі» (De fig. sent. 191, 13).
Вылучэнне Сарбеўскім трох разнавіднасцей «вастрыні» мае пад са
бой некалькі генетычна адрозных прычын.
Па-першае, у адрозненні «вастрыні» і «досціпу» выразна адчуваецца
ўплыў рытарычнага канона. Рытарычны канон адыгрываў значную ролю
пры асэнсаванні рытарычных і моўных з’яў у пасляантычную эпоху.
Раздзелы рытарычнага канона inventio і elocutio вучылі разглядаць раз
настайныя з’явы на ўзроўні адшукання ідэй і іх вербальнага ўвасаблення.
Па-другое, вучэнне аб адрозненні досціпу ў сферы ідэй і досціпу
ў сферы слоў мае падмурак у антычнай рыторыцы. Так, яшчэ Цыцэрон
вучыў, што «існуюць два роды досціпаў (facetiae), адзін з якіх абыгрывае
прадметы, другі – словы» [9, с. 179]. Вялікі аратар прапануе наступны
спосаб адрознення гэтых двух відаў досціпу: «Калі досціп застаецца
вострым, якімі б словамі ты яго б не выказаў, то ён заснаваны на
прадмеце; калі ж са зменай слоў ён губляе ўсю сваю соль, то гумар яго
заключаецца ў словах» [9, с. 181]. Сучасныя даследчыкі моўных сродкаў
камічнага прытрымліваюцца традыцыі, распачатай Цыцэронам. Так,
Т. Ю. Чубаран прапануе адрозніваць такія тыпы досціпу, як «дэна
татыўна-арыентаваны досціп (камічная сітуацыя)», «логіка-мысліцель
ны досціп (досціп-парадокс)» і «славесна-арыентаваны досціп (досціпкаламбур, гумарыстычныя аказіяналізмы, камічныя сітуацыі і параў
нанні)» [148, с. 13–14].
Па-трэцяе, хутчэй за ўсё, размежаванне «вастрыні» і «досціпу» не
з’яўлялася першапачатковым палажэннем трактата. Фактычна, гэтая
ідэя спатрэбілася Сарбеўскаму для дадатковага абгрунтавання сваёй
тэорыі «вастрыні». Справа ў тым, што крытыкі трактата Сарбеўскага
даводзілі: «...ёсць шмат вельмі дасціпных выразаў (argutissime dicta), якія
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зусім не маюць прыкметы нязгоднай згоднасці. Такімі з’яўляюцца амаль
усе вострыя выразы (omnia acumina), утвораныя праз анамінацыю, тра
дукцыю і пэўную гульню слоў» (XV, 5–7). Сарбеўскі адказвае, што «шмат
досціпаў (argutia) такога кшталту не з’яўляюцца сапраўднымі вострымі
выразамі (vera acumina)» (XV, 8), і такім чынам выводзіць феномены,
якія не адпавядаюць яго дэфініцыі «вастрыні», у сферу дзеяння іншага
тэрміна.

3.2. Сутнасныя і эстэтычныя
характарыстыкі «сентэнцыі»
Сутнасныя рысы «сентэнцыі» (sententia) абмяркоўваюцца ў тракта
це пры супастаўленні гэтай з’явы з «вастрынёй». Пры гэтым аўтар трак
тата палемізуе са сваімі апанентамі, якія сцвярджаюць, што «вастрыня» –
гэта «сентэнцыя, або гнома, якая вымаўляецца з асалодай» (I, 26–27).
Як вынікае з тэксту трактата, Сарбеўскі атаясамлівае «сентэнцыю»
і «гному». У сучаснай філалогіі гэтыя паняцці размяжоўваюцца. Паводле
«Литературного энциклопедического словаря», сентэнцыя – гэта «від
афарызма, кароткае агульназначнае выслоўе пераважна маральнага
зместу, у абвеснай або загаднай форме» [54, с. 375], а гнома – «кароткае
выслоўе павучальна-філасофскага зместу, звычайна вершаванае» [53,
с. 78].
Паняцце, якое Сарбеўскі называе тэрмінамі «сентэнцыя» і «гнома»,
найбольш адпавядае сучаснаму тэрміну «афарызм». Аўтар трактата адз
начае такія адметнасці «сентэнцыі/гномы», як абагульненасць, праў
дзівасць, эстэтычны эфект: «Сентэнцыя <...> з’яўляецца выказваннем
адначасова важкім і прыемным (нічога няма больш прыемнага за погляд
на ісціну (iucundius veritatis aspectu), якую гнома выражае ў агульным
сэнсе (gnoma universalius explicat)» (II, 1–3). Адметна, што аўтар XVII ст.
указвае на такія гнасеалагічныя прычыны «прыемнасці» афарызма, як
універсальнасць і праўдзівасць. Сучасныя даследчыкі, гаворачы пра
эстэтычныя аспекты афарызма, у асноўным звяртаюць увагу на разна
стайныя сродкі яго мастацкай выразнасці (у якасці прыкладу можна
прывесці дысертацыйныя даследаванні С. А. Шаталавай [149], А. Я. Ле
ванюк) [84].
Найбольш важна, што Сарбеўскі адзначае абагульняльную сутнасць
«сентэнцыі»: «...cентэнцыя – гэта заўсёды абагульняючае выказванне
(universale dictum), узятае са штодзённага чалавечага жыцця і ўжывання
рэчаў» (II, 10–11). Зрэшты, такое назіранне для XVII ст. не з’яўлялася
62

абсалютна новым. Так, яшчэ Арыстоцель казаў, што «выслоўе ёсць
сцвярджэннем, якое датычыць аднак не асобных выпадкаў [...] але мае
агульнае значэнне» (Rhetorica 3, XXI). Разам з тым Арыстоцель не ўклю
чаў у афарызмы рознага кшталту абстрактныя навуковыя выказванні,
вызначаючы сферу дзеяння афарызмаў адно маральнымі імператывамі:
«зрэшты, яно (выслоўе. – Я. П.) [датычыць] не ўсіх сфераў (напрыклад,
“прамое з’яўляецца супрацьлеглым крывому”), але адно таго, каля чаго
круцяцца будзённыя справы; [яны маюць на ўвазе тое], што можна
абіраць і чаго варта пазбягаць ў сваёй дзейнасці» (Rhetorica 3, XXI).
Абагульненасць (абагульнена-ўніверсальнае значэнне) адзначаецца
сучаснымі даследчыкамі (у прыватнасці, С. А. Шаталавай, Я. Я. Іва
новым) як адна з асноўных дыферэнцыяльных прыкмет афарызма [149,
с. 12; 73, с. 13]. У працах В. І. Шмарынай [150] і А. М. Гаўрылавай [49]
афарызм і сентэнцыя разглядаюцца як выпадак так званых «універ
сальных выказванняў», семантыка якіх характарызуецца «адсутнасцю
непасрэднай сувязі з рэальнасцю і пераходам у сферу чыстай ідэі» [49].
Асноўнымі фармальнымі паказчыкамі абагульненасці з’яўляюцца не
канкрэтна-рэферэнтнае ўжыванне імён, дзеяслоў-выказнік у форме
абсалютнага прэзэнса, наяўнасць квантараў усеагульнасці [149, с. 6].
Характэрна, што выказванні, якія прыводзіць Сарбеўскі як прыклады
сентэнцый, таксама маюць квантар усеагульнасці: Quam quisque callet
artem, in hac se exerceat (‘Няхай кожны займаецца тым рамяством, у якім
ён майстар’). Audentes Fortuna iuvat (‘ [Усім] смелым Фартуна спрыяе’).
Аднак, паводле Сарбеўскага, «сентенцыя» – гэта не проста агульнае
выказванне, а выказванне пераносна-пашыральнае, «узятае са што
дзённага чалавечага жыцця і ўжывання рэчаў» (II, 10–11). Гэтая ўласці
васць афарызма сучаснымі даследчыкамі часам ігнаруецца.
Менавіта паводле прыкметы ўніверсальнасць/адзінкавасць, на дум
ку Сарбеўскага, «вастрыня» адрозніваецца ад «сентэнцыі»: «вастрыня
часта круціцца вакол адзінкавых прадметаў» (II, 13). Сарбеўскі пацвяр
джае гэтае меркаванне наступным прыкладам: «Quod nulli calicem tuum
propinas, // Humane facis, Herme, non superbe (‘Келіх свой не даеш, ра
зок адпіўшы, // Гэта, Герм, чалавечнасць, а не пыха’). Тым не менш
Сарбеўскі дапускае, што «вастрыня» і «сентэнцыя» часам могуць спа
лучацца ў адным выказванні: «Я не буду адмаўляцца, што вастрыня і
гнома могуць сябраваць» (II, 18). У якасці прыкладу Сарбеўскі пры
водзіць верш Марцыяла: Aliena quisquis recitat et petit famam, // Non emere
librum, sed silentium debet (‘Кожнаму, хто прагне славы праз чужыя вер
шы, маўчанне, а не кнігу набываць трэба’).
У наш час пытанне пра суаднясенне афарызма і парадокса (з’явы,
найбольш блізкай да «вастрыні» Сарбеўскага) трактуецца неадназначна.
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М. М. Федарэнка і Л. І. Сакольская ў сваім даследаванні, прысвечаным
афарыстыцы як жанру [141], спрабуюць размежаваць гэтыя паняцці на
падставе такой прыкметы, як праўдзівасць выказанай думкі. Паводле
даследчыкаў, «афарызм імкнецца да праўды, сцвярджаючы спрадвеч
ныя, гуманныя жыццёвыя прынцыпы, парадокс жа імкнецца прывабіць
да сябе ўвагу, здзівіць сваёй незвычайнасцю, не дбаючы пра праўдзівасць
думкі» [141, с. 7]. У дысертацыі беларускага даследчыка Я. Я. Іванова
парадоксы разглядаюцца як разнавіднасць афарызмаў, якія паводле
свайго зместу супярэчаць рэчаіснасці, аднак у адрозненне ад так званых
афарызмаў-каанаў, афарызмы-парадоксы «не падлягаюць дакладнай
кваліфікацыі паводле прынцыпу лагічнай праўдзівасці» (г. зн. іх немаг
чыма адназначна вызначыць як праўдзівыя або як непраўдзівыя) [73,
с. 12].

3.3. Праблема нарматыўнасці рыторыкі
і ўсталявання прапорцый паміж «правіламі»
(praecepta) і «талентам» (ingenium)
Выкладаючы сваю тэорыю, Сарбеўскі выказвае думку аб факуль
татыўнасці правілаў і ненарматыўнасці «навукі» (ars) у пэўных пытаннях.
Паводле яго меркавання, «навука» і «прадпісанні/правілы» (praecepta)
могуць стаць перашкодай для таленавітых творцаў: «Часта здараецца,
што асоба, адораная талентам (fecundo ingenio) і ад прыроды здольная
да адшукання (ad inveniendum), скоўвае сябе залішняй дакладнасцю пра
віл (nimia praeceptorum diligentia), нішчыць сваю жыццёвую сілу (vigor),
а хуткія рухі таленту (celeres motus ingenii) запавольвае маруднасцю роз
думу і тэорыі (cunctatione consillii et artis)» (XIV, 6–9). З гэтай прычыны
ў некаторых выпадках «не трэба прытрымлівацца аніякіх правілаў адшу
кання вастрыні» (XIV, 10). Аднак аўтар трактата ўсё ж прызнае неаб
ходнасць пэўных абмежаванняў для «хуткіх рухаў таленту» і рэкамендуе
пры «ўсталяванні прапорцый як мага больш рэгуляваць плённасць
таленту (fecunditatem ingenii) праз спеласць густу (iudicii maturitate)» (XIV,
11–12).
Тэорыя «вастрыні» фарміравалася ў эпоху барока як пераасэнса
ванне класічных рытарычных норм. Антычная рыторыка, як вядома,
была дысцыплінай нарматыўнай, якая паслядоўна прадпісвала выбар
маўленчых форм і сродкаў у залежнасці ад сітуацыі. Рыторыка XVII ст.
(а разам з ёй і паэтыка) з’яўлялася яшчэ больш нарматыўнай дысцып
лінай, якая пераносіла чужынскія камунікатыўныя нормы на іншарод
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ную моўную сітуацыю (такая з’ява была названая Р. Лахман «імпартам
рыторыкі»). У сувязі з гэтым надзвычай цікавым з’яўляецца погляд Сар
беўскага на праблему нарматыўнасці. І хаця ў трактаце разважанні аўта
ра тычацца толькі праблемы inventio, узвышэнне «таленту» над «пра
віламі» сігналізуе аб неаднароднасці рытарычнага вучэння і аб яго
меншай нарматыўнасці ў XVII ст. Згадаем, што менавіта за залішнюю
нарматыўнасць словатворчасці крытыкавалі рыторыку ў эпоху Ра
мантызму.

3.4. Тэрміналогія, звязаная з inventio,
і праблема адшукання «вастрыні»
Адна з праблем трактата, якая можа быць сфармулявана як «пошук
вастрыні», непасрэдна карэлюе з раздзелам антычнай рыторыкі, які
называўся «inventio» і адказваў за адшуканне матэрыялу і падбор аргу
ментаў для паведамлення. У трактаце «De acuto et arguto», а пазней і
ва ўсёй рыторыцы позняга барока, праблема адшукання аргументаў пе
раўтвараецца ў праблему «адшукання вастрыні» (inveniendi acuminis).
Выкладаючы «спосабы адшукання вастрыні» (modi inveniendi
acuminis), Сарбеўскі звяртаецца да антычнай сістэмы «рытарычных мес
цаў» (loci oratorii). Паводле Цыцэрона, «рытарычныя месцы» – гэта кры
ніцы, сховішчы, адкуль можна здабыць довады (sedes, e quibus argumenta
promuntur) (Topica ІІ, 7); яны даюць «образцы и общий смысл для на
хождения любого доказательства» [10, с. 61]. «Рытарычныя месцы» мож
на інтэрпрэтаваць як універсальныя логіка-семантычныя мадэлі развіц
ця тэмы, як «устойлівы набор семантычных пашыральнікаў любога
паняцця» [98, с. 64]. Сарбеўскі выкарыстоўвае такія мадэлі для адшукан
ня «элементу неадпаведнага і адпаведнага» (ratio dissentanei et consentanei).
Паводле трактата, «калі нам трэба востра (acute) сказаць пра якінебудзь прадмет, мы мусім прымерыць да гэтага прадмета азначэнне
(definitio), этымалогію (notationem), пералічэнне частак (partium enumera
tionem) і іншыя рытарычныя месцы, а таксама спыніцца і ў кожным
месцы нямала затрымацца, пакуль з параўнання (ex comparatione) і пэў
нага сувымярэння (commensuratione) самога прадмета з рытарычнымі
месцамі не з’явіцца ў нас пэўны элемент неадпаведнага і адпаведнага
(ratio dissentanei et consentanei), які, аднак, можа мець у той самай дадзе
най тэме спалучэнне і гармонію (unionem et concordiam)» (XI, 19–25).
Апісаны працэс «адшукання вастрыні» – гэта працэс эўрыстычнага
пошуку, які ажыццяўляецца праз пэўны набор лагічных, лінгвасеман
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тычных і кагнітыўных аперацый. Так, рытарычнае месца «азначэнне» –
гэта лагічная аперацыя па вызначэнні дэфініцыі; «этымалогія» суадно
сіцца з гісторыка-лексічнымі пошукамі (Цыцэрон пад «этымалогіяй»
разумеў паняцце, блізкае «ўнутранай форме»; падр. гл. 5.3.1), «пера
лічэнне частак» – гэта аперацыя па вылучэнні гіпонімаў, рытарычнае
месца «падабенства» (simile) – гэта кагнітыўная аперацыя параўнання.
Атрыманыя мысліўныя «прадукты» аналізуюцца на прадмет наяўнасці
спалучэння адпаведнага і неадпаведнага. Пошук лічыцца паспяховым,
калі логіка-семантычны аналіз паняцця («прадмета») прыводзіць да
адкрыцця семантычнай анамаліі, г. зн. адначасовай неадпаведнасці і
адпаведнасці выказвання рэчаіснасці.
У якасці прыкладу Сарбеўскі апісвае працэс адшукання вастрыні
на тэму «певень»: «Калі хочаш сказаць што-небудзь вострае пра ўбачана
га бяспёрага пеўня <...> трэба, каб найперш ты супаставіў <паняцце>
пеўня з азначэннем: певень – жывёліна двухногая, бяспёрая» (XI, 26–
29). Як мы бачым, прапанаваная «дэфініцыя» адзначае выпадковыя, у
дадзеным выпадку нават індывідуальныя рысы пэўнага аб’екта («бяспё
ры»), хаця і суадносіць аб’ект з родавым паняццем («жывёліна»). Такое
азначэнне прыводзіць да асацыятыўнага суаднясення і ідэнтыфікацыі
гэтага «пеўня» з чалавекам, у выніку чаго і з’яўляецца «спалучэнне адпа
веднага і неадпаведнага»: «З гэтага можна дасціпна сказаць: “Вось, мы
маем чалавека паводле Платона”. Тут, з аднаго боку, знойдзены элемент
неадпаведнага – неадпаведна, каб певень быў чалавекам, – а з другога
боку, маем адпаведнае, бо Платон даў азначэнне чалавека як двухногай
бяспёрай жывёліны. Па-трэцяе, сама гармонія таго адпаведнага і неад
паведнага сапраўды знаходзіцца ў прапанаванай тэме, бо певень, пра
якога ідзе размова, на самой справе ёсць жывёліна бяспёрая і двухногая»
(XI, 30–12, 2).
Далей Сарбеўскі прапануе суаднесці разгледжанае паняцце з «рыта
рычным месцам падабенства»: «Пасля ідзі далей з тым самым “пеўнем”
да іншых рытарычных месцаў, напрыклад, да рытарычнага месца пада
бенства, дзе табе на розум прыйдзе, што пеўні ёсць музыканты, і да
таго ж бяспёрыя. Тады, паказаўшы пальцам на пеўня, ты можаш дас
ціпна сказаць, што ўсе музыканты – бедныя. Або табе падасца, што
бяспёры певень, але з грэбнем, – воін, тады ты можаш жартаўліва ска
заць: “Чым дапамогуць гэтаму амбітнаму воіну грэбні, калі ў яго няма
шчыта і шлема?” (XI, 2–7). Падабенства паводле розных прыкмет дапа
магае Сарбеўскаму суаднесці «пеўня» з разнастайнымі аб’ектамі, такімі
як «музыканты» і «воіны». З першага параўнання Сарбеўскі выводзіць
выказванне «ўсе музыканты – бедныя». Іменная група «ўсе музыканты»
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з’яўляецца нерэферэнтна-ўніверсальнай (гл. класіфікацыю А. В. Па
дучавай [110, с. 95]). Аднак у дадзеным выказванні яна мае прагматыч
ную адсылку («паказаўшы пальцам на пеўня») да канкрэтнага дэнатата.
Такім чынам, семантыка дадзенага выказвання можа быць эксплікава
на як ‘усе музыканты, у тым ліку гэты бяспёры певень, з’яўляюцца бед
нымі’ або ‘ўсе музыканты з’яўляюцца беднымі, як мы бачым на прык
ладзе гэтага бяспёрага пеўня’. Элемент «неадпаведнага», трэба думаць,
у дадзеным прыкладзе палягае ў супярэчнасці прамой ідэнтыфікацыі
пеўня з музыкантам, а элемент «адпаведнага» – на магчымасці такой
асацыяцыі ў мастацкім дыскурсе на падставе пэўных прыкмет.
На думку Сарбеўскага, «вастрыню» можна знайсці пры дапамозе
любога «рытарычнага месца», акрамя «супрацьлегласцей» (ex loco
contrariorum). Прычына гэтага палягае ў тым, што згода «адпаведнага»
і «неадпаведнага» выключае наяўнасць супрацьлегласці: «з рытарычнага
месца супрацьлегласцей абсалютна немагчыма атрымаць аніякай вас
трыні, бо мы сцвярджаем, што вастрыня палягае не на саміх двух суп
рацьпастаўленнях (in duobus oppositis) – на супярэчлівым і адпаведным –
але хутчэй на іх нейкай згодзе. А паколькі ў згодзе наогул адсутнічае
элемент сапраўднай супрацьлегласці (ratio veri contrarii), вастрыня ніяк
не можа быць узятая з рытарычнага месца супрацьлегласцей – хутчэй
з іншых рытарычных месцаў» (XI, 10–13). Зрэшты, у іншым месцы
трактата Сарбеўскі сам сабе супярэчыць, называючы «супрацьлеглае»
адным з рытарычных месцаў, пры дапамозе якога можна адшукаць «ва
стрыню»: «Першы спосаб, калі мы суадносім саму тэму з рытарычнымі
месцамі і сочым, якое азначэнне гэтага прадмета, якія часткі, якая
этымалогія, які род, што супрацьлеглае (contrarium) і што падобнае
(simile)» (XII, 30–32).
Акрамя параўнання «прадмета» з рытарычнымі месцамі, Сарбеўскі
прапануе іншыя спосабы «адшукання вастрыні»: «Другі спосаб, калі
мы параўноўваем рытарычныя месцы самой тэмы з іншымі рытарычны
мі месцамі, але не таго самага парадку, а адменнага. Напрыклад, аз
начэнне не з азначэннем, а з вынікам або з якім іншым адменным ры
тарычным месцам; вынікі не з вынікамі, а з прычынамі або з іншымі
рытарычнымі месцамі адменнага парадку і гэтак далей. І зноў – самі
акалічнасці не з кожнай акалічнасцю, а з акалічнасцямі адменнага роду,
як месца з часам; прычыну не з кожнай прычынай, а з прычынай ад
меннага роду, як матэрыяльную з матывавальнай» (XIII, 10–11). У да
дзеным выпадку супастаўленне на прадмет наяўнасці «спалучэння адпа
веднага і неадпаведнага» адбываецца не паміж паняццем і ідэяй,
разгорнутай пры дапамозе рытарычнага месца, а паміж ідэямі, разгор
нутымі з паняцця пры дапамозе двух розных рытарычных месцаў.
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Сарбеўскі прыводзіць прыклад, у якім «вастрыня здабываецца з
параўнання матэрыяльнай і фармальнай прычыны, г. зн. душы і цела»:
«Лукрэцыя была правадыром рымскай цнатлівасці, яе мужчынскай ду
шы з вялікай памылкі лёсу было наканавана жаночае цела» (XIII, 17–
18). Паводле «Словаря средневековых терминов», складзенага перак
ладчыцай і даследчыцай сярэдневяковых філасофскіх трактатаў С. С. Ня
рэцінай, прычына – гэта «тое, з чаго рэч бярэ свой пачатак, і ў гэтым
сэнсе паходзіць толькі з яго, а значыць, залежыць ад яго ў сваім быцці
і дзеянні»; «фармальная прычына – тое, што вызначае матэрыю і надае
ёй дасканаласць»; «матэрыяльная прычына – тое, чым, напрыклад,
бронза ці мармур з’яўляюцца для статуі» [103, с. 529].
Трэці спосаб, на думку Сарбеўскага, гэта калі «параўнаць рытарыч
ныя месцы самога матэрыялу з іншымі рытарычнымі месцамі таго ж
парадку – азначэнне з азначэннем, этымалагічную роднасць з этыма
лагічнай роднасцю, акалічнасць з акалічнасцю, прычыну з прычынай,
частку з часткай, вынік з вынікам» (XIII, 24–27). Зразумець, што канк
рэтна меў на ўвазе Сарбеўскі, якія маўленча-мысліўныя аперацыі стаяць
за гэтым трэцім спосабам, не ўяўляецца магчымым. Не дапамагае ў
гэтым нават прыведзены Сарбеўскім рысунак (XIV), у якім адлюстроў
ваецца магчымасць спалучэння рытарычных месцаў. Ілюстрацыя,
прыведзеная аўтарам трактата, уяўляе сабой матрыцу, у падмурку якой
змяшчаюцца рытарычныя месцы. Як відаць з рысунка, Сарбеўскі лічыць
магчымым спалучэнне практычна ўсіх «рытарычных месцаў», г. зн. ён
не накладае абмежавання на выкарыстанне пэўных рытарычных месцаў
у адным выказванні.

3.5. «Неспадзяванае» (inopinatum)
як паведамленне,
якое «супярэчыць чаканню»
Праблема «неспадзяванага» (inopinatum) разглядаецца ў трактаце ў
сувязі з поглядам аднаго з апанентаў Сарбеўскага, які лічыць, што «вострым
называюць тое, што сказана насуперак агульнаму ўжытку і чаканню
(praeter communem usum et exspectationem) і што найболей звязана з
прадметам, пра які ідзе гаворка» (II, 25–26). Разглядаючы гэтае мерка
ванне, Сарбеўскі раскрывае розніцу паміж «неспадзяваным» і «вастрынёй».
Пры гэтым у трактаце абмяркоўваецца праблема ўспрымання абсалютна
новай інфармацыі, праблема парушэння прэсупазіцый (уяўленняў аб
свеце) слухача (падр. гл. 4.4.1), закранаецца праблема размеркавання роляў
паміж моўцам і слухачом у акце камунікацыі (падр. гл. 4.4.2).
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3.6. Эстэтычнае і кагнітыўнае
ўздзеянне «вастрыні»
Псіхічныя вынікі ўздзеяння «вастрыні» на «слухача» асэнсоўваюцца
ў трактаце як «эфекты», або «вынікі» (effectus) «вастрыні»: «Вынік
(еffectus) і ўласцівасць вастрыні палягае ў тым, каб нараджаць (parere)
здзіўленне (admiratio) з задавальненнем (cum delectatio) у душы слухача
(in animo audientis)» (VII, 17–18).
Кожны з «эфектаў» Сарбеўскі звязвае з дзеяннем асноватворных
элементаў «вастрыні»; «здзіўленне» суадносіцца з «неадпаведным», а
«задавальненне» – з «адпаведным»: «Як здзіўленне нараджаецца з не
адпаведнага, а дакладней, калі мы чуем, што здарылася нешта неадпа
веднае, так і задавальненне хутчэй пачынаецца з другой часткі, з адпа
веднага, паколькі мы нарэшце ўжо бачым, што акурат тое, што мы
лічылі неадпаведным прадмету, пра які была гаворка, на самой справе
адпавядае таму самаму прадмету» (VII, 26–30).
Разглядаючы разнастайныя аспекты ўспрымання «вастрыні», Сар
беўскі абмяркоўвае пытанне залежнасці «задавальнення» і «здзіўлення»
ад базавых ведаў слухача (падр. гл. 4.5.1). У сувязі з паняццем «разна
стайнасць» (varietas) аўтар трактата закранае шэраг пытанняў, якія ма
юць дачыненне да праблемы камунікатыўнай арганізацыі выказвання
(падр. гл. 4.5.3). Некаторую ўвагу Сарбеўскі ўдзяляе праблеме паўторна
га ўспрымання знаёмых тэкстаў (падр. гл. 4.5.4).

3.7. Тэрміны логікі і праблемы
сафістычнай аргументацыі
Сафізм як праблема логікі і аргументацыі разглядаецца Сарбеўскім
у сувязі з неабходнасцю размежаваць паняцці «вастрыня» і «сафізм»
(sophisma). Пры гэтым аўтар трактата абвяргае свой ранейшы погляд,
паводле якога «вастрыня – гэта нейкі сафізм або падманлівая аргу
ментацыя (fallacem argumentationem), калі чытач становіцца безумоўна
ашуканым праз які-небудзь сафістычны выверт (aliquo sophistico artificio)
і з асалодай прыходзіць (trahitur) да пагаднення з цалкам або часткова
памылковай высновай (conclusio)» (V, 1–4). У якасці прыкладу сафізму
аўтар прыводзіць эпіграму новалацінскага паэта Бідэрмана: «Desereret
dominae cum Paula palatia Romae, // Exsul habebatur femina, Roma fuit»
(‘Як пакідала Паўла палацы высокага Рыму // Быццам самотнай была…
наша сталіца сама’) (V, 6–7).
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Сарбеўскі дапускае, што «вастрыні» ўласціва «гульня (delusionem)
такога кшталту», але толькі ў тым выпадку, калі «вастрыня» мае «пры
хаваную аргументацыю» (occultam argumentationem) (V, 9–10). Аднак сам
сафізм, на думку Сарбеўскага, не з’яўляецца сутнасцю «вастрыні», па
колькі «вастрынёй часта з’яўляецца адно суджэнне (enuntiatio), пазбаў
ленае «якой-небудзь фармальнай аргументацыі» (V, 11–12).
Паводле трактата, «вастрыня» адрозніваецца ад «сафізму» толькі
тым, што яна не заўсёды мае фармальна выражаную аргументацыю.
Такім чынам, Сарбеўскі імпліцытна прызнае, што «вастрыня» блізкая
да «сафізму» паводле наяўнасці парушэння законаў логікі і паводле част
ковай праўдзівасці, падманлівасці. На наш погляд, Сарбеўскі заўважае
ў дадзеным месцы такую агульную рысу «вастрыні» і «сафізму», як су
гестыўнасць і персвазійнасць, г. зн. здольнасць даводзіць не абавязкова
справядлівыя думкі. Адметна, наколькі вобразна аўтар трактата выказ
вае гэтую думку: «чытач з асалодай прыходзіць (trahitur – дасл. ‘пры
цягваецца’) да пагаднення з цалкам або часткова памылковай высновай
(conclusio)» (V, 3–4). Сімптаматычна, што даследчык лінгвістычнай
сутнасці парадокса Г. Я. Сямён адзначае такія функцыі парадокса, як
даказальнасць і пераканаўчасць: «Пры дапамозе парадокса можна да
казваць як слушныя, так і непраўдзівыя думкі. Выкарыстанне парадокса
часам – гэта і пазбяганне праблемы, выкрутас, хітрыкі, а ў некаторых
выпадках – цынізм» [130, с. 14]. Параўнай выказванне Генрыха Мана:
«Парадокс – дасціпная спроба ўхіліцца ісціны».
З паняццем сафізму Сарбеўскі звязвае адзін са «спосабаў адшукан
ня досціпу», які ў трактаце называецца «сафістычным» (modus sophisticus)
(XVII, 21–23) (падр. гл. 5.2.1).

ГЛАВА  

4

КАМУНІКАТЫЎНЫЯ І СЕМАСІЯЛАГІЧНЫЯ
ІДЭІ САРБЕЎСКАГА
4.1. Катэгорыя «вастрыня» (acutum)
і праблема семантычных
анамалій
4.1.1. «Вастрыня» Сарбеўскага ў адносінах
да сучасных тэрмінаў «парадокс»
і «супярэчнасць»

П

араўнаем паняцце «вастрыня» з такімі з’явамі, як парадокс і супя
рэчлівае выказванне. Сучасныя слоўнікі падаюць некалькі значэнняў
тэрміна «парадокс»: «Парадокс – выслоўе або суджэнне, якое рэзка
разыходзіцца з агульнапрынятым, традыцыйным меркаваннем ці (часам
толькі вонкава) разумным сэнсам» [111, с. 267]; «нечаканае, незвычайнае,
дзіўнае выказванне, якое рэзка разыходзіцца, з выгляду ці сапраўды, з
агульнапрынятым меркаваннем ці нават з разумным сэнсам, хаця фар
мальна-лагічна яно правільнае; разважанне, якое прыводзіць да ўзае
мавыключальных вынікаў, якія ў роўнай ступені доказныя і якія нельга
аднесці ні да ліку праўдзівых, ні да ліку непраўдзівых, што ў логіцы
называецца таксама антыноміяй» [78, с. 375–376]; гл. таксама [112; 72,
с. 263–265]. Як бачна з гэтых дэфініцый, пад парадоксам у шырокім
значэнні разумеецца погляд або выказванне (а таксама факт, адлюстра
ваны гэтым выказваннем), якое разыходзіцца з агульнапрынятым мер
каваннем. У спецыяльным значэнні парадокс звычайна атаясамліваецца
з антыноміяй, г. зн. «разважаннем, якое даводзіць, што два выказванні,
якія з’яўляюцца адмаўленнем адно аднаго, вынікаюць адно з другога»
[72, с. 19].
Адрозніваюць семантычныя парадоксы, якія ўзнікаюць з-за неаб
межаванага і адмыслова неабумоўленага ўжывання імён (напр., парадокс
«Ілгун»), і лагічныя, або тэарэтыка-множнасныя парадоксы, якія вык
рываюць недасканаласць тэорыі мностваў (напр., парадокс Расэла).
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Вядомы матэматык У. А. Успенскі прапануе размежаваць шырокае і
спецыяльнае значэнні тэрміна «парадокс». На яго думку, парадокс ва
ўсіх выпадках «ёсць разбурэнне нейкай прэзумпцыі», г. зн. «нейкага
артадаксальнага меркавання» [139, с. 153]. Узнікненне антыноміі (г. зн.
супярэчнасці) таксама разбурае прэзумпцыю, г. зн. стварае парадокс;
аднак сама па сабе антыномія не з’яўляецца сінонімам парадоксу. У
нашых далейшых разважаннях мы будзем ужываць тэрмін «парадокс»
у шырокім значэнні, а для спецыяльнага значэння гэтага паняцця бу
дзем выкарыстоўваць тэрмін «супярэчнасць».
Апошнім часам у лінгвістыцы з’явіліся даследаванні, у якіх робяцца
спробы раскрыць семантычныя законы функцыянавання лагічных су
пярэчнасцей у мове, а таксама патлумачыць лінгвістычную прыроду
парадоксу. Расійскі лінгвіст, аўтарытэт у галіне лексічнай семантыкі
Ю. Д. Апрэсян разглядае пытанне, у якіх выпадках наяўнасць лагічнай
супярэчнасці ў семантычным прадстаўленні прыводзіць да моўнай ана
маліі, а ў якіх – проста з’яўляюцца непраўдзівыя, бессэнсоўныя і лагічна
супярэчлівыя сказы. На яго думку, моўнай анамаліі не ўзнікае, калі
кожны з сэнсаў ‘Р’ і ‘не Р’ выражаецца лексічна, а не граматычна [31,
с. 609]. Паводле дысертацыі Г. Я. Сямён «Лингвистическая природа и
функционирование стилистического приема парадокса», парадокс з’яў
ляецца алагізмам на ўзроўні сказа або некалькіх сказаў [130, с. 1].
У дысертацыі ўкраінскай даследчыцы А. Ю. Жыгадла парадаксальнае
выказванне трактуецца як семантычная анамалія, заснаваная на «логікасемантычным прыёме антыноміі», г. зн. «спалучэнні двух супрацьлеглых
суджэнняў адносна аднаго аб’екта» [65, с. 16].
Увага сучасных лінгвістаў да супярэчлівых выказванняў звязана з
жаданнем паказаць прагматычныя аспекты натуральнай камунікацыі.
Так, в’етнамскі лінгвіст Хоанг Фэ, даследуючы імпліцытны змест вы
казванняў, выводзіць наступныя заканамернасці, якія тычацца супя
рэчлівых выказванняў: «Людзі звычайна не робяць супярэчлівых, таў
талагічных або бессэнсоўных выказванняў <...> калі экспліцытны змест
выказвання пры звычайнай інтэрпрэтацыі з’яўляецца супярэчлівым,
таўталагічным або бессэнсоўным, мы павінны інтэрпрэтаваць яго
інакш» [145, с. 404]. Ферэнц Кіфер указвае, што сказы, маючыя супя
рэчнасць і таму анамальныя з семантычнага пункту гледжання, цалкам
могуць сустрэцца ў якасці выказванняў. Даследчык прапануе пяць спо
сабаў інтэрпрэтацыі супярэчлівых выказванняў віду У ёсць Х, і У ёсць
не Х (напр., Анна красива и безобразна), а менавіта: 1) часам Х, а часам
не Х; 2) з пункту гледжання А – Х, з пункту гледжання В – не Х;
3) афіцыйна Х, неафіцыйна не Х; 4) у прынцыпе Х, на практыцы не
Х; 5) здаецца, што Х, а на самой справе не Х [76, с. 337–338]. Лёгка
заўважыць, што разгледжаныя Ф. Кіферам супярэчлівыя выказванні не
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з’яўляюцца супярэчлівымі ў лагічным сэнсе. Прапанаваныя спосабы іх
інтэрпрэтацыі зводзяцца да абыходу прынцыпу «пра адно і тое ж, у
адзін і той жа час і ў адных і тых жа адносінах», які сфармуляваны ў
законе супярэчнасці: «Не могуць быць праўдзівымі дзве супрацьлеглыя
думкі пра адзін і той жа прадмет, узяты ў адзін і той жа час і ў адных і
тых жа адносінах» [78, с. 425]. Такім чынам, даследаванне Ф. Кіфера
паказвае, што ў натуральнай камунікацыі супярэчлівыя выказванні мо
гуць існаваць толькі пры іх недаслоўнай інтэрпрэтацыі.
Для дастатковай эксплікацыі паняцця Сарбеўскага «вастрыня» ўяў
ляецца неабходным высветліць пытанне, ці змяшчае «вастрыня» лагіч
ную супярэчнасць. У трактаце няма адназначнага адказу на гэтае пы
танне. З аднаго боку, Сарбеўскі выказваецца супраць такой інтэрпрэ
тацыі свайго вучэння, калі «вастрыня» разумеецца як спалучэнне
«супрацьлегласцей/супярэчнасцей» (contrarium)1: «...мы сцвярджаем,
што вастрыня палягае не на саміх двух супрацьстаўленых элементах
(in duobus oppositis) – на адпаведным і неадпаведным – але хутчэй на іх
нейкай згодзе (concordia). А паколькі ў згодзе наогул адсутнічае элемент
сапраўднай супрацьлегласці (ratio veri contrarii), вынікае, што наша вас
трыня ніяк не можа быць узятая з рытарычнага месца супрацьлегласцей –
хутчэй з іншых рытарычных месцаў» (XI, 10–12). Паводле гэтых слоў,
«адпаведнае» і «неадпаведнае» не знаходзяцца ў адносінах узаемнай
супрацьлегласці, наадварот, у выказванні для іх характэрна «спалучэнне»
і «згода» (unio et concordia).
З другога боку, больш верагодна, што Сарбеўскі не адмаўляе фар
мальна-лагічную супярэчнасць, якая ўсталёўваецца паміж «адпаведным»
і «неадпаведным» элементамі, а толькі канстатуе магчымасць прымірыць
такія элементы ў выказванні (г. зн. знайсці другасную інтэрпрэтацыю
выказвання). На карысць гэтага сведчыць той факт, што сам аўтар не
калькі разоў у трактаце ўжывае тэрмін contrarium (‘супярэчнае, суп
1 Тэрмін

contrarium у перакладзе трактата падаецца як «супрацьлегласць». Аднак
пры абмеркаванні пытання, ці змяшчае «вастрыня» супярэчнасць, аўтар дысерта
цыі лічыць неабходным перадаваць тэрмін contrarium як «супрацьлеглае/супярэч
нае». Значэнне «супярэчнае» для тэрміна contrarium не падаецца ў Двар. Аднак у
Цыцэрона тэрмін contrarium абазначае «рытарычнае месца», заснаванае на розных
відах семантычных адносін, у ліку якіх – супярэчнасць: «Ёсць многа радоў суп
рацьлегласці. Першы з іх змяшчае тое, што тычыцца аднаго роду, але ў найбольшай
ступені адрозніваецца. Напрыклад, мудрасць і глупства <...> яшчэ ёсць моцныя
супрацьлегласці, якія называюцца “адмоўнымі” (negantia) <...> супрацьлегласцю
выказванню “калі першае <...> то другое” будзе “непраўдзіва, што калі першае, то
другое”» (Topica XI, 47–49). Супрацьпастаўленне «супярэчнага» (contradictorium)
і «супрацьлеглага» (contrarium), характэрнае для сучаснай логікі, падаецца нам не
такім катэгарычным для XVII ст.
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рацьлеглае’) у дачыненні да «вастрыні». Параўнай: «Першы спосаб
(адшукання «вастрыні». – Я. П.), калі мы суадносім саму тэму з рытарыч
нымі месцамі і сочым, якое азначэнне гэтага прадмета, якія часткі, якая
этымалогія, які род, што супрацьлеглае (contrarium) і што падобнае
(simile)» (XII, 30–34). «Наадварот, супрацьлегласць (contrarium) гэтаму
(маецца на ўвазе элемент «неадпаведнага». – Я. П.) мусіць быць выяў
ленай і вядомай наперад або яўна (expresse), або імпліцытна (implicite)»
(VIII, 12–15).
У выпадку, калі «вастрыня» Сарбеўскага ўсё ж змяшчае супярэч
насць, атрымліваецца, што яна пабудавана на парушэнні закону супя
рэчнасці. Некаторыя прыклады «вастрыні», якія прыводзіць Сарбеўскі,
уяўляюць сабой яўныя выпадкі моўнай супярэчнасці. Такім з’яўляецца
выказванне Цыцэрона пра «кансулат Вацынія, які той займаў некалькі
дзён» (XIII, 7): «Вялікі цуд адбыўся ў год Вацынія, калі ён быў консулам:
ані зімы, ані вясны, ані лета, ані восені не было» (XIII, 8–9). Супя
рэчнасць палягае ў адначасовым сцвярджэнні А і не А, дзе А=‘год’=‘зіма
/\ вясна /\ лета /\ восень’. Такім чынам, у гэтым выказванні паняццю
і яго складнікам прыпісваюцца контрадыкторныя адносіны. Другі прык
лад – «вострыя словы Эпамінонда», які «пасля перамогі, паранены, так
звярнуўся да свайго атачэння: “Саратнікі! Не канец, але лепшы і больш
узнёслы пачатак майго жыцця надыходзіць, бо зараз ваш Эпамінонд
нараджаецца, таму што так памірае”» (IV, 17–18). Супярэчнасць палягае
ў сцвярджэнні пра аднаго чалавека, што ён адначасова нараджаецца і
памірае.
Такім чынам, даследаванне Сарбеўскага імпліцыруе, што ў нека
торых відах камунікацыі (напрыклад, у мастацкім дыскурсе) закон вык
лючанага трэцяга можа парушацца. Такі падыход набліжае ідэі даслед
чыка часоў барока да разваг сучасных філосафаў і лінгвістаў, якія
вывучаюць натуральную мову ў параўнанні з правільнымі формамі
мыслення.
«Вастрыню» Сарбеўскага, аднак, нельга атаясамліваць з супярэч
лівым выказваннем. Наяўнасць фармальна выражанай супярэчнасці,
г. зн. элементаў «А» і «не А», – гэта толькі прыватны выпадак «вастры
ні». У іншых выпадках «вастрыня» будуецца на сцвярджэнні (прапазі
цыі) анталагічна немагчымага, як у прыкладзе, калі пеўня назвалі
чалавекам паводле Платона (XI, 26–34).
Паспрабуем разабрацца, як суадносяцца «вастрыня» і тэрмін «па
радокс». Фактычна феномен, які Сарбеўскі называе «вастрынёй»,
часткова адпавядае сучаснаму паняццю «парадокс». Аднак аўтар трактата
застаецца незадаволены апісальнымі азначэннямі «вастрыні», пры якіх
ігнаруецца семантыка выказвання. Параўнай: «<...> вострым называюць
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тое, што сказана насуперак агульнаму ўжытку і чаканню <...> гэты
погляд найадукаванейшага чалавека з нашага ордэна на прыроду
вастрыні вельмі слушны, у тым выпадку, калі апісваць яе толькі з пункту
гледжання выніку (effectus), але не праз саму яе сутнасць» (II, 24–25;
III, 3–5). Сарбеўскі нібыта спрабуе даць больш глыбокае, сутнаснае
азначэнне «вастрыні» і таму паглыбляецца ў семантыку, звяртаючыся
да тэрмінаў «адпаведнае» і «неадпаведнае»: «Вынікае, што сутнасць ва
стрыні палягае не ў тым, што «насуперак меркаванню», як кажа айцец
Петавій, але ж хутчэй у самой прычыне таго, з-за чаго што-небудзь па
даецца нам неспадзяваным <...> выходзіць, што прычына неспадзяванага
як такога, або таго, што выказванне падаецца супярэчным нашаму мер
каванню, нішто іншае, як тое, што выказванне змяшчае ў сабе, з аднаго
боку, элемент чагосьці адпаведнага, а з другога – чагосьці неадпаведна
га» (III, 22–30).
Такім чынам, «вострыя» выказванні, даследаваныя Сарбеўскім, вар
та разглядаць як парадаксальныя выказванні, у аснове якіх ляжыць
супярэчнасць або сцвярджэнне (прапазіцыя) анталагічна немагчымага
[падр. гл.: 121].
4.1.2. «Вастрыня» Сарбеўскага і праблема
інтэрпрэтацыі семантычных анамалій
З пункту гледжання семантыкі «вострыя» выказванні з’яўляюцца
семантычнымі анамаліямі. Пад семантычнай анамаліяй мы разумеем
выказванне, даслоўная інтэрпрэтацыя якога з’яўляецца абсурднай. Па
водле расійскіх лінгвістаў Т. В. Булыгінай і А. Д. Шмялёва, пераасэн
саванне семантычных анамалій адбываецца на падставе пастулатаў
маўленчых зносін Грайса: «Відавочная непраўдзівасць, супярэчлівасць
прамога сэнсу выказвання (г. зн. парушэнне першага пастулата якасці)
<...> вымушаюць адрасата маўлення шукаць у выказванні схаваны сэнс»
[43, с. 98–99]. Пры гэтым у камунікатыўнай сітуацыі павінны прысут
нічаць маркеры, якія ўказваюць, што моўца выконвае «прынцып каапе
рацыі» Грайса (г. зн. падпарадкоўваецца супольнай мэце акта каму
нікацыі) і робіць абсурднае выказванне наўмысна. Толькі ў такім разе
слухач верыць, што «прынцып кааперацыі» выконваецца і, паводле
Кіфера, «намагаецца зразумець, чаму моўца вымаўляе бессэнсоўныя
сказы, пры гэтым ён сыходзіць з таго, што моўца, робячы так, павінен
нешта мець на ўвазе» [76, с. 337].
Цяпер мы па-новаму можам сфармуляваць змест катэгорый «неад
паведнае» і «адпаведнае» ў Сарбеўскага, зрабіўшы акцэнт на іх ролю ў
выказванні. «Неадпаведнае» – гэта такі кампанент выказвання, які ро
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біць непрымальнай яго даслоўную інтэрпрэтацыю. «Адпаведнае» – гэ
та такі кампанент выказвання, які ўказвае на выкананне моўцам «прын
цыпу кааперацыі» Грайса і на магчымасць недаслоўнай інтэрпрэтацыі
выказвання.
Паводле трактата усведамленне абсурднасці даслоўнай інтэрпрэ
тацыі выказвання выклікае ў чытача «здзіўленне» (admiratio), а адшукан
не недаслоўнай інтэрпрэтацыі выказвання прыносіць яму «задавальнен
не» (delectatio): «І як здзіўленне нараджаецца з неадпаведнага, а дакладней,
калі мы чуем, што здарылася нешта неадпаведнае, так і задавальненне
хутчэй пачынаецца з другой часткі, з адпаведнасці, паколькі мы нарэш
це ўжо бачым, што акурат тое, што мы лічылі неадпаведным прадмету,
пра які была гаворка, на самой справе адпавядае таму самаму прадмету»
(VII, 25–20). Так, даслоўная інтэрпрэтацыя выказванняў «у год Вацынія
ані зімы, ані вясны, ані лета, ані восені не было», «певень – гэта чалавек
(паводле Платона)» відавочна супярэчыць рэчаіснасці і выклікае ў
чытача здзіўленне. Адшуканне другаснай інтэрпрэтацыі патрабуе ін
тэлектуальных высілкаў і прыносіць чытачу пэўную асалоду.
Спалучэнне дзвюх інтэрпрэтацый – даслоўнай, якая не адпавядае
рэчаіснасці, і недаслоўнай, якая адпавядае рэчаіснасці, – Сарбеўскі
называе сінанімічнымі тэрмінамі unio dissentanei et consentanei (‘адзінства
неа дп ав едн аг а і адпаведнага’), affinitas dissentanei et consentanei
(‘сумежнасць, блізкае суседства неадпаведнага і адпаведнага’) і concordia
dissentanei et consentanei (‘згода, гармонія неадпаведнага і адпаведнага’).
Паводле трактата, наяўнасць гэтага спалучэння з’яўляецца абавязковай
умовай «вастрыні»: «вастрыня рытарычная складаецца з блізкага спа
лучэння і сумежнасці адпаведнага і неадпаведнага (in unione et affinitate
dissentanei et consentanei), якія паходзяць з той самай тэмы, аб якой ідзе
гаворка» (VI, 10–11).

4.2. Камунікатыўныя функцыі «вастрыні»
(acumen) і «досціпу» (argutia)
Сарбеўскі прыпісвае «вастрыні» і «досціпу» адрозныя камунікатыў
ныя функцыі. Услед за Цыцэронам, аўтар трактата сцвярджае: «Ёсць
выслоўі вострыя, якія навучаюць; дасціпныя, якія забаўляюць; узнёс
лыя, якія хвалююць (Sunt sententiae docendi acutae, delectandi quasi argutae,
commovendi graves)» (XV, 9–10). Аднак Сарбеўскі не проста паўтарыў
думку, выказаную ў трактаце Цыцэрона «Аб найлепшым родзе аратараў»
(гл. De opt. gen. orat. 2, 5). Падзел «выслоўяў» (sententiae) паводле ка
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мунікатыўнай функцыі, зроблены Цыцэронам, становіцца для Сарбеў
скага падставай для адрознення «вастрыні» і «досціпу»: «Менавіта такія
выразы і меў на ўвазе Цыцэрон <...> гаворачы пра дасціпныя выслоўі,
якія забаўляюць» (XV, 29–30).
Надаючы «вастрыні» і «досціпу» пэўныя функцыі, Сарбеўскі такім
чынам суадносіць іх з дзвюма з трох функцый, якія, паводле М. Л. Гас
парава, прыпісваліся антычнай рыторыцы: «Тры мэты красамоўства
былі: пераканаць, прынесці асалоду і ўсхваляваць (docere, probare;
delectare, conciliare; movere, flectere)» [56, с. 10]; параўнай выказванне
Квінтыліяна: «non docere modo sed movere etiam ac delectare audientis
debet orator» (‘аратар павінен не толькі вучыць/пераконваць слухача,
але таксама хваляваць і забаўляць’) (Quint. 2, XI).
У фокусе ўвагі Сарбеўскага знаходзяцца выказванні, якія «навуча
юць/пераконваюць» і «забаўляюць». Відаць, гаворка ідзе не пра розніцу
ў камунікатыўных намерах, а пра розныя перлакутыўныя эфекты «васт
рыні» і «досціпу» [падр. гл.: 116].
З пункту гледжання тэорыі маўленчых актаў «вострыя» выказванні
ўяўляюць сабой псеўдаінфарматывы (псеўдарэпрэзентатывы). Перша
пачаткова слухач успрымае «вастрыню» як звычайны інфарматыў. Ад
нак наяўнасць семантычнай анамаліі і яе распазнаванне слухачом пры
водзіць да перавызначэння камунікатыўнага намеру моўцы і пера
арыентацыі стылю зносін у нефармальны бок.
Паводле Сарбеўскага, «досціп» і «гульня слоў» (lusus verborum) могуць
выкарыстоўвацца ў тым ліку і для насмешкі, кпінаў: «Падобным жартам
(simili lusu) я кпіў (illusimus) з чалавека <…>» (XVII, 17). «Вельмі падобны
да гэтага верш, у якім воіны падчас вясёлых забаў (inter ioculares lusus)
кпяць (illuserunt) з Планка і Лепіда, якія спраўляюць трыумф над галамі»
(XVIII, 1). Згадаем, што заснавальнік тэорыі маўленчых актаў Дж. Осцін
адносіў выкарыстанне мовы для жарту да «несур’ёзных», «паразітычных»
ужыванняў мовы [108, с. 90], якія разам з намёкам, лаянкай і выхваленнем
засталіся па-за межамі яго тэорыі [108, с. 90, 100].
Від камунікацыі, для якой характэрны «досціп», можа быць адне
сены да вылучаных Н. Д. Аруцюнавай «вольнамаўленчых (празднорече
вых) жанраў зносін» [33, с. 650]. Паводле даследчыцы, гэты від зносін
не мае практычнай мэты, але рэгулюе псіхічныя станы і ўзаемаадносіны
людзей, а таксама развівае мастацкія задаткі і трэніруе інтэлектуальныя
здольнасці камунікантаў. У залежнасці ад таго, які кампанент асобы
актуалізаваны ў вольнамаўленчых зносінах, Аруцюнава адрознівае эма
цыйны, артыстычны і інтэлектуальны дыялогі. Характарыстыка, дадзе
ная аўтарам артыстычнаму дыялогу, указвае, што феномены камуніка
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цыі, якія цікавілі Сарбеўскага, належаць менавіта да гэтага віду зносін:
у артыстычным дыялогу «рэалізуюцца артыстычныя здольнасці моўцаў,
іх схільнасць да гульні. Рэплікі разлічаны на эстэтычнае ўспрыманне.
Яны часта апелююць да пачуцця гумару. Дыялог (ці палілог) можа быць
арганізаваны па прынцыпе канцэртнай праграмы. Для размоў гэтага
жанру характэрны міні-апавяданні, жарты і прымаўкі, досціпы і анек
доты» [33, с. 652].
Адзначым, што Сарбеўскі разглядае праблемы «вастрыні» і «досці
пу» пераважна ў аспекце маналагічнай камунікацыі, а не дыялогу. Пы
танне функцыянавання «вастрыні» ў дыялогу не закранаецца. Сярод
прыкладаў «вастрыні» і «досціпу» пытальна-адпавядальная структура
сустракаецца толькі два разы (VI, 13–14; XIX, 14–15).

4.3. Праблема «разбурэння» (destructio)
пераноснага значэння слова
Названая праблема абмяркоўваецца ў трактаце пры спробе Сар
беўскага размежаваць «вастрыню» і некаторыя тропы, такія як metaphora
(‘метафара’), allegoria (‘алегорыя’), hiperbole (‘гіпербала’). Сарбеўскі ў
дадзеным выпадку абвяргае меркаванне аднаго са сваіх апанентаў, па
водле якога «вастрынёй з’яўляецца тое, што мае нейкую яскравую і
рэдкую метафару, або алегорыю ці гіпербалу, або падабенства ці параў
нанне большых, меншых і роўных рэчаў» (IV, 5–7).
На думку Сарбеўскага, «існуе шмат вострых выказванняў, якія не
маюць не толькі метафары і гіпербалы, але нават нейкага падабенства
ці параўнання» (IV, 13–15). Названыя тропы не могуць быць ідэнты
фікаваны з «вастрынёй» яшчэ і таму, што «часцей вастрыня якраз і заклю
чаецца ў разбурэнні (destructio) алегорыі ці метафары, у тым выпадку,
калі ад пераноснага і метафарычнага сэнсу (a translatione et sensu
metaphorico) слова (verbum) вяртаецца да ўласнага і простага значэння
(significatio propria)» (IV, 19–21). У якасці прыкладу аўтар прыводзіць
эпіграму Баўхузія «Quis neget orando populum te, Flacce, movere, //
Orantem quando contio tota fugit?» (‘Хто забароніць народ табе, Флак,
узрушаць у прамовах // Бо ўцякаюць з царквы ўсе ад казанняў тваіх?’).
У гэтым двувершы абыгрываюцца прамое і пераноснае значэнні лацін
скага дзеяслова moveo – ‘рухаць’ і ‘узрушаць, хваляваць’.
Як можна заўважыць, Сарбеўскі асэнсоўвае метафару не проста як
рытарычны прыём, а як семасіялагічную з’яву, як сродак развіцця зна
чэння слова. У структуры слова ён вылучае, з аднаго боку, «уласнае
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значэнне» (significatio propria), а з другога – «пераносны і метафарычны
сэнс» (translatio et sensus metaphoricus).
Адзначым, што Сарбеўскі і яго апанент вядуць гаворку пра розныя
тыпы метафар. Аўтар трактата мае на ўвазе ўзуальную (мёртвую) мета
фару. У той жа час яго апанент гаворыць пра з’яву, якую хутчэй можна
суаднесці з аўтарскай метафарай: «яскравая і рэдкая метафара» (IV, 5).
Р. Лахман указвае на паралель паміж ідэямі Сарбеўскага аб «разбу
рэнні метафары» і «прыёмамі звядзення да зыходнага або прыёмамі
семантычнага распляцення», адкрытымі Р. Якабсонам [83, с. 94]. Варта
адзначыць, што з’ява, названая Сарбеўскім «разбурэнне метафары»,
таксама блізкая да такога паняцця літаратуразнаўства, як «рэалізацыя
метафары». Паводле «Поэтического словаря» А. П. Квяткоўскага, рэаліза
цыяй метафары называецца стылістычная з’ява, «калі метафарычны
выраз (асабліва вядомая, бытавая метафара) бярэцца ў прамым сэнсе і
ў далейшым набывае абрысы рэальнага, па-за вобразнага прадмета, –
узнікае новае асэнсаванне гэтага выразу, якое мае часам гумарыстычнае
і нават гратэскавае адценне» [75, с. 158].

4.4. «Неспадзяванае» (іnopinatum) і яго роля
ў працэсе камунікацыі
4.4.1. «Неспадзяванае» як эфект, выкліканы паведамленнем
таго, што супярэчыць чаканню, або невядомай
праўдзівай інфармацыі
Для Сарбеўскага «неспадзяванае» – гэта выказванне, якое «супярэ
чыць чаканню» (est praeter exspectationem) (III, 6), «падаецца супярэчным
нашаму меркаванню» (accidat nobis praeter opinionem) (III, 28). Такім
чынам, аўтар трактата тлумачыць «неспадзяванае» ў адпаведнасці з эты
малогіяй гэтага тэрміна: іnopinatum – гэта лацінская калька старажыт
нагрэцкага тэрміна «парадокс» (грэцк. par=doxo~ < par= – ‘насуперак’
і dok1w – ‘лічыць, меркаваць’)1.
Паводле Сарбеўскага, «неспадзяванае» хутчэй залежыць не ад ча
канняў рэцыпіента адносна далейшага развіцця дыялогу, а ад яго ацэнкі
анталагічнай магчымасці сітуацыі, адлюстраванай у выказванні: «Здзіў
ленне нараджаецца з неспадзяванага якраз тады, калі мы чуем штосьці,
1 «Нечаканае»

як адзін з важных феноменаў эстэтыкі было адзначана яшчэ Арысто
целем. Паводле вялікага філосафа, сутнасць некаторых досціпаў палягае ў тым,
што «сказанае не адпавядае чаканню» [3, с. 200]
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чаго не чакалі і прычына чаго не была нам вядома; мы нават не дапус
калі, што гэта можа быць» (VII, 18–20).
На думку Сарбеўскага, «неспадзяванае» з’яўляецца «эфектам»,
г. зн. вынікам «вастрыні»: «Калі б хто-небудзь уважліва разгледзеў пад
ставу неспадзяванага як такога, г. зн. наколькі выказванне супярэчыць
чаканню (praeter exspectationem), убачыў бы, што сутнасцю неспадзя
ванага (rationem inopinati) з’яўляецца не што іншае, як сам вынік васт
рыні (effectus acuminis)» (III, 5–7). Зрэшты, аўтар трактата справядліва
адзначае, што «неспадзяванае» можа быць выклікана не толькі «вастры
нёй», але і проста паведамленнем новай, раней невядомай праўдзівай
інфармацыі, якая разыходзіцца з прэсупазіцыяй слухача (супярэчыць
яго меркаванню): «...ёсць шмат неспадзяваных выказванняў, якія не
з’яўляюцца вострымі, хоць і закранаюць <сутнасць> прадмета. Бо мы
не ведаем шмат таго, што з’яўляецца праўдзівым (vera) і закранае <сут
насць> прадмета, і, калі мы з гэтым знаёмімся, падаецца нам неспа
дзяваным, аднак мы не называем гэтага вострым, але проста праўдзі
вым (vera), як пры вывучэнні філасофіі» (IV, 1–4). У гэтым назіранні
Сарбеўскага выяўляецца розніца паміж яго разуменнем «неспадзя
ванага» і сучаснай трактоўкай тэрміна «парадокс». Паводле сённяшніх
уяўленняў, пад парадоксам разумеецца штосьці супярэчнае менавіта
агульнапрынятаму меркаванню (падр. гл. 4.1.1). Сарбеўскі, аднак,
мае на ўвазе меркаванне асобнага слухача, яго індывідуальныя ўяў
ленні аб свеце.
З пункту гледжання лінгвістыкі падмуркам «неспадзяванага» з’яў
ляецца парушэнне прэсупазіцыі слухача, г. зн. таго, што моўца лічыць
вядомым слухачу. Маецца на ўвазе не семантычная, а больш слабая,
прагматычная прэсупазіцыя, парушэнне якой, як паказала А. В. Па
дучава, не выклікае камунікатыўнай няўдачы [110, с. 58].
4.4.2. Суаднесенасць «неспадзяванага»
з удзельнікамі камунікацыі
Асэнсоўваючы моцную залежнасць «неспадзяванага» ад прэсупа
зіцый «слухача», Сарбеўскі разглядае «неспадзяванае» не як фундамен
тальную ўласцівасць выказвання, а як пэўную праекцыю, канатацыю,
якую прыўносіць рэцыпіент: «...тое, што насуперак меркаванню, для
выказвання хутчэй выпадкова (accidit), чым уласціва (enest), або [...]
яно з’яўляецца пэўнай адзнакай (denominatio – ‘канатацыя, ярлык’),
якая прыўносіцца звонку ад таго розуму (ab intellectu), для якога само
выказванне з’яўляецца неспадзяваным» (III, 12–14).
У гэтым, на думку аўтара трактата, палягае сутнаснае адрозненне
«нечаканага» ад «вастрыні»: «Вастрыня ўласціва выказванню (dictum) і
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належыць яму ў той ступені, у якой яна не залежыць ад чытача» (III,
15–16). «Вастрыня» – гэта ўласцівасць тэксту, не залежная ад якіх-не
будзь суб’ектыўных уяўленняў слухача. У разуменні Сарбеўскага, «васт
рыня, бясспрэчна, з’яўляецца спараджэннем моўцы (partus dicentis)»
(III, 16). Размяркоўваючы ролі паміж камунікантамі ў працэсе стварэн
ня «вастрыні», аўтар трактата аддае абсалютную перавагу «моўцу».
Сарбеўскі ўказвае на залежнасць успрымання некаторага зместу ад
пункту гледжання: чытач успрымае ў тэксце адно, а аўтар тэксту –
іншае. Тэкст да ўспрымання слухачом значна адрозніваецца ад тэксту
ўспрынятага: «...толькі ў тым выпадку, калі вастрыня ўспрымаецца
(percipitur) чытачом, толькі тады яна пачынае быць неспадзяванай; толь
кі тады думка (cogitatio) чытача затрымліваецца (substit), і ён здзіўляецца
(admiratur) самой вастрыні як нечаму новаму і нечаканаму для яго» (III,
18–21). Такім чынам, Сарбеўскі выказвае метадалагічна важнае для
сучаснай тэорыі камунікацыі палажэнне аб адрозненні тэксту з пункту
гледжання моўцы і слухача.
Паводле Сарбеўскага, «слухач» – не пасіўны рэцыпіент. У трактаце
«слухачу» прыпісваецца актыўная дзейнасць па інтэрпрэтацыі «вастры
ні», асэнсоўваецца залежнасць выказвання ад базавых ведаў рэцыпіен
та; адна з дэфініцый «вастрыні» падаецца праз вынікі ўздзеяння выказ
вання на слухача. Аднак у тэорыі Сарбеўскага адчуваецца вядомая
асіметрыя ў плане ўвагі да камунікантаў: у большасці выпадкаў фено
мены маўлення разглядаюцца з пазіцыі моўцы.
4.4.3. «Неспадзяванае» і эфект падманутага чакання
Азначэнне «неспадзяванага» ў Сарбеўскага як «таго, што супярэ
чыць чаканню» дазваляе суаднесці гэты тэрмін з такім паняццем су
часнага літаратуразнаўства і псіхалогіі ўспрымання, як эфект падманута
га чакання. Як паказаў польскі лінгвіст Януш Славіньскі, эфект пад
манутага чакання звязаны з прагнозам слухача адносна паведамлення,
якое ўспрымаецца; рэцыпіент «прадказвае змест наступнага адрэзка
тэксту, зыходзячы з папярэдняга», «чакае рэалізацыі “абяцанай” схемы»
[131, с. 269]. На думку Я. Славіньскага, ад апраўдання/неапраўдання
чаканняў чытача залежыць аб’ём інфармацыі ў паэтычным тэксце (ін
шымі словамі, якасць мастацкага тэксту): «Колькасць інфармацыі пра
парцыянальна яе нечаканасці з пункту гледжання моўцы» [131, с. 270].
Паводле І. В. Арнольд, сувязь аб’ёму эстэтычнай інфармацыі з прад
казальнасцю яе з’яўлення ў тэксце ёсць праяўленне закону тэорыі ін
фармацыі, паводле якога «аб’ём інфармацыі ў паведамленні ёсць функ
цыя колькасці магчымых альтэрнатыўных паведамленняў» [32, с. 32].
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Эфект падманутага чакання, аднак, з’яўляецца больш агульнай
з’явай, чым «неспадзяванае», паколькі можа будавацца не толькі на
разбурэнні індывідуальных светапоглядных стэрэатыпаў, але і на пару
шэнні моўных (узуальных), камунікатыўных і сацыяльных норм. У гэ
тым дачыненні паняцце «неспадзяванае» роднаснае парадоксу, які, па
водле Г. Я. Сямёна, «з’яўляецца прыватным выпадкам эфекту падманутага
чакання» [130, с. 7].

4.5. Псіхічныя, камунікатыўныя і ўласна
моўныя аспекты ўспрымання
«вастрыні»
4.5.1. Сувязь псіхічных эфектаў «вастрыні»
(«здзіўленне» і «задавальненне») з базавымі ведамі
«чытача/слухача» (lector, audiens)
Паводле трактата два асноўныя «эфекты вастрыні» – «здзіўленне»
і «задавальненне» – залежаць ад базавых ведаў рэцыпіента. Спасылаю
чыся на Арыстоцеля, Сарбеўскі тлумачыць «здзіўленне» недастатковай
інфармаванасцю слухача: «Здзіўленне нараджаецца з неспадзяванага,
якраз тады, калі мы чуем штосьці, чаго не чакалі і прычына чаго не
была нам вядома <...> як вучыць Арыстоцель, здзіўленне пачынаецца
з няведання прычын» (VII, 18–21). Сарбеўскі заўважае, што «здзіўленне»
суправаджаецца пэўным прыпыненнем ментальнай дзейнасці: «Якраз
тады чалавек мусіць спыніць думку на чым-небудзь, калі заўважыць,
што на самой справе (de facto) адбылося нешта такое, што, ён лічыў, не
можа адбыцца, або пэўна не адбылося нешта такое, што, ён думаў, можа
адбыцца, – у гэты момант ён і пачынае здзіўляцца» (VIII, 30–9, 2).
Параўнай даныя «Психологической энциклопедии», у якой здзіўленне
звязваецца з «кагнітыўнай неадпаведнасцю» і характарызуецца «станам
“абнулення”, пры якім розум на долю секунды ачышчаецца ад думак»
[138, с. 865].
«Задавальненне» аўтар трактата звязвае з эстэтычнай асалодай ад
вырашэння парадоксу і атрыманнем новага погляду на прадмет. На яго
думку, «задавальненне» выклікаецца «высвятленнем (apparentia) пры
хаванай прычыны (causae illius, quae latebat), праз якое мы заўважаем,
што адбылося тое, што, як мы меркавалі, не магло адбыцца» (VII, 24).
Такім чынам, Сарбеўскі адзначае пэўны гнасеалагічны патэнцыял «васт
рыні», які вызначаецца працай інтэлекту па адшуканні падмурка па
радоксу.
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4.5.2. «Шматстайнасць у адзінстве»
(pluralitas in unitate) як магчымасць
дваістай інтэрпрэтацыі выказвання
Сарбеўскі заўважае, што «эфект задавальнення» звычайна звязаны
з «пэўнай разнастайнасцю» (quandam varietas), дзякуючы якой свядо
масць слухача «пашыраецца (dilatet se), раз’ядноўваецца (distrahatur) і
разраджаецца (effundat)» (VIII, 1–2). Паколькі «вастрыня» выклікае «за
давальненне», неабходна, каб у ёй быў «пэўны элемент разнастайнасці
(ratio varii), або шматстайнасць у адзінстве (pluralitas in unitate) (ці ў
чым-небудзь адным, аб чым пішам), якая забаўляе (разрывае) і пашырае
душу (distrahens atque dilatans animum)» (VIII, 3–4). Тэрмін «шматстайна
сць у адзінстве» (pluralitas in unitate), як слушна заўважыў Т. Сінка,
запазычаны Сарбеўскім у Арыстоцеля, у якога гэтае спалучэнне з’яў
лялася дэфініцыяй прыгажосці [180, с.12]. Сарбеўскі выкарыстоўвае
«шматстайнасць у адзінстве» як метафару, якая трапна характарызуе
псіхічныя аспекты ўспрымання «вастрыні», паколькі адлюстроўвае маг
чымасць мнагастайнай інтэрпрэтацыі аднаго выказвання.
«Спалучэнне» (unio) «адпаведнага» і «неадпаведнага» з’яўляецца,
паводле Сарбеўскага, «спараджэннем самой разнастайнасці» (partus ipsius
varii). Пры гэтым аўтар трактата вельмі тонка заўважае асаблівасці псі
хічнага стану адрасата пры ўсведамленні магчымасці дваістай інтэрп
рэтацыі выказвання: «Яму (чытачу. – Я. П.) у пэўнай ступені цікавыя
абедзве часткі, і ён разрываецца паміж імі, але праз дзіўнае спалучэнне
абедзвюх частак (in utriusque unione) зноў мірыцца і згаджаецца, нават
калі раней лічыў, што нешта толькі супярэчыць рэчаіснасці, ён пачынае
лічыць, што яно адпавядае, і наадварот» (XIX, 2–5). Здаецца, аўтар
адзначае цяжкасці, якія ўзнікаюць у чалавека, калі ён спрабуе адна
часова «памысліць» дзве інтэрпрэтацыі выказвання.
4.5.3. Праблемы камунікатыўнага члянення
выказвання: тэрміны «вядомае»
(cognitum) і «невядомае» (incognitum)
У сувязі з паняццем «разнастайнасць» (varietas) Сарбеўскі разглядае
шэраг пытанняў, якія маюць дачыненне да праблемы камунікатыўнай
арганізацыі выказвання. У прыватнасці, тэрміны cognitum (‘спазнанае/
вядомае’) і incognitum (‘неспазнанае/невядомае’), якімі Сарбеўскі ха
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рактарызуе структуру «вострага» выказвання, карэлююць з сучаснымі
тэрмінамі «вядомае/невядомае» («тэма/рэма», «дадзенае/новае»).
Паводле трактата «разнастайнасць» складаецца з дзвюх частак, адна
з якіх павінна быць «папярэдне вядомай» (cognitum antecedenter), а дру
гая – «папярэдне невядомай» (incognitum antecedenter). На думку Сар
беўскага, без «неспазнанага/невядомага» «не будзе на самой справе нес
падзяванага, а таму не будзе ані здзіўлення, ані асалоды» (VIII, 5–7).
Гэты тэзіс Сарбеўскі ілюструе на прыкладзе эпіграмы Марцыяла пра
льва Цэзара. «Вынікае, што патрэбна, каб адна частка разнастайнага
(varii) была папярэдне вядомай, напрыклад, звычка галоднага льва, а
другая – невядомай (лагоднасць на самой справе галоднага, але цэ
зарскага льва)» (VIII, 8–11). У дадзеным прыкладзе «вядомай» лічыцца
агульнавядомая ўласцівасць ільвоў быць драпежнікамі. У эпіграме Мар
цыяла гэта выражаецца наступнымі словамі: «Хіба можа леў злітавацца
над схопленай здабычай?» На думку Сарбеўскага, вядомая інфармацыя
«мусіць быць выяўленай і папярэдне спазнанай (praenoscendum) або
яўна (expresse), або імпліцытна (implicite)» (VIII, 13–15). Верагодна, аўтар
трактата ўсведамляе, што элемент «вядомага/спазнанага» ў тэксце можа
не выражацца яўна, але адсылаць да агульнавядомай інфармацыі.
Паводле трактата «невядомым/неспазнаным» з’яўляецца інфармацыя
аб прыналежнасці льва Цэзару, якая тэкстуальна падаецца пазней:
«Кажуць пачвара – твая... (г. зн. Цэзара. – Я. П.)» (VIII, 19).
Між іншым, Сарбеўскі лічыць, што «неабавязкова, каб заўсёды
найперш была спазнанай неадпаведнасць, а пасля – адпаведнасць, бо
можа стацца спазнаным напачатку адпаведнае, а потым – неадпавед
нае» (VIII, 20–22). На думку аўтара, паслядоўнасць спазнання «адпа
веднага» і «неадпаведнага» не з’яўляецца рэлевантнай, таму што «пры
чына здзіўлення і задавальнення» палягае ў «самой уласцівасці адпа
веднага і неадпаведнага быць злучанымі» (VIII, 29–30).
Прафесар Каліфарнійскага ўніверсітэта Уолес Чэйф абгрунтаваў
неабходнасць называць «дадзеным» (або «старым») не тое, што ўжо
ведае слухач, а «тыя веды, якія, па меркаванні моўцы, знаходзяцца ў
свядомасці слухача ў момант выказвання» [146, с. 281]. «Новае» – гэта
тое, «што, па меркаванні моўцы, ён уносіць сваім выказваннем у свя
домасць слухача» [146, с. 281]. Чэйф указвае на большую дакладнасць
тэрмінаў «раней уведзены» і «толькі што ўведзены».
Падобны падыход характэрны і для Сарбеўскага. Яго цікавіць ак
туальнае валоданне інфармацыяй, г. зн. знаходжанне інфармацыі ў свя
домасці рэцыпіента. «Невядомае» – гэта не абсалютна невядомае, а
актуальна невядомае.
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4.5.4. Паўторнае ўспрыманне
мастацкага тэксту: уяўленні
Мацея Сарбеўскага,
У. Я. Пропа і Ю. М. Лотмана
Некаторую ўвагу Сарбеўскі ўдзяляе праблеме паўторнага ўспры
мання знаёмых тэкстаў, у прыватнасці, яго цікавіць магчымасць дру
гаснага прачытання «вастрыні». На думку даследчыка, «тысячу разоў
прачытаны сапраўды востры радок якой-небудзь эпіграмы – нават калі
ў ім ужо практычна спазнана і, канешне, асэнсавана прычына як адпа
веднага, так і неадпаведнага, і нават калі і тое, і другое ўжо не з’яўляецца
нечаканым, – усё роўна з’яўляецца вострым» (XIX, 14–17). Такое магчы
ма, бо «сутнасць вастрыні не ў тым, што яна неспадзявана фармальна
(formaliter) і актуальна (actualiter), але ў тым, што яна неспадзявана
віртуальна (virtualiter) і фундаментальна» (fundamentaliter)» (XIX, 17–20).
Віртуальна або фундаментальна неспадзяванай ёсць сама «сувязь неад
паведнага і адпаведнага», якая з’яўляецца «галоўнай прычынай і пад
ставай таго, што нешта для нас можа быць неспадзяваным, нават калі
яно адпавядае рэчаіснасці» (XIX, 20–21).
На думку Сарбеўскага, для існавання «вастрыні» неабавязковае
«актуальнае няведанне» (non praecognitio actualem) чытача, што неадпа
ведна, а што адпаведна; неабходна толькі «магчымае» (aptitudinalem)
або «фундаментальнае» (fundamentalem) няведанне. «Фундаментальнае
няведанне» (fundamentalem non praecognitio) палягае ў тым, што «адпа
веднае так суадносіцца з неадпаведным, што, калі адно становіцца вя
домым, другое з-за сваёй прыроды імкнецца застацца таемным і адпа
ведна застаецца невядомым» (XIX, 9–12). У гэтым месцы трактата
Сарбеўскі заўважае ўласцівасць чалавечай свядомасці захоўваць у
«аператыўнай» памяці толькі адзін з палярных поглядаў на прадмет (або
адну інтэрпрэтацыю выказвання).
Супрацьпастаўленне «актуальнага» (actualis) і «фундаментальнага»
(fundamentalis), зробленае Сарбеўскім, трэба разглядаць як частку той
філасофскай традыцыі, якая прывяла да пастулацыі супрацьпастаўлен
ня мовы і маўлення (маецца на ўвазе адно з палажэнняў тэорыі Фер
дынанда дэ Сасюра: мова – патэнцыяльна, маўленне – актуальна).
Цікава параўнаць погляд Сарбеўскага на азначаную ў назве пад
раздзела праблему з меркаваннямі сучасных семіётыкаў. Так, У. Я. Проп
лічыць, што паўторнае ўспрыманне камічнага тэксту не выклікае ў
рэцыпіента смех: «Анекдот выклікае ў нас смех сваёй нечаканай
дасціпнай канцоўкай. Але той самы анекдот, пачуты ў другі, ці трэці,
ці чацвёрты раз, смеху не выклікае, бо нечаканасці ўжо няма» [123,
с. 180]. Характ эрна, што даследчык называе галоўнай прычынай
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неактуальнасці камічнага менавіта адсутнасць нечаканасці. Зрэшты,
Проп дапускае, што таленавіты, якасны твор можа выклікаць рэакцыю
і пры паўторным успрыманні, але гэта будзе ўжо не зусім смех, а
эстэтычнае задавальненне ад твора: «Аднойчы зробленае адкрыццё або
назіранне, якое выклікала раптоўны смех, пры паўтарэнні смеху ўжо
не выклікае. Праўда, гледзячы добрую, таленавітую камедыю другім
разам ці нават часцей, мы будзем смяяцца і ў другі, і ў трэці раз. Але
смех гэты будзе слабы, ціхі, смех сам сабе. Гэта не будзе выбух або
грукат, як пры першым успрыманні. Такі слабы, ціхі смех змяшчае
прымесь эстэтычнага задавальнення ад таго, што адбываецца на сцэне
ці на экране. Такі смех выклікае толькі добрая, таленавітая камедыя.
Дрэнны фарс ці вадэвіль, смешны ў першы раз нечаканасцю камічных
сітуацый ці рэплік, пры паўторным наведванні выклікае ўжо нуду»
[123, с. 180].
Ю. М. Лотман у сваіх «Лекциях по структуральной поэтике» раз
глядае праблему паўторнага ўспрымання мастацкага тэксту ў сувязі з
праблемай структурнага паўтору. Паводле даследчыка, «мастацкая струк
тура не разлічана на аднаразовую перадачу дадзенай інфармацыі» [88,
с. 115]. Актуальнасць і навізну эстэтычнай інфармацыі, якая транслюец
ца творам, Лотман тлумачыць эвалюцыяй самой пазатэкставай сістэмы
(г. зн. свядомасці рэцыпіента): «І падобна таму, як паўторнае выкананне
адной і той жа п’есы рознымі артыстамі рэльефна раскрывае спецыфіку
выканання, розніцу ў выкананні, паўторнае ўспрыманне аднаго і таго
ж тэксту агаляе эвалюцыю ўспрымаючай свядомасці, розніцу ў яго
структуры, – адрозненне, якое лёгка ўслізнула б пры ўспрыманні роз
ных тэкстаў. А значыць, і ў гэтым выпадку размова ідзе не аб абсалют
ным, а аб адносным паўторы» [88, с. 115].
Такім чынам, магчымасць паўторнага эстэтычнага эфекту ад мас
тацкага твора У. Я. Проп ставіць у залежнасць ад якасці твора, а
Ю. М. Лотман тлумачыць эвалюцыяй пазатэкставай сістэмы.

4.6. Значэнне трактата
«De acuto et arguto»
для камунікатыўнай
практыкі XVII ст.
Трактат Сарбеўскага быў напісаны ў тыя часы, калі праблема дос
ціпу была надзвычай актуальнай у грамадстве. Паводле больш позняга
сведчання Яна Квяткевіча (1630–1703), у яго час ахвотна слухалі толькі
тое, што было вострым, выразным, дасціпным [178, с. 34]. У такой сі
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туацыі трактат Сарбеўскага (нават ненадрукаваны) не мог не паўплы
ваць на формы і мадэлі зносін у тагачасным грамадстве.
Сам Сарбеўскі вельмі шырока глядзеў на сферу прымянення сваёй
тэорыі «вастрыні». Па-першае, у падзагалоўку трактата аўтар падкрэс
лівае яго карысць і для літаратурнай творчасці, і для маўленчай практы
кі: «omnibus bono, quibus studium est acute et scribere, et loqui» (‘на ка
рысць усім, хто жадае дасціпна пісаць і размаўляць’) (I, 6–7). Па-другое,
у сваім трактаце «Пра дасканалую паэзію» аўтар кажа, што яго тэорыя
прыдатна для ўсёй шырыні рытарычных жанраў, уключаючы публічную
вучоную і неафіцыйную гаворку адукаваных людзей: «<…> трактат «Аб
вастрыні і досціпе» будзе агульна карысным для судовых і публічных
прамоў, дэкламацый, дыялогаў, дыялагічных сцэн у трагедыях, каме
дыях, драмах, для элегій і лірычных вершаў, акрамя таго, для сатыр і
эпіграм, а таксама для лістоў, прыпавесцяў (apologus), меніпей, і, нарэш
це, для самога будзённага маўлення (familiaris sermo – дасл. ‘прыватная
гутарка, «обиходная речь»‘)» (De perfecta poesi 20, 22–29).
Такім чынам, патэнцыйная сфера ўздзеяння трактата – шырокае
кола грамадскай камунікацыі. Наколькі моцна тэорыя Сарбеўскага паў
плывала на рэальныя моўныя зносіны XVII ст.? Ці закрануў лацінамоўны
трактат «De acuto et arguto» камунікацыю на народных мовах?
Паводле даследаванняў П. Левіна трактат Сарбеўскага адыграў знач
ную ролю ў фарміраванні тэорыі канцэптызму і, шырэй, эстэтыкі ба
рока ва ўсходнеславянскай думцы XVII–XVIII стст. [166; 167]. Аўтарка
паказала, што водгукі ідэй Сарбеўскага адчуваюцца ў шматлікіх курсах
паэтыкі і рыторыкі, якія выкладаліся ў праваслаўных вучэльнях Вялікага
Княств а Літоўскага, Украіны і Расіі. Разам з тым, паводле даследчыцы,
ніводны з выкладчыкаў паэтыкі і рыторыкі не «ўспрыняў тэорыю
польск
 ага Гарацыя ва ўсёй яе глыбіні, пераймаючы сфармуляваны дэ
фініцыйны аксюмаран, а многія ўвогуле спрашчалі яе (тэорыю. – Я. П.)
і аддавалі перавагу погляду на acumen як на вынік здзіўлення, неспа
дзяванкі, што супярэчыла пасылкам Сарбеўскага» [166, с. 120].
Існуюць меркаванні, што тэорыя «вастрыні» рэальна паўплывала
на камунікацыю на народных мовах, у прыватнасці на паэтычную прак
тыку Сімяона Полацкага. Паводле Р. Лахман, «трактат Сарбеўскага не
толькі глыбока паўплываў на традыцыю падручнікаў па рыторыцы, але
і пакінуў след у паэтычнай практыцы, як гэта можна прадэманстраваць
на прыкладзе паэзіі Сімяона Полацкага» [83, с. 135]. Р. Лахман бачыць
непасрэднае ўздзеянне трактата Сарбеўскага ў вершы Сімяона Полацка
га «Хамелеонту...» [83, с. 135–137]. У цэлым аргументацыя Лахман па
даецца даволі суб’ектыўнай. Так, Сарбеўскаму прыпісваюцца катэгорыі,
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якіх няма ў трактаце «Аб вастрыні і досціпе», напр. acumina curiosa,
echica, cancrina, figurate [83, с. 137].
Безумоўна, Сімяон Полацкі быў знаёмы з трактатам Сарбеўскага.
Аб уплыве ідэй Сарбеўскага на літаратурна-эстэтычныя погляды Сімяо
на Полацкага сведчыць яго невялікі трактат «Commemoratio brevis
poeticae» (‘Сціслы напамін пра паэтыку’) (1646). Як паказаў Р. Лужны,
раздзел гэтай працы Сімяона Полацкага, які носіць назву «Modus eruendi
conceptas» (‘Спосаб выкапванння/здабычы канцэптаў’), мае тэкстуаль
ную залежнасць ад трактата «De acuto et arguto» [170, с. 29–30]. Аднак
тэзіс аб уплыве трактата Сарбеўскага на творчаць пэўнага барочнага
аўтара патрабуе дакладнай абгрунтаванасці, г. зн. больш выразнай
ілюстрацыі сувязі паміж канкрэтным мастацкім прыёмам, ужытым у
творы, і канкрэтнымі катэгорыямі трактата Сарбеўскага.
Улічваючы распаўсюджанасць і папулярнасць тэорыі Сарбеўскага,
можна меркаваць, што яна выкарыстоўвалася ў рытарычнай і паэтыч
най практыцы у тым ліку і на народных мовах. Сама магчымасць ужы
вання «вастрыні», прапанаваная Сарбеўскім, як у высокіх жанрах, так
і ў будзённай камунікацыі, нівеліравала іерархію рытарычных жанраў
і пераносіла апазіцыю ўзнёслага і трывіяльнага ва ўсе віды дыскурсу.
Тым самым новая рытарычная тэорыя максімальна набліжалася да мовы
(у тым ліку народнай) і паскарала працэс стылёвай дыферэнцыяцыі
моўных сродкаў.

ГЛАВА  

5

СРОДКІ МОЎНАЙ ВЫРАЗНАСЦІ
І ГУЛЬНЯВЫЯ ФОРМЫ МАЎЛЕННЯ
ПАВОДЛЕ ТРАКТАТА «DE ACUTO
ET ARGUTO»
5.1. «Гульня слоў»
(lusus verborum) у трактаце
«De acuto et arguto»

П

аводле трактата «гульня слоў» (lusus verborum) – гэта адзін са срод
каў досціпу, такіх як «анамінацыя, традукцыя, паранамазія,
камплексія, кандуплікацыя, дыз’юнкцыя і іншыя фігуры слоў і думак,
якія служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28).
Разам з тым «гульня слоў» асэнсоўваецца як асноўны прынцып тых
трынаццаці «спосабаў адшукання досціпу» (modi inveniendi argutia), якія
Сарбеўскі разглядае ў сваім трактаце. Гэта вынікае з назвы адпаведнага
раздзела помніка: «Раздзел VII. Спосабы адшукання досціпаў, якія
палягаюць у гульні слоў».
Кожнаму спосабу аўтар трактата дае назву («этымалагічны», «арыф
метычны», «геаграфічны», «прасадычны», «сафістычны», «наменклатар»,
«паэтычны», «граматычны», «алфавітны», «анаграматычны», «тропавы»,
«рытарычны», «аратарскі»), невялікае тлумачэнне і адзін або некалькі
прыкладаў з антычнай ці новалацінскай літаратуры.
У аснове «спосабаў адшукання досціпу», прапанаваных Сарбеўскім,
ляжаць даволі разнастайныя з’явы мовы і маўлення. Некаторыя можна
наўпрост суаднесці з вядомымі стылістычнымі сродкамі, іншыя ўяў
ляюць сабой пэўныя паэтычныя прыёмы. Усе спосабы можна ўмоўна
падзяліць на некалькі груп (гл. табл. 3).
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Табліца 3
Класіфікацыя спосабаў адшукання досціпу,
прапанаваных Сарбеўскім
Група прыёмаў,
да якой можна
аднесці спосаб

Спосабы адшу
кання досціпу, у
якіх асэнсаваны
лексіка-семан
тычныя маг
чымасці мовы

«Гульня слоў»,
заснаваная на
паранамазіі

Спосабы,
заснаваныя на
загадцы

Арыгінальная
назва «спосабу адшукання
досціпу»

Сутнасць
дадзенага спосабу (у сучаснай
тэрміналогіі)

Найбольш
блізкі сучасны
стылістычны
прыём

modus sophisticus
(‘сафістычны
спосаб’)

Дваістая
рэферэнцыя
выказвання

Дылогія,
амфібалія

modus rhetoricus
(‘рытарычны
спосаб’)

Контрадыкторнасць
семантычных
кампанентаў
словазлучэння

Аксюмаран

modus nomenclator
(‘спосаб наменклатар’)

Іранічнае
перайменаванне

Антыфразіс

modus poeticus
(‘паэтычны спосаб’)

Супастаўленне
слоў, блізкіх
па плану вы
ражэння

Паранамазія

modus alphabeticus
(‘алфавітны
спосаб’)

Гульня з паро
німамі, адроз
нымі адной
літарай

Метаграма

modus prosodiacus
(‘прасадычны
спосаб’)

Гульня з
паронімамі,
адрознымі
даўжынёй
склада

modus arithmeticus
(‘арыфметычны
спосаб’)
modus geographicus
(‘геаграфічны
спосаб’)
modus
anagrammaticus
(‘анаграматычны
спосаб’)
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–

Падлік літар у
імені

Шарада

Этымалогія
ўласнага імя

Прозанамазія

Семантычнае
насычэнне
тэксту

Анаграма

Група прыёмаў,
да якой можна
аднесці спосаб

Спосабы, у якіх
абыгрываецца
ўнутраная форма слова

–

–

Арыгінальная
назва «спосабу адшукання
досціпу»

Сутнасць
дадзенага спосабу (у сучаснай
тэрміналогіі)

modus etymologicus
(‘этымалагічны
спосаб’)

Гульня з унутранай формай
слова

modus оratorius
(‘аратарскі спосаб’)
modus grammaticus
(‘граматычны
спосаб’)
modus tropicus
(‘тропавы спосаб’)

Абыгрыванне
этымалагічнай
роднасці слоў
Гульня з
граматычнымі
правіламі
Выкарыстанне
рытарычных
фігур

Заканчэнне табл. 3
Найбольш
блізкі сучасны
стылістычны
прыём
–

Этымалагічная
фігура
–

Розныя

5.2. «Спосабы адшукання досціпу»,
у якіх асэнсаваны
лексіка-семантычныя з’явы
5.2.1. «Сафістычны» спосаб (modus sophisticus)
адшукання досціпу: аманімія як аснова
дваістай рэферэнцыі
Назва «сафістычнага» спосабу паходзіць ад грэцкага слова sofist/~
(‘прафесійны настаўнік рыторыкі і філасофіі ў Старажытнай Грэцыі’)
і звязана з мастацтвам сафістыкі. Паводле Сарбеўскага, сафістычны
спосаб «датычыцца дыялектычных дзеянняў (dialecticas actiones) і довадаў
(elenchos), калі ўжываюцца імёны, якія складаюцца з аднолькавых скла
доў і літар, аднак маюць дваістае значэнне (dubiam significationem) і з’яў
ляюцца, як гэта называюць логікі, раўназначнымі (aequivoca)» (XVII,
21–23).
У якасці прыкладу Сарбеўскі прыводзіць двуверш новалацінскага
паэта Бернарда Баўхузія (1575–1619) пра «персідскага воіна, які выдаваў
сябе за хрысціяніна» (XVII, 26): «Ferebat hoc in ore semper symbolum: //
Soli deo honor et gloria» (‘Ён заўсёды меў такое вызнанне веры: адзінаму
Богу (= богу-Сонцу. – Я. П.) гонар і слава’). У вершы Баўхузія схоплена
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двухсэнсоўнасць важнай веравызнальнай формулы «soli deo», яе патэн
цыяльная адпаведнасць і хрысціянству, і паганству. Гэта дасягаецца гу
льнёй з дзвюма аманімічнымі словаформамі: soli можа быць як dat. sing.
ад назоўніка sol, solis m – ‘сонца’, так і dat. sing. ад займеннага прыметніка
solus, a, um – ‘адзіны’.
Ужыты Сарбеўскім тэрмін «раўназначны» (aequivoca) мае непас
рэднае дачыненне да гісторыі тэрміна «амонім» ( ¿). Справа
ў тым, што тэрмін эквівакальны быў уведзены рымскім хрысціянскім
філосафам і дзяржаўным дзеячам Севярынам Баэцыем (480–524).
Паводле перакладчыцы твораў Баэцыя С. С. Нярэцінай, Баэцый
прыдумаў гэты тэрмін для перадачы паняцця Арыстоцеля 
(‘аднайменны’) [102, с. 24]. Пад экв ів ак ал ьн ым Баэцый разумеў
адпаведнасць аднаго імені двум дэнататам: «Эквівакальным называецца
тое, у чаго адно толькі імя агульнае, а адпаведны імені сэнс (ratio)
субстанцыі адрозны <…>» [1, с. 127]1.
М. К. Сарбеўскі асэнсоўвае аманімію як семіятычную з’яву, умовамі
якой з’яўляюцца ідэнтычнасць плана выражэння двух знакаў-слоў.
Аднак аманімія двух слоў не з’яўляецца самадастатковай для стварэння
досціпу. З падвоенага сэнсу амонімаў «паэт або аратар выводзіць нешта
такое, што дае чытачу падставу пераносіць (occasio transferendi) назву
ад аднаго значэння да другога» (XVII, 23–25). Гаворачы сучаснымі тэр
мінамі, двухсэнсоўнасць слова павінна перайсці ў дваістую рэферэнцыю
выказвання. Для гэтага аўтар павінен паставіць амонімы ў такую пазі
цыю, каб шматзн
 ачнасць не здымалася кантэкстам. «Досціп» узнікае ў
выніку таго, што чытач асэнсоўвае магчымую адпаведнасць аднаго пла
на выражэння паведамлення двум планам зместу.
У логіцы асэнсаваны Сарбеўскім прыём лічыцца памылкай і паля
гае ў парушэнні правіла адназначнасці; на аснове эквівакацыі будуюцца
некаторыя сафізмы. У стылістыцы эквівакацыя разглядаецца як выраз
ны сродак маўлення: у слоўніку В. П. Масквіна гэты тэрмін інтэрпрэтуец
1 Баэцый

даволі шырока разумеў аманімію, уважаючы, што эквівакальнымі могуць
быць не толькі назоўнікі, але і дзеясловы, і прыназоўнікі, і злучнікі: «Эквівакацыя
ўласціва не толькі імёнам, але і дзеясловам <…> таксама даволі часта эквівакацыя
мае месца ў прыназоўніках і злучніках» [1, с. 127–128]. Эквівакальнымі, паводле
Баэцыя, таксама лічацца пераносныя значэнні шматзначнага слова, але толькі ў
тым выпадку, калі «рэч, якая не мае імені, бярэ імя ад іншай рэчы» [1, с. 131].
Пераноснае значэнне, «калі на рэчы, якія маюць усталяванае імя для прыгажосці,
пераносіцца імя іншай, ужо названай рэчы» (напрыклад, «калі хтосьці для прыга
жосці назаве таго, хто з’яўляецца стырнавым, вознікам»), выключаецца з паняцця
эквівакацыі [1, с. 131].
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ца як «антанаклаза, якая выкарыстоўваецца як рытарычны прыём» [101,
с. 352]1.
Найбольш блізкім стылістычным сродкам да асэнсаванага Сарбеў
скім прыёму з’яўляецца дылогія («фігура двухсэнсоўнага маўлення, зас
наваная на ўжыванні полісемантаў або слоў, маючых амонімы, у кан
тэксце, які выключае іх адназначнае вытлумачэнне» [101, с. 60]).
На думку Р. Лахман, дваістасць моўных знакаў (dubio significatio),
адзначаная Сарбеўскім, адыгрывае значную ролю ў азначэнні паэтыч
най функцыі, прапанаванай Р. О. Якабсонам, які «разглядае дваісты
характар мовы як залог яе паэтычнай функцыі ўвогуле» [83, с. 106].
Варта ўдакладніць, што «неадназначнасць» (ambiguity), пра якую Якаб
сон згадвае як пра «ўнутрана прысутную, неад’емную ўласцівасць любо
га накіраванага на самое сябе паведамлення» [157, с. 203], па этымалогіі
значна бліжэй да тэрміна двухсэнсоўнасць (ambiguum), адзначанага яшчэ
Цыцэронам [9, с. 179].
5.2.2. «Рытарычны» спосаб (modus rhetoricus)
адшукання досціпу: гульня
з аксюмараннымі эпітэтамі
Паводле характарыстыкі аўтара, «рытарычны спосаб грунтуецца на
гульні эпітэтаў (lusum epithetorum), як у выпадку, калі хворага чалавека
называюць дыхаючым нябожчыкам, спакой – неспакойным, так што
эпітэт становіцца супярэчным таму, што ўсталявана (contrarium sit fixo)»
(XIX, 27–29). У якасці прыкладу рытарычнага спосабу Сарбеўскі пры
водзіць наступную эпіграму: «Sirenas, hilarem navigantium poenam, //
blandasque mortes gaudiumque crudele» (‘Сірэны, радасная пакута ванд
роўнікаў, прывабная смерць і жахлівая радасць’). У гэтым вершы абыг
рываюцца аксюмараны hilarem poenam (‘радасная пакута’), blandas mortes
(‘прывабная смерць’), gaudium crudele (‘жахлівая радасць’).
Дэфініцыя і прыклады Сарбеўскага дазваляюць меркаваць, што ў
аснове гэтага спосабу ляжыць аксюмаран. У сваім артыкуле, прысве
чаным даследаванню аксюмарана з пункту гледжання семантыкі, Н. В. Паў
1 С.

С. Нярэціна, даводзячы пераемнасць паміж Баэцыем і сучаснымі філосафамі,
указвае на выкарыстанне паняцця «эквівакацыі» ў творах французскага філосафа
Ж. Дэлеза: «Ідэя эквівакацыі – адна з галоўных у кнізе Дэлеза “Адрозненне і паўтор”,
дзе ён падрабязна аналізуе двайны сэнс паўтора (як меры і як рытма), двайны сэнс
намінальных паняццяў, знаходзячы цудадзейную ўласцівасць нават адназначных
слоў выконваць функцыю эквівакацыі, г. зн. надаваць суседзям “гравітацыю, па
куль адно са слоў не прыходзіць на змену, становячыся, у сваю чаргу, цэнтрам паў
тарэння”» [102, с. 26].
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ловіч называе аксюмаранным словазлучэннем такое словазлучэнне, для
якога выконваецца наступная ўмова: «лексемы (або групы лексем) сло
вазлучэння такія, што ў іх значэнне ўваходзяць элементы, якія суад
носяцца як “а” – “не а” і займаюць аднолькавыя пазіцыі ў семантычнай
структуры лексем» [109, с. 238]. Для прыкладаў, прыведзеных Сарбеў
скім, дадзеная ўмова выконваецца: hilarem poenam (‘радасная пакута’),
blandas mortes (‘прывабная смерць’), gaudium crudele (‘жахлівая радасць’),
spirantem mortuum (‘дыхаючы нябожчык’), pacem impacatam (‘неспакойны
спакой’).
Паводле дэфініцыі Сарбеўскага, у «рытарычным» спосабе «эпітэт
становіцца супярэчным таму, што ўсталявана (contrarium sit fixo)» (XIX,
27–29). З гэтых слоў Сарбеўскага можна зразумець, што гульня слоў
палягае ў падборы эпітэта, які супярэчыць агульнапрынятай маўленчай
практыцы. У такім разе, у падмурку ўяўленняў Сарбеўскага аб аксюма
ране ляжыць не семантыка (контрадыкторнасць семантычных кампа
нентаў лексем), а стылістыка (разбурэнне клішэ паэтычнай мовы). Тэр
мін «эпітэт», верагодна, указвае, што Сарбеўскі абмяжоўваў аксюма
ранныя спалучэнні атрыбутыўнай сінтаксічнай сувяззю. Такія ўяўленні
характэрны і для некаторых сучасных даследчыкаў (у якасці прыкладу
можна прывесці дысертацыю Е. А. Атаевай [34]). Аднак Н. В. Паўловіч
лічыць, што аксюмаранныя словазлучэнні могуць змяшчаць атры
бутыўную, каардынатыўную і пэўны від актантнай сувязі [109, с. 238].
5.2.3. Іранічныя перайменаванні:
лац. nomenclator эпохі барока
Назва «спосабу адшукання досціпу» nomenclator узыходзіць да наз
вы раба ў Старажытным Рыме, абавязанага ведаць і называць гаспадару
імёны рабоў і гасцей у доме. Сарбеўскі дае наступную дэфініцыю спо
сабу «наменклатар»: «...якому-небудзь прадмету прыпісваецца (attribuitur)
не ўласнае імя (nomen), а нейкае іншае: або падобнае, або непадобнае
і зусім далёкае з-за разыходжання ці супадзення нораваў або ўчынкаў»
(XVIII, 5–7). Як можна зразумець з гэтай дэфініцыі, размова ідзе пра
від непрамой намінацыі, якая ў рознай ступені можа адлюстроўваць
уласцівасці прадмета.
Прыклад, прыведзены Сарбеўскім, ілюструе толькі адну разнавід
насць гэтай непрамой намінацыі, калі «прадмету прыпісваецца
(attribuitur) не ўласнае імя, а [...] зусім далёкае (alienus – ’чужы, далёкі,
недарэчны’)» (XVIII, 5–6): «Ut Parcae parcunt, ut luci lumine lucent, ut
bellum bellum, sic bona Bona fuit» (‘Як Паркі мілуюць, як гаі святлом
ззяюць, як вайна прыгожая, так і Бона была добрай’). У гэтай эпіграме
словы-амонімы bellum (‘вайна’), bellum (‘прыгожае’) і паронімы lucus
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(‘гай’), luceo (‘свяціць’), Parcae (‘абыякавыя багіні лёсу’), parco (‘міла
ваць, берагчы’) утвараюць аксюмаранныя пары. Р. Лахман назвала такое
спалучэнне «аманімічным аксюмаранам» [83, с. 104]. У эпіграме аксю
маранныя пары становяцца часткамі параўнання, якое дазваляе пера
носіць іх семантычныя адносіны і на аманімічную пару Bona – ‘імя
польскай каралевы’, bona – ‘добрая’. Пад уплывам кантэксту азначэнне
bona у дачыненні да каралевы Боны набывае значэнне супрацьлеглае
(паводле Сарбеўскага, alienus – «далёкае, недарэчнае») слоўнікаваму, у
выніку чаго ўвесь выраз успрымаецца як іранічная намінацыя (анты
фразіс).

5.3. «Спосабы адшукання досціпу», у якіх
абыгрываецца ўнутраная форма слова
5.3.1. «Этымалагічны» спосаб (modus etymologicus)
адшукання досціпу: гульня з унутранай
формай слова
Паводле Сарбеўскага, «этымалагічны спосаб атрымліваецца з ха
ракт ар ыст ык і (notatio); у гэтым спосабе адбываецца тлумачэнне
(interpretаtio – ’пераклад, тлумачэнне’) імені для ўхвалення або ганьбы
прадмета» (XVI, 16–17). Для гэтага спосабу Сарбеўскі не прыводзіць
прыкладаў у тэксце трактата, але адсылае чытача да шэрагу эпіграм
рымскага паэта Марцыяла і новалацінскага паэта Францыска Рэмонда
(1562–1631). Найбольш знакамітым прыкладам, на думку аўтара трак
тата, з’яўляецца эпіграма Марцыяла «пра імя Эарына» (Epigr. IX, 11).
У дадзеным тэксце1 абыгрываецца ўнутраная форма грэцкага ўласнага
імені }Earin3~ – ‘вясенні’. Само імя называецца толькі напрыканцы
эпіграмы, так што тэкст уяўляе сабой інтэлектуальную гульню, для
ўдзелу ў якой чытач павінен валодаць грэцкай мовай.
«Этымалагічны» спосаб адшукання досціпу мае непасрэднае дачы
ненне да гісторыі тэрміна «этымалогія». У сваім трактаце Сарбеўскі
ўжывае адначасова і грэцкую, і лацінскую формы гэтага паняцця. Лацін
скі тэрмін notatio быў упершыню ўжыты Цыцэронам: «Многое можно
почерпнуть из обозначения (notatio), то есть когда доказательство улав
ливается из смысла имени, что греки называют 6tumologja, буквально
«истиннословие». Мы, однако, избегая слова для нас нового и довольно
неуклюжего, называем этот род notatio («обозначение»), ибо слова суть
1 Пачатак

эпіграмы ў перакладзе Ф. А. Пятроўскага гучыць так: «Имя, что родилось
с фиалкой, с розой // И присуще поре, что всех прекрасней <...>» [7, с. 252].
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notae («знаки») вещей» [10, с. 64]. Як мы бачым, паводле Цыцэрона,
«этымалогія» – паняцце вельмі блізкае да «ўнутранай формы». Параўнай
прыклад Цыцэрона, у якім аргумент атрымліваецца з унутранай формы
слова postliminium (‘права вяртання з палону’): «когда нечто переходит
к врагу и у нас отнимается, а “после” (post) в прежние “границы” (limen)
возвращается, – это и есть возвращение по праву – postliminium» [10, с. 64].
5.3.2. «Аратарскі» спосаб (modus oratorius)
адшукання досціпу: гульня
з роднаснымі словамі
«Аратарскі» спосаб адшукання досціпу, паводле Сарбеўскага, «па
лягае ў гульні роднаснымі словамі (coniugatorum)» (XIX, 32).
Аўтар трактата прыводзіць наступны прыклад: «Non vitiosus homo
es, Zoile, sed vitium» (‘Не заганны ты чалавек, Заіл, але сама загана’). У
дадзеным тэксце абыгрываюцца словы, звязаныя этымалагічна: vitiosus
(‘заганны’) і vitium (‘загана’). Пры супастаўленні этымалагічна роднас
ных слоў падабенства формы падкрэслівае семантычную сувязь слоў,
якая ў дадзеным выпадку выражаецца ў адносінах «частка – цэлае». У
адрозненне ад паэтычнай этымалогіі1, у гэтым спосабе актуалізуецца
блізкасць семантыкі роднасных слоў, г. зн. слоў, ужо звязаных у сістэме
мовы. У рыторыцы такі прыём мае назву «этымалагічная фігура».
Паводле Цыцэрона, «роднасная звязнасць» (conjugata) мае сувязь
з этымалогіяй: «сопряжение (conjugata) <...> близко обозначению
(notatio)» [10, с. 65]. На думку славутага тэарэтыка рыторыкі, «сопряжение
(conjugata) отыскивается в словах одного рода, а слова одного рода суть
такие, которые происходят от одного корня, но всячески изменяются.
Например: мудрый, мудро, мудрость» [10, с. 59].
Паняцці «этымалогія» і «роднасная звязнасць» для антычных ры
тараў былі «рытарычнымі месцамі», г. зн. сродкамі адшукання аргумен
таў, і належалі да сферы «inventio». У рытарычнай сістэме Сарбеўскага
гэтыя паняцці асэнсоўваюцца дваіста: 1) як адно з «рытарычных мес
цаў»; 2) як «спосаб адшукання досціпу» і разнавіднасць «гульні слоў».
Фактычна абодва тэрміны, па сваёй прыродзе належныя да моўнай праб
лематыкі, «эмігравалі» ў сферу праблем моўнай выразнасці (elocutio) і
такім чынам наблізіліся да лінгвістычнай праблематыкі. Такое ўласна
«лінгвістычнае» асэнсаванне тэрмінаў «этымалогія» і «роднасная звяз
насць» сведчыць, што ў помніку адлюстраваны даволі прасунуты этап
у гісторыі лінгвасеміётыкі і філасофіі.
1 «Паэтычная этымалогія (тэрмін Г. Вінакура) – від двайнога або трайнога гукавога

пара
лелізму, калі паэт падбірае да першага члена супастаўлення фанетычна блізкія словы,
падкрэсліваючы тым самым адзінства гукавой структуры верша» [73, с. 222].
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5.4. «Спосабы адшукання досціпу»,
заснаваныя на загадцы
5.4.1. «Геаграфічны» спосаб
(modus geographicus)
адшукання досціпу
Паводле трактата, гэты спосаб «мае месца, калі абмяркоўваецца не
само імя, а яго дадатак (adiunctum), утвораны ад назвы мясцовасці. Такімі
мянушкамі з’яўляюцца Сцыпіён Афрыканскі, Сцыпіён Азіяцкі, Даміцыян
Германік <...> тытулы, нададзеныя найбольш славутым мужам за адмыс
ловую доблесць або за той ці іншы выдатны ўчынак. Так Пампей быў на
званы Вялікім, Лукул – Ксерксам-у-тозе, Траян – Лепшым, Карл V – Вя
лікім і Стэфан – Платонскім» (XVI, 31–32; XVII, 2–3). У якасці прыкладу
Сарбеўскі прыводзіць эпіграму Марцыяла (II, 2), у якой абыгрываецца
мянушка імператара Даміцыяна (81–96) Германік, якую ён атрымаў пасля
перамогі над германскім племенем дакаў. Тэкст, у якім само імя імперата
ра наўпрост не называецца, уяўляе пэўную разнавіднасць загадкі.
Адзначаны Сарбеўскім паэтычны прыём – гэта, хутчэй за ўсё, су
родзіч «парабалы» і «парафразы», названых С. С. Аверынцавым «фунда
ментальнымі паэтычнымі прынцыпамі ранняга Сярэдневякоўя» [24,
с. 150]. Паводле С. С. Аверынцава, парабала – гэта «слова, якое не
скіравана на свой прадмет, але блукае, лунае, апісвае колы “каля” яго;
якое не называе рэч, але хутчэй загадвае яе» [24, с. 150]. Парафраза –
гэта «інша-сказальнае выказванне таго-ж-па-іншаму, “пералажэнне”,
як бы перакладзенне сэнсу з адных слоў у іншыя» [24, с. 150–151].
В. Рагойша ў «Паэтычным слоўніку» адзначае, што ў парафразе «заклю
чаны элемент своеасаблівай загадкі, «ключ» да якой знаходзіцца тут
жа, у паэтычным кантэксц
 е» [125, c. 117].
У сучаснай стылістыцы прыём, блізкі да разгледжанага Сарбеўскім,
мае, паводле В. П. Масквіна, назву «прозанамазія» – «фігура удаклад
няючага прыбаўлення субстантыўнага альбо ад’ектыўнага прозвішчнага
азначэння да ўласнага імені» [101, с. 246].
5.4.2. «Арыфметычны» спосаб (modus arithmeticus)
адшукання досціпу: гульня
з колькасцю літар
На думку Сарбеўскага, «арыфметычны» спосаб адшукання досціпу
мае месца, «калі праз падлік колькасці складоў і літар (numero syllabarum
et litterarum) выводзіцца штосьці забаўнае (lepidum) і нечаканае (inexspectatum)
у дачыненні да прадмета, назва якога абыгрываецца» (XVI, 21–22).
У якасці прыкладу гэтага спосабу аўтар прыводзіць урывак з эпіг
рамы Марцыяла: «Det numerum cyathis Instantis littera Rufi, Auctor enim
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tanti muneris ille mihi» (‘Колькасць кубкаў няхай дадуць літары імені
Руфа Інстанта, гэта ж ён дараваў мне такі падарунак’) (XVI, 24–25). У
аснове гэтага жарту ляжыць падлік колькасці літар у імені нейкага Руфа
Інстанта. Паводле падобнага прынцыпу, калі асаблівасці плана выра
жэння апісваюцца або загадваюцца ў самім паведамленні, пабудаваны
шарады і рэбусы.
На думку Сарбеўскага, праз гульню з колькасцю элементаў у назве
можна вывесці штосьці «забаўнае» (lepidum) і «нечаканае» (inexspectatum).
Заўважаная Сарбеўскім уласцівасць паэтычнага прыёму загадкі карэлюе
з універсальным законам мастацтва, названым В. Б. Шклоўскім «остра
нением» [150]. Адметна, што В. Б. Шклоўскі лічыў «остранение» «пад
муркам і адзіным сэнсам усіх загадак» [150, с. 18]. На яго думку, «кожная
загадка ўяўляе сабой ці аповяд пра прадмет словамі, якія яго азначаюць
і малююць, але, звычайна, пры аповядзе пра яго не ўжываюцца (кштал
ту, “два конца, два кольца, посередине гвоздик”), ці своеас аблівае гу
кавое “остранение” як бы перадражніванне» [150, с. 18].
У сваім трактаце Сарбеўскі ацэньвае той ці іншы паэтычны прыём
паводле даўнасці яго выкарыстання. У гэтым сэнсе «арыфметычны спо
саб» атрымлівае станоўчую адзнаку: «звычай падлічваць колькасць эле
ментаў у назвах (vocabulum) – старадаўні, паколькі мы ясна бачым яго
ў паэта Тэрэнцыяна Вара, які прыгадвае, што перамога Ахіла над Гек
тарам і Гектара над Патроклам была прадвызначана (praesignatam fuisse)
прыкметамі (indicio) імёнаў аднаго і другога. Зразумела, што перамож
цам было наканавана стаць таму, чыё імя мела большую колькасць літар»
(XVI, 26–30). Заўважым, што назіранні рымскага граматыка Тэрэнцыя
на Маўра (ІІ–ІІІ ст. н. э.) рэпрэзентуюць неканвенцыйны падыход да
моўных знакаў, пры якім колькасць літар у імені вызначае характары
стыкі носьбіта і яго лёс. У Сарбеўскага падлік літар асэнсоўваецца як
адзін са спосабаў моўнай гульні і становіцца яскравым праяўленнем
якраз супрацьлеглага, канвенцыйнага падыходу.
5.4.3. «Анаграматычны» спосаб (modus anagrammaticus)
адшукання досціпу: чаму Сарбеўскі ставіўся
да анаграм непрыхільна?
Паводле трактата гэты спосаб мае месца, «калі ў адным і тым слове
або праз рассеянне складоў, або праз іх укладанне ў адваротным парадку
выдумляюцца многія значэнні (excogitantur multa significata)» (XIX, 16–17).
Прыкладаў «анаграматычнага» спосабу аўтар трактата не прыводзіць.
«Анаграма» Сарбеўскага, якая ствараецца праз «рассеянне складоў»
або «іх укладанне ў адваротным парадку», карэлюе з двума сучаснымі
тэрмінамі: 1) «паліндром» («фраза альбо тэкст, якія даюць магчымасць
прачытання ў абодва бакі») [101, c. 216]; 2) уласна «анаграма» («слова
ці словазлучэнне, утворанае шляхам перастаноўкі літар, утвараючых
іншае слова») [35, с. 43].
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Як паказаў У. М. Тапароў у сваім артыкуле, прысвечаным семія
тычнаму аналізу анаграматычных структур, анаграма звернута да зместу
і з’яўляецца яго сумай, квінтэсенцыяй, якая «выражаецца не слоўнікава
або граматычна інстытуалізаванымі моўнымі формамі <…> а як бы
выпадкова абранымі кропкамі тэксту ў яго літарна-гукавой трактоўцы»
[136, с. 194]. На думку даследчыка, анаграма з’яўляецца асаблівым пра
яўленнем метамоўнай функцыі, «сродкам праверкі сувязі паміж планам
зместу і планам выражэння, паміж тэкстам і чытачом» [136, с.193].
Асэнсоўваючы эстэтычную каштоўнасць анаграмы, У. М. Тапароў
робіць цікавую для нас агаворку, зазначаючы, што «анаграматычная
структура заўсёды валодае той прыкметай «дасціпнасці», якая вызначае
творы барочнага стылю (acumen, agudeza)» [136, с. 195]. Сарбеўскі прыт
рымліваўся іншага погляду на «дасціпны» патэнцыял анаграм. Паводле
яго слоў, «застаецца толькі дзівіцца з тых людзей, якія гэтай дзіцячай
нікчымніцай катуюць свае здольнасці, і, я не ведаю якімі катаваннямі
і допытамі, выпрабоўваюць творчае дараванне; зрэшты, старажытныя
паэты пакінулі паэзію некранутай і несапсаванай гэтымі выдумкамі і
дзівацтвамі» (XIX, 18–22). У адпаведнасці з ужо абазначаным падыходам,
калі той ці іншы паэтычны прыём ацэньваецца паводле даўнасці яго
выкарыстання, анаграмы ў трактаце «De acuto et arguto» атрымліваюць
даволі негатыўную ацэнку. Відаць, Сарбеўскі не заўважыў таго багацця
старажытных анаграм, адкрытага Ф. дэ Сасюрам, які паказаў, што ана
грама ўласціва ведыйскай, старажытнагрэцкай і старажытнарымскай
паэзіі і з’яўляецца адным з асноўных прынцыпаў арганізацыі індаеў
рапейскіх паэтычных тэкстаў [132, с. 640]. Для Сарбеўскага анаграма
застаецца фармальным прыёмам, які ўключаецца ў каталог сродкаў
досціпу толькі з-за распаўсюджанасці гэтага прыёму ў сучаснікаў.

5.5. «Спосабы адшукання досціпу»,
у аснове якіх ляжыць
паранамазія
5.5.1. Антычнае і сучаснае
разуменне паранамазіі
Паранамазія (грэцк. paronomasja, лац. annominatio) – стылістычная
фігура, вядомая яшчэ антычным рытарам. Паводле ананімнай «Рыторы
кі да Герэнія» (86–82 гг. да н. э.), паранамазія «мае месца тады, калі шляхам
змянення гукаў або літар мы атрымліваем амаль тоесныя дзеясловы або
імёны, абазначаючы непадобныя рэчы падобнымі словамі» [2, с. 269].
У сучасных слоўніках паранамазія (тэрміны-варыянты: анамінацыя,
паэтычная этымалогія, паранімічная атракцыя) вызначаецца як «фігура
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маўлення, якая палягае ў (камічным або вобразным) збліжэнні пароні
маў у маўленні, у стылістычным выкарыстанні гукавога або семантычна
га падабенства ўжытых слоў» [35, с. 313]; «стылістычны прыём, які па
лягае ў намераным набліжэнні слоў, маючых гукавое падабенства» [37,
с. 368]; «фігура маўлення, заснаваная на супастаўленні ў адным сказе
слоў, блізкіх па гучанні, але розных па значэнні» [133, с. 66]. В. П. Гры
гор’еў істотна ўдакладніў дэфініцыю паранамазіі і паказаў лінгвістычную
сутнасць гэтай з’явы, дадаўшы, што гукавое падабенства павінна выклі
каць «адрозныя эфекты семантычнай блізкасці або, наадварот, супра
цьпастаўленасці паронімаў» [61, с. 264].
Сам тэрмін «паранамазія» (paronomasia) сустракаецца ў трактаце Сар
беўскага, калі аўтар згадвае гэты троп сярод іншых з’яў, якія характары
зуюць argutia: «гульня слоў, анамінацыя, традукцыя, паранамазія, камп
лексія, кандуплікацыя, дыз’юнкцыя і іншыя фігуры слоў і думак, якія
служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28). Як мы бачым, Сарбеўскі
адрознівае «паранамазію» (paronomasia) і «анамінацыю» (annominatio);
абодва тэрміны, аднак, дакладна не акрэслены і сустракаюцца ў трактаце
толькі адзін раз. Тым не менш менавіта паранамазія ляжыць у аснове 3
з 13 спосабаў адшукання досціпу, прапанаваных Сарбеўскім.
5.5.2. «Паэтычны» спосаб (modus poeticus)
адшукання досціпу: спалучэнне «гульні слоў»,
«прыемнага збегу складоў» і «супастаўлення
падобных літар»
Сутнасць «паэтычнага» спосабу адшукання досціпу аўтар трактата
тлумачыць так: «...паэт <...> утварае нейкую гульню слоў (lusus verborum),
прыемны збег складоў (dulcis syllabarum allapsis) і супастаўленне падоб
ных літар (similium litterarum contentio)» (XVIII, 13–15). У якасці прык
ладу Сарбеўскі прыводзіць лацінскі выраз fide, sed cui vide (‘вер, ды глядзі
каму’). Экспрэсія гэтага выразу забяспечваецца фанетычным падабен
ствам двух слоў (fide–vide). Падабенства планаў выражэння стварае
падставу для «звышарганізацыі» тэксту і супастаўлення семантыкі не
звязаных у сістэме мовы слоў fide і vide.
Сарбеўскі адзначае тры характарыстыкі «паэтычнага спосабу ад
шукання досціпу»: 1) «гульня слоў» падкрэслівае ігравы аспект маўленчай
камунікацыі, звязанай з досціпам; 2) «прыемны збег складоў» мае да
чыненне да праяўлення эстэтычнай функцыі мовы на ўзроўні гукавой
арганізацыі тэксту; 3) «супастаўленне падобных літар» адзначае пада
бенства элементаў формы паэтычнага тэксту і ўказвае на ўсталяванне
нейкай новай семантычнай сувязі паміж падобнымі словамі, як гэта
звычайна адбываецца пры паранамазіі. Пазней Ю. М. Лотман назваў
супастаўленне «прынцыпам арганізацыі структуры», які можа рэалі
зоўвацца як антытэза і атаясамленне [88, с. 90].
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5.5.3. «Прасадычны» спосаб (modus prosodicus)
адшукання досціпу: паэтычнае асэнсаванне
прасадычных адрозненняў планаў
выражэння паронімаў
«Прасадычны» спосаб рэпрэзентуе сітуацыю, «калі з колькасці га
лоснага ў складзе (ex quantitate syllabarum) здабываецца нешта адпавед
нае і неадпаведнае (consentaneum et dissentaneum) дзякуючы гульні (in
lusu) з іменем або дзеясловам» (XVII, 12–13). Сарбеўскі прыводзіць
наступны прыклад: «Sic credo: furor est amenti par et amanti, // Sed furоr
est illi longus, huic brevis est» (‘Думаю так: у вар’ята і ў закаханага адноль
кавае шаленства, толькі ў першага – працяглае, а ў другога – кароткае’).
У гэтым вершы абыгрываюцца паронімы ămenti – āmanti, якія, акрамя
відавочных адметнасцей а/е, адрозніваюцца працягласцю пачатковага
а. На падставе падабенства планаў выражэння семантыка паронімаў
атаясамліваецца, яны становяцца паэтычнымі сінонімамі, а адрозненні
планаў выражэння (у дадзеным выпадку даўжыня склада) тэматызуюцца.
Верш уяўляе сабой своеасаблівую метафару, у якой падставай для па
раўнання становяцца асаблівасці плана выражэння знака (гл. схему).
āmenti

шаленства вар’ята

ā

ămanti

шаленства закаханага

ă

Прапарцыянальнасць адносінаў паміж працягласцю склада і паэтычнымі
сінонімамі ў «прасадычным» спосабе адшукання досціпу

5.5.4. «Алфавітны» спосаб (modus alphabeticus)
адшукання досціпу: эксплікацыя механізму
паранамазіі ў паэтычным тэксце
«Алфавітны» спосаб, па азначэнні Сарбеўскага, «утвараецца праз
гульню з дзвюма літарамі» (XIX, 12–13). Пры гэтым з двух супастаўляе
мых паронімаў у паэтычным тэксце прысутнічае толькі адзін: «Baetica
gens abiit, quid ploras, Leia?» dicam // «A quod in O non est littera versa, fleo»
(‘«Племя бетаў прайшло, чаго ж ты плачаш, о Лея?» // «Плачу аб тым,
што на Ы не замяняецца А (у слове прайшло. – Я. П.)»’). Верш уяўляе
сабой загадку, у якой адбываецца метапаэтычнае асэнсаванне механізмаў
паранамазіі: у тэксце апісаны значныя адрозненні паронімаў abiit/obiit
(a/o) і аперацыя, неабходная для адшукання другога пароніма. Дыскурс
прымушае чытача адгадаць другое слова, выканаўшы замену літар. Па
добны від моўнай гульні быў адзначаны яшчэ Арыстоцелем, калі ён пісаў
пра жарты з заменай адной літары, якія «дасягаюць таго, што чалавек
кажа не тое, што ён кажа, а тое, куды паверне яго слова» [3, с. 200].
У слоўніку В. П. Масквіна падобная з’ява разглядаецца пад назвай
«метаграма» («замена літары альбо гука, якая дае іншае слова») [101, с. 160].
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5.6. «Граматычны» спосаб (modus grammaticus)
адшукання досціпу: гульня з граматычнымі
правіламі
У гэтым спосабе, на думку Сарбеўскага, «абыгрывацца могуць або
катэгорыя ліку <...> або роду <...> або вымаўленне <...> або літара <...>
можа і нейкая іншая рэч, якая тычыцца граматычных правіл» (XVIII,
20–XIX, 6). На кожны з выпадкаў аўтар прыводзіць прыклад. Паспрабуем
патлумачыць лінгвістычны механізм некалькіх досціпаў.
Паводле трактата гульня з катэгорыяй ліку мела б месца, «калі б па
нараджэнні разумнага чалавека ты абвясціў, што з’явіліся тры Катоны»
(XVIII, 21). Гэты прыклад уяўляе сабой складаную метафару (нехта параў
ноўваецца з Маркам Порцыем Катонам (243–149 гг.) – выбітным рымскім
дзяржаўным дзеячам і пісьменнікам), узмоцненую колькасным элементам.
Досціп палягае ў неадпаведнасці моўных катэгорый рэчаіснасці: нарадзіў
ся адзін чалавек, а ў паведамленні пра гэта ўжываецца множны лік.
Катэгорыя роду, на думку Сарбеўскага, абыгрываецца ў вершы но
валацінскага паэта Бернарда Баўхузія (1575–1619): Mascula quod virtus
muliebri pingitur ore // Quodque leves venti masculea ora gerant <...> Dicta per
antiphrasin sunt olim plurima priscis, // Nos haec credamus picta per antiphrasin
(‘Доблесць мужчын з абліччам жанчыны малююць, аднак лёгкі вецер
мае аблічча мужчыны <...> У старажытных было сказана нямала праз
антыфразіс, будзьма лічыць іх вобразы таксама антыфразісам’) (XVIII,
23–28). У аснове гэтага досціпу ляжыць неадпаведнасць моўных катэ
горый агульнапрынятым уяўленням. Назоўнік virtus (‘мужнасць’) у ла
цінскай мове належыць да жаночага роду, аднак само паняцце virtus у
лацінскай культуры суцэльна мужчынскае, на што таксама ўказвае эты
малогія слова (virtus<vir – ‘мужчына’). Такую з’яву, калі граматычнае
значэнне слова супярэчыць яго ўнутранай форме, можна з пэўнай доляй
умоўнасці назваць граматычнай энантыясеміяй.
Дадзеныя прыклады можна суаднесці са сродкамі моўнай гульні,
указанымі Б. Ю. Норманам, у якіх абыгрываюцца розныя граматычныя
катэгорыі [106, с. 35–50].
Як прыклад жарту з вымаўлення Мацей Сарбеўскі прыводзіць вядо
мую эпіграму Катула: Chommoda dicebat, si quando commoda vellet, // Dicere
et hinsidias Arrius insidias (‘«Chommoda» кажа, калі сказаць Арый «commoda»
хоча, // І замест «insidias», «hinsidias» кажа ён’) (XVIII, 30–31). У гэтым
прыкладзе абыгрываецца такая з’ява маўлення, як гіперкарэктнасць, а
дакладней яе разнавіднасць – гіперурбанізм (паводле В. С. Ахманавай,
«памылковае перанясенне тых ці іншых арфаэпічных асаблівасцей узорнай
мовы на іншыя словаформы з прычыны імкнення да вытанчанасці маў
лення» [35, с. 99–100]). У эпіграме Катул высмейвае нейкага Арыя, які,
жадаючы паказацца адукаваным, вымаўляе спрадвечныя лацінскія словы
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(commoda, insidia) з прыдыханнем, што было «арфаэпічнай» памылкай,
паколькі прыдыханне захоўвалі толькі запазычаныя грэцкія словы.
Двуверш Баўхузія «Infelix multis theta est, mihi littera felix // Si
qanato scribit, scribit et illa Qeo» (‘Шмат каму літара  падаецца жах
лівай, а мне – наадварот, шчаслівай: Ёй мы пішам слова , ёй
жа – слова ') прыводзіцца Сарбеўскім як прыклад досціпу, «у якім
абыгрываецца літара» (XIX, 1–3). У тэксце паэтычна асэнсоўваецца
праблема неканвенцыйнага стаўлення да знака. Літары «Q» прыпісваюц
ца прыкметы двух кантэкстуальных антонімаў, у напісанні якіх яна вы
карыстоўваецца. Жартаўлівы характар такіх метамоўных назіранняў, у
якіх неканвенцыйнае стаўленне да мовы становіцца прадметам досціпу,
сведчыць пра канвенцыйны падыход Сарбеўскага да моўных знакаў і
высокі ўзровень яго філалагічнай культуры.
Стаўленне да моўных знакаў як да канвенцыі Сарбеўскі дэманструе,
прыводзячы яшчэ адзін прыклад досціпу, у якім абыгрываецца змяненне
слова па склонах. З-за недахопу месца перакажам змест гэтага досціпу:
Амур, які ледзь навучыўся скланяць імя Ісуса, звяртаецца да Яго з такімі
словамі: «Хрыстос, калі мой спакой залежыць ад твайго імя, малю, каб
яго не скланяць, але быць назаўсёды тваім». Малітва асэнсоўваецца ў
вершы як змяненне склону слова Ісус. Каб адэкватна ацаніць, наколькі
«вольным» было такое абыходжанне з сакральнымі знакамі ў параўнанні
з падыходам, які назіраўся ў сярэдневяковай культуры, дастаткова пры
гадаць адзін лацінскі трактат, згаданы Н. Б. Мячкоўскай, у якім гра
матыка разглядалася як вынаходніцтва д’ябла, бо вучыла скланяць слова
Бог у множным ліку [93, с. 43].
Аналіз прыкладаў, прыведзеных Сарбеўскім, паказвае, што для гэ
тых тэкстаў характэрна ўвага не толькі да формы паведамлення (што
ўласціва ўсім паэтычным тэкстам), але і ўвага да кода. На гэтай падставе
можна зрабіць выснову, што ў аснове «граматычнага» спосабу ляжыць
спалучэнне паэтычнай і метамоўнай функцый мовы.

5.7. «Тропавы» спосаб (modus tropicus)
адшукання досціпу
Як піша Сарбеўскі, гэты спосаб «грунтуецца на анамінацыі, традук
цыі, антытэзе, на кандуплікацыі супрацьлеглага, непадобнага, паўторнага
і супярэчнага, на дыз’юнкцыі, дыстрыбуцыі, экскламацыі, эпіфанеме і
іншых фігурах, якія выклікаюць задавальнне» (XIX, 23–26). Рытарычныя
тэрміны ўжываюцца Сарбеўскім як агульнавядомыя і застаюцца без дэ
фініцый. Прыкладаў «тропавага» спосабу таксама не падаецца.
У «тропавым» спосабе праяўляецца нелагічнасць класіфікацыі відаў
моўнай гульні і сродкаў досціпу, прапанаванай Сарбеўскім: да гэтага
аднаго спосабу аўтар трактата адносіць усе фігуры, хаця некаторыя з іх
(напрыклад, такія разнавіднасці паранамазіі, як анамінацыя і традук
цыя) ляжалі ў аснове іншых «спосабаў адшукання досціпу».
103

5.8. Асноўныя рысы лінгвістычнай
рэфлексіі Сарбеўскага
Лінгвістычнаму мысленню Сарбеўскага ўласцівы адрозненне фор
мы і зместу (аманімія і анаграма асэнсоўваюцца ў трактаце з улікам
двухпланавасці знака), канвенцыйны падыход да моўных знакаў (г. зн.
такі падыход, пры якім сувязь паміж планам зместу і планам выражэння
ўяўляецца адвольнай), які праяўляецца ў «граматычным» і «арыфметыч
ным» спосабах адшукання досціпу.
Назвы спосабаў, дадзеныя Сарбеўскім, адлюстроўваюць не моўны
сродак, які ляжыць у аснове спосабу, а суаднесенасць гэтага спосабу з
пэўнай галіной ведаў (выключэнне складаюць «анаграматычны» і «эты
малагічны» спосабы адшукання досціпу) [120].

5.9. «Гульня слоў» Сарбеўскага і сучасныя
даследаванні моўных сродкаў камічнага
і гульнявых форм маўлення
Гульня слоў (моўная гульня) разглядаецца сучаснымі лінгвістамі ў
асноўным як сродак камічнага (гл. працы А. А. Шчарбіны [154], В. І. Ра
гаўцова [124], В. З. Саннікава [129], В. П. Масквіна [101], С. Г. Коншы
най [79], А. Э. Лявіцкага [85]). Маюць рацыю такія даследчыкі, як А. А. Зем
ская [68], Ю. А. Несцерава [104], С. А. Міраненка [100], Н. А. Штырхунова
[152], калі імкнуцца паказаць, што гульня слоў з’яўляецца больш шы
рокай з’явай, для якой характэрны не толькі камічны эфект. Так, С. А. Мі
раненка адзначае, што для гульні слоў «не менш значнымі з’яўляюцца
эстэтычныя (паэтычныя) эфекты, карэлюючыя з эстэтычнай функцыяй
мовы, якая характарызуецца прыцягненнем увагі да самой моўнай
формы» [100, с. 14]. А. А. Земская, разглядаючы моўную гульню як
з’яву гутарковага маўлення, пад гэтым тэрмінам разумее «ўсе з’явы,
калі моўца “гуляе” з формай маўлення, калі свабодныя адносіны да
формы маўлення атрымліваюць эстэтычнае заданне, няхай нават самае
сціплае» [68, с. 172]. Паводле даследчыцы, моўная гульня, акрамя сродку
камічнага, можа выкарыстоўвацца і як рэалізацыя эматыўнай (экспрэ
сіўнай) функцыі мовы, і як сродак «змягчэння маўлення» [68, с. 172].
Разам з тым А. А. Земская адзначае, што «сам набор прыёмаў моўнай
гульні, існуючы ў размоўным маўленні, не адрозніваецца істотным чы
нам ад рэпертуару прыёмаў камічнага, характэрных для мовы рускай
(асабліва сучаснай) мастацкай літаратуры» [68, с. 212].
Такім чынам, «спосабы адшукання досціпу», прапанаваныя Сар
беўскім, варта суаднесці, з аднаго боку, з моўнымі сродкамі камічнага,
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якія вылучаюць сучасныя аўтары, а з другога боку, са з’явай, якая мае
назву «моўная гульня» («гульня слоў»).
С. Донгак лічыць, што «любое гаварэнне на мове, пры якім большменш звяртаецца ўвага на форму маўлення, будзе моўнай гульнёй» [63,
с. 79]. Аднак пры такім падыходзе моўная гульня фактычна атаясамліваецца
з любым стылістычным сродкам. Насамрэч, моўная гульня ўяўляе сабой
спецыфічны род моўных з’яў, які характарызуецца спалучэннем метамоў
най і эстэтычнай функцый мовы. Інакш кажучы, пры моўнай гульні па
ведамленне скіравана і на форму, і на код, пра што красамоўна сведчыць
«граматычны» спосаб адшукання досціпу, прапанаваны Сарбеўскім. Па
водле С. А. Міраненка, перадача метамоўнай інфармацыі, г. зн. указанне
рэцыпіенту на моўнае правіла, якое парушаецца, з’яўляецца адной з ды
ферэнцыяльных уласцівасцей гульні слоў (другая прыкмета: мэтаскіра
ванае парушэнне нормы) [100, с. 16–17]. Як слушна заўважыў В. З. Саннікаў,
моўная гульня «найбольш выразна навучае норме» [129, с. 13].
Дачыненне «спосабаў адшукання досціпу», прапанаваных Сарбеў
скім, да сродкаў моўнай гульні і маўленчых форм камічнага, якія вы
лучаюцца ў сучасных даследаваннях, паказана ў табл. 4.
Супастаўленне паказвае пэўную залежнасць ідэй Сарбеўскага ад раз
важанняў Цыцэрона [9, с. 179–184]. Хаця Цыцэрон для паняцця моўнага
камізму выкарыстоўваў іншы тэрмін (facetiae), сам набор сродкаў каміч
нага амаль што ідэнтычны «спосабам адшукання досціпу» Сарбеўскага.
Сярод сродкаў, адзначаных у трактаце «De acuto et arguto» і ў су
часных даследаваннях, можна назваць аманімію, паранамазію, аксю
маран, гульню з унутранай формай. Існуюць, аднак, і істотныя адроз
ненні. У трактаце Сарбеўскага не адлюстраваны такі папулярны ў наш
час сродак моўнай гульні, як выкарыстанне рэплік-цытат, «прэцэдэнт
ных выказванняў». Магчыма, гэта звязана з істотным павелічэннем
аб’ёму інфармацыі ў ХХ ст. З іншага боку, такія з’явы, як анаграма,
сучаснымі даследчыкамі не разглядаюцца ў якасці разнавіднасці моўнай
гульні. Выключэннем з’яўляецца даследаванне Г. Ф. Рахімкулавай, якая
разглядае моўную гульню як сродак пабудовы мастацкага тэксту.
Сучасныя аўтары, такія як А. А. Земская [68], В. З. Саннікаў [129],
Г. Ф. Рахімкулава [126], Б. Ю. Норман [106], спрабуюць зрабіць класі
фікацыю сродкаў моўнай гульні і камічнага максімальна шырокай і
разгалінаванай, уключыць туды як мага больш фігур і прыёмаў. Так,
А. А. Земская вылучае такія спецыфічныя прыёмы, як парушэнне зако
наў спалучальнасці слоў, выкарыстанне рэдкіх фанетычных падсістэм
[68, с. 206–210]. Найбольш распаўсюджанымі сродкамі, якія ўказваюцца
ўсімі даследчыкамі, з’яўляюцца аманімія, паранамазія, аксюмаран,
абыгрыванне аказіяналізмаў.
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Аксю
лізацыя
Пара
маран/
перанос Іро
нама
ан
нага зна нія
зія
тані
чэння
мія
слова

–

–

+

Анаг
рама

+

+

+(2)

Эты
малогія
слова,
«мни
мая
этимо
логия»

–

–

+

Гульня
з грама
тычнымі
правіламі

Моўныя сродкі досціпу і гульні слоў: гісторыя і сучаснасць

Досціп, «калі
разумееш што-не
будзь літаральна,
а не па сэнсе»,
пераноснае
або іранічнае
ўжыванне слоў,
«абыгрыванне
прыказак»
Неспадзяванае
прыпадабненне, гіпербала,
наўмысны салецызм або варварызм, загадкавыя
выслоўі або нязвыклыя моўныя
звароты і інш.

Іншыя

Табліца 4
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Міраненка С. А.
«Выразительные
возможности
игры слов в русском и немецком
языках» (2006) [99]

Рагаўцоў В. І.
«Маўленчае
выражэнне
камічнага ў
беларускай
драматургіі»
(2002) [117]
Рахімкула
ва Г. Ф. «Языковая игра в прозе
Владимира Набокова» (2004)
[119]

Шчарбіна А. А.
«Сущность и
искусство словесной остроты
(каламбура)»
(1958) [147]
Земская А. А.
«Языковая игра»
(1983) [67]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

+

+

–

–

–

+

–

–

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

Змяшэнне моўнага і
метамоўнага
кантэкстаў,
выкарыстанне
аказіяналізмаў

Абыгрыванне
аказіяналізмаў,
«каламбурная
трансфармацыя
фразеалагізмаў»,
спунерызмы,
хіязм, зеўгма і інш.

Маўленчы жэст,
стылёвы кантраст,
словатворчасць,
«вясёлая граматыка», розныя
віды непрамых
намінацый
Зеўгма, алагізм,
гіпербала,
дыялектызмы,
аказіяналізмы і
інш.

Кантамінацыя,
разбурэнне
фразеалагізма

ЗАКЛЮЧЭННЕ

П

олацкі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага «De acuto et arguto»
з’яўляецца ўнікальным помнікам рытарычнай думкі XVII ст. Няг
ледзячы на тое, што твор застаўся ненадрукаваным, ідэі Сарбеўскага
карысталіся поспехам у Заходняй Еўропе, паўплывалі на фарміраванне
гуманітарнай думкі ўсходніх славян. Помнік сведчыць, што ўжо на па
чатку XVII ст. на беларускіх землях у рамках рыторыкі вывучаліся
пытанні, актуальныя для сённяшняй лінгвістыкі, літаратуразнаўства,
эстэтыкі і псіхалогіі.
У манаграфіі мы зрабілі спробу паказаць месца трактата «De acuto
et arguto» у гісторыі навукі аб мове і камунікацыі. Дзеля гэтага была
высветлена карэляцыя паміж асноўнымі праблемамі трактата і прабле
мамі сучаснай лінгвістыкі і тэорыі камунікацыі, раскрыта сувязь
паняційна-тэрміналагічнага апарату Сарбеўскага з сучаснай тэрміна
логіяй лінгвістычнай паэтыкі і стылістыкі.
У выніку даследавання быў удакладнены жанр трактата «De acuto
et arguto». Твор Сарбеўскага, запісаны падчас яго лекцыі ў Полацкім
езуіцкім калегіуме, быў адрасаваны членам «рытарычнай акадэміі», як
называлася ў той час суполка пры калегіуме, у якую, акрамя выкладчыкаў,
уваходзілі здольныя студэнты для практыкаванняў і паглыбленага вы
вучэння рытарычных праблем. Паводле жанру помнік можа быць аха
рактарызаваны як навукова-даследчы трактат, які мае форму лекцыі.
На гэта ўказваюць наяўныя ў трактаце элементы жывога гутарковага
маўлення, ілюстрацыйныя схемы і прыклады, а таксама асобныя раз
дзелы, якія носяць дыдактычна-ўтылітарны характар. Прыналежнасць
помніка да «акадэмічнай» лекцыі вызначыла кампазіцыю, стыль, а так
сама месца трактата «De acuto et arguto» сярод рытарычнай літаратуры
XVII ст. На падставе аналізу структурна-жанравых адметнасцей тэксту
помніка ў манаграфіі была ўпершыню прапанавана гіпотэза аб кам
пазіцыі першаснай версіі трактата. Верагодна, версія, агучаная ў Рыме
ў 1623 г., складалася з раздзелаў ІІ, IV, V, у якіх было выкладзена вучэнне
«de acuto» (‘пра вастрыню’). Канчатковая версія трактата, апублікаваная
ў Полацку ў 1626 г., была дапоўнена вучэннем «de arguto» (‘пра досціп’)
(раздзелы VI, VII) і раздзеламі, якія адпавядалі канонам «акадэмічнай»
лекцыі (раздзелы I, III).
Назіранні над тэрміналогіяй трактата дазволілі зрабіць высновы
адносна функцыянавання і развіцця навуковых тэрмінаў у ХVII ст. Тэр
108

міналогія, якая ўжываецца ў трактаце, можа быць падзелена на дзве
часткі: а) традыцыйныя тэрміны; б) аўтарскія тэрміны. Большая частка
тэрмінаў ужываецца ў трактаце без дэфініцый як працоўная, усім вядо
мая тэрміналогія. Гэты факт тлумачыцца жанрам помніка, яго арыен
тацыяй на раскрыццё яшчэ не даследаваных праблем. У трактаце выка
рыстоўваюцца дэфініцыі двух тыпаў: лагічныя і генетычныя. Большасць
дэфініцый, прадстаўленых у трактаце, уяўляюць сабой генетычныя
дэфініцыі, якія ўказваюць на спосаб стварэння прадмета.
Супастаўленне паняццяў і тэрмінаў трактата з катэгорыямі сучас
най лінгвістыкі і тэорыі камунікацыі дапамагло раскрыць сутнасць шэ
рагу катэгорый трактата. З’ява, якую Сарбеўскі называе «вастрынёй»
(acutum), з’яўляецца разнавіднасцю парадоксу. З пункту гледжання се
мантыкі «вострыя» выказванні з’яўляюцца семантычнымі анамаліямі,
у аснове якіх ляжыць супярэчнасць або сцвярджэнне (прапазіцыя) анта
лагічна немагчымага. Паняцце, якое Сарбеўскі называе тэрмінамі «сен
тэнцыя» (sententia) і «гнома» (gnoma), найбольш адпавядае сучаснаму
тэрміну «афарызм». Тэрмін «неспадзяванае» (inopinatum) з’яўляецца
калькай старажытнагрэцкага тэрміна «парадокс» (грэцк. pardoxo <
par – ‘насуперак’ і dokw – ‘лічыць, меркаваць’). Паводле трактата
«неспадзяванае» – гэта эфект «вастрыні», які адначасова залежыць і ад
чаканняў рэцыпіента, і ад яго ацэнкі анталагічнай магчымасці сітуацыі,
адлюстраванай у выказванні. Адрозненні паміж сучаснай трактоўкай
тэрміна «парадокс» і тэрмінам Сарбеўскага «неспадзяванае» палягаюць
у тым, што, паводле сённяшніх навуковых уяўленняў, пад парадоксам
разумеецца штосьці супярэчнае агульнапрынятаму меркаванню, а Сар
беўскі мае на ўвазе меркаванне асобнага слухача, яго індывідуальныя
ўяўленні аб свеце. Апісаны Сарбеўскім працэс «адшукання вастрыні» –
гэта працэс эўрыстычнага пошуку, які ажыццяўляецца праз пэўны набор
лагічных, лінгвасемантычных і кагнітыўных аперацый. Пошук лічыцца
паспяховым, калі такое логіка-семантычнае развіццё пэўнага паняцця
(«прадмета») прыводзіць да адкрыцця семантычнай анамаліі.
У працы ўпершыню раскрыты адметнасці лінгвістычнай рэфлексіі
Сарбеўскага і паказаны спосабы асэнсавання феноменаў мовы і маў
лення. Лінгвістычнаму мысленню Сарбеўскага ўласціва асэнсаванне
дыялектыкі сувязі формы і зместу (так, аманімія і анаграма асэнсоўваюцца
ў трактаце з улікам двухпланавасці знака). Жартаўлівы характар пэўных
метамоўных назіранняў Сарбеўскага сведчыць пра ўласцівы яму кан
венцыйны падыход да моўных знакаў і высокі ўзровень яго філалагічнай
культуры. Істотная рыса назіранняў Сарбеўскага выяўляецца ў тым,
што асобныя лінгвапаэтычныя прыёмы аўтар трактата ацэньвае паводле
даўнасці выкарыстання. З гэтага пункту гледжання «арыфметычны»
спосаб адшукання досціпу набывае станоўчую, а «анаграматычны» –
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адмоўную адзнаку. Ужыты Сарбеўскім тэрмін «раўназначны» (aequivoca)
з’яўляецца адпаведнікам грэцкага тэрміна «амонім» (t mnma).
М. Сарбеўскі асэнсоўвае аманімію як семіятычную з’яву, умовамі якой
з’яўляюцца ідэнтычнасць плана выражэння двух знакаў-слоў. У помніку
назіраецца пераход паняццяў «этымалогія» і «роднасная звязнасць»,
якія для антычных рытараў і сярэдневяковых філосафаў былі сродкамі
адшукання аргументаў, у сферу праблем моўнай выразнасці. Такое
ўласна лінгвістычнае асэнсаванне тэрмінаў «этымалогія» і «роднасная
звязнасць» сведчыць, што ў помніку адлюстраваны даволі прасунуты
этап у гісторыі лінгв асеміёт ыкі і філасофіі.
Аўтар трактата асэнсоўвае метафару не проста як рытарычны
прыём, а як семасіялагічную з’яву, як сродак развіцця значэння слова.
Так, у структуры слова ён вылучае: а) «уласнае значэнне» (significatio
propria); б) «пераносны і метафарычны сэнс» (translatio et sensus
metaphoricus). Паняцце Сарбеўскага аб «метафары» бліжэй да сучаснага
паняцця «ўзуальная метафара», чым да паняцця «аўтарская метафара».
Адным з важных падыходаў да асэнсавання моўных і камунікатыў
ных з’яў у трактаце з’яўляецца супрацьпастаўленне абагульненых ка
тэгорый «актуальнае» (actualis) і «фундаментальнае» (fundamentalis). Гэтая
апазіцыя з’яўляецца часткай еўрапейскай філасофска-філалагічнай тра
дыцыі, якая прывяла да пастулацыі супрацьпастаўлення мовы і маўлення.
У манаграфіі паказана значэнне трактата «De acuto et arguto» для
камунікатыўнай сітуацыі XVII ст. у сферы кніжна-пісьмовай культуры
і адукацыі. Тэорыя «вастрыні» Сарбеўскага закранала шырокае кола
маўленчых зносін, пачынаючы ад шматлікіх жанраў літаратуры і закан
чваючы публічнай вучонай і неафіцыйнай гаворкай адукаваных людзей.
Ужыванне «вастрыні» як у высокіх жанрах, так і ў будзённай камунікацыі,
рэкамендаванае Сарбеўскім, нівеліравала іерархію рытарычных жанраў
і пераносіла апазіцыю ўзнёслага і трывіяльнага ва ўсе віды дыскурсу.
Тым самым новая рытарычная тэорыя максімальна набліжалася да мовы
(у тым ліку народнай) і паскарала працэс стылёвай дыферэнцыяцыі
моўных сродкаў.
Помнік «De acuto et arguto» адыграў пэўную ролю ў асэнсаванні
некаторых праблем тэорыі камунікацыі. У сувязі з паняццем «неспа
дзяванае» Сарбеўскі выказвае метадалагічна важнае для сучаснай тэорыі
камунікацыі палажэнне аб нятоеснасці феномена тэксту з двух пунктаў
гледжання – «моўцы» (dicens) і «слухача» (audiens). У трактаце слухачу
прыпісваецца актыўная дзейнасць па інтэрпрэтацыі «вастрыні», асэн
соўваецца залежнасць выказвання ад базавых ведаў рэцыпіента; адна з
дэфініцый «вастрыні» падаецца праз вынікі ўздзеяння выказвання на
слухача. У сувязі з паняццем «разнастайнасць» (varietas) Сарбеўскі раз
глядае шэраг пытанняў, якія маюць дачыненне да праблемы камуніка
тыўнай арганізацыі выказвання. У прыватнасці, тэрміны «вядомае»
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(cognitum) і «невядомае» (incognitum), якімі Сарбеўскі характарызуе струк
туру «вострага» выказвання, карэлююць з сучаснымі тэрмінамі «вядомае/
невядомае» («тэма/рэма», «дадзенае/новае»). Раскрываючы пытанне аб
магчымасці другаснага прачытання «вастрыні», Сарбеўскі супрацьстаў
ляе «актуальнае» і «фундаментальнае» няведанне. Магчыма, размова
ідзе пра глыбінныя і паверхневыя структуры прадстаўлення ведаў. Пры
гэтым Сарбеўскі заўважае ўласцівасць чалавечай свядомасці захоўваць
у «аператыўнай» памяці толькі адзін з палярных поглядаў на прадмет
(= адну інтэрпрэтацыю выказвання).
У выніку даследавання былі вызначаны прычыны вылучэння Сар
беўскім трох разнавіднасцей «вастрыні», у тым ліку вербальнага і невер
бальнага досціпу. Гэтымі прычынамі з’яўляюцца: 1) уздзеянне познеан
тычнага і сярэдневяковага канона выкладання рыторыкі і падрыхтоўкі
вучэбных дапаможнікаў па рыторыцы; 2) наследаванне антычнай традыцыі
асэнсавання камічнага; 3) імкненне захаваць унутраную цэласнасць улас
най тэорыі. Істотна, што пры вылучэнні відаў досціпу Сарбеўскі выка
рыстоўвае кагнітыўную мадэль «словы – гэта вопратка для думкі».
У манаграфіі ўпершыню раскрыта лінгвістычная сутнасць усіх «спо
сабаў адшукання досціпу», прапанаваных Мацеем Сарбеўскім. Для боль
шасці спосабаў знойдзены найбольш блізкія сучасныя стылістычныя
прыём
 ы. У аснове «спосабаў адшукання досціпу», асэнсаваных у трак
таце, ляжаць такія стылістычныя сродкі, як дылогія, паранамазія, ан
тыфразіс, аксюмаран, абыгрыванне ўнутранай формы і этымалагічнай
роднасці слоў, гульня з граматычнымі правіламі, анаграма. Назвы «спо
сабаў адшукання досціпу», дадзеныя Сарбеўскім, адлюстроўваюць не
моўны сродак, які ляжыць у аснове спосабу, а суаднесенасць гэтага спо
сабу з пэўнай галіной ведаў (выключэнне складаюць «этымалагічны» і
«анаграматычны» спосабы адшукання досціпу). Гэта тлумачыцца, з ад
наго боку, пэўнай педагагічнай скіраванасцю трактата «De acuto et
arguto», а з другога – імкненнем да энцыклапедычнасці і сінтэзу гумані
тарных ведаў, уласцівым той эпосе.
Праведзенае параўнанне сучасных і старажытных сродкаў досціпу
і моўнай гульні паказвае, што адлегласць паміж сучаснай сістэмай ведаў
і поглядамі Сарбеўскага не такая ўжо і вялікая: пошукі сённяшніх
даследчыкаў і трактат «De acuto et arguto» належаць да адной традыцыі.
Разам з тым трактат Сарбеўскага выдатна ілюструе той факт, што навука
развіваецца па спіралі. І сучасныя навукоўцы могуць, з аднаго боку,
убачыць у помніку XVII ст. неактуалізаваныя ідэі (напрыклад, спосабы
логіка-семантычнага аналізу тэмы з мэтай пошуку дасціпнага), а з
іншага боку, павучыцца комплекснаму даследніцкаму падыходу, калі
пэўная праблема не драбніцца ў межах разнастайных дысцыплін, а
разглядаецца ўсебакова і шматаспектна. Тым болей, што менавіта такі
падыход запатрабаваны сучаснай гуманітарнай парадыгмай.
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ДАДАТАК А

ПЕРАКЛАД ТРАКТАТА «DE ACUTO ET ARGUTO»
(‘АБ ВАСТРЫНІ І ДОСЦІПЕ’)
НА СУЧАСНУЮ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ
АБ ВАСТРЫНІ І ДОСЦІПЕ
АДЗІНАЯ КНІГА,
або
СЕНЕКА І МАРЦЫЯЛ,
тамсама
ПРА ЭПІГРАМЫ,
ПРА ДЭКЛАМАТАРСКІЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ,
ПРА ЭЛЕГАНТНЫЯ МАНЕРЫ ПІСЬМА,
НА КАРЫСЦЬ УСІМ, ХТО ЖАДАЕ
ДАСЦІПНА ПІСАЦЬ І РАЗМАЎЛЯЦЬ
МАІМ СЛУХАЧАМ

Т

ое, што я вельмі сцісла выкладаў аб вастрыні і досціпе сем гадоў
таму ў гэтай акадэміі, і тое, што ў больш правільнай рэдакцыі пазней
я прачытаў па настойлівых просьбах сяброў перад рымскімі выкладчыкамі
красамоўства (romanis rhetoribus) у рытарычнай школе, калі яе дзверы
адчынены для публікі, як звычайна бывае ў жніўні і верасні, і кожны
дзень збіраецца мноства вельмі адукаваных людзей, – усё гэта я звёў у
найкарацейшую форму і вырашыў зноў падзяліцца з вамі па дзвюх пры
чынах. Першая палягае ў тым, што пазней я больш старанна даследаваў
гэтае пытанне, абмяркоўваючы яго ў прыватных сустрэчах і праз ліс
таванне з самымі адукаванымі людзьмі Італіі, Францыі і Германіі. Другая
прычына – у тым, каб абараніць свае правы на ўласную працу, якую
некаторыя, карыстаючыся маёй адсутнасцю, непрыгожа і недалікатна
прыпісалі сабе і распаўсюдзілі сярод сваіх слухачоў. У гэтай справе я
клапаціўся не за сваё імя, а за правільнае вучэнне, якое яны памылко
ва зразумелі з-за <уласных> няправільных уяўленняў пра вастрыню і
досціп ці з-за неахайнасці пісараў і перадалі слухачам у скажоным
выглядзе. Такім чынам, я зноў як мага карацей выкладу свае думкі пра
гэтую найпрыгажэйшую частку чалавечага красамоўства.
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Раздзел I,
дзе
АБВЯРГАЮЦЦА РОЗНЫЯ ПОГЛЯДЫ
АДУКАВАНЫХ ЛЮДЗЕЙ НА СУТНАСЦЬ ВАСТРЫНІ
Першы погляд належыць некаторым навукоўцам, з якімі я павяр
хоўна размаўляў пра вастрыню. Вастрыня ў іх разуменні ёсць сентэнцыя
або гнома, якая вымаўляецца з асалодай (suaviter prolatam). Яны зусім
далёка адхіліліся ад сутнасці вастрыні, бо сентэнцыя, хаця і з’яўляецца
выказваннем адначасова важкім і прыемным (нічога няма больш прыем
нага за погляд на ісціну (iucundius veritatis aspectu), якую гнома выражае
ў агульным сэнсе (gnoma universalius explicat)), часта, нават часцей за ўсё
ўжываецца без якога-небудзь адцення вастрыні. Напрыклад:
Quam quisque callet artem, in hac se exerceat1
(‘Няхай кожны займаецца тым рамяством, у якім ён майстар’).
Наадварот, найчасцей бывае, што вастрыня не змяшчае аніякай гно
мы, як у гэтым вельмі вядомым выказванні Марцыяла пра выразаных рыб:
Artis Phidiacae toreuma clarum
Pisces aspicis, adde aquam, natabunt
(‘Рыб ты Фідзіевай чаканкі бачыш: дадай вады – яны пачнуць
плаваць’).
Да таго ж сентэнцыя – гэта заўсёды агульнае выказванне (universale
dictum), узятае са штодзённага чалавечага жыцця і ўжывання рэчаў:
Audentes Fortuna iuvat (‘Смелым Фартуна спрыяе’).
Вастрыня, наадварот, часта круціцца вакол адзінкавых прадметаў.
Вось так у Марцыяла:
Quod nulli calicem tuum propinas,
Humane facis, Herme, non superbe
(‘Тое, што ты не даеш свой келіх анікому – гэта ты, Герм,
з-за прыстойнасці робіш, а не з-за пыхі’).
Тут, канешне, гэты прыдворны чалавек адзначае асобную дэталь,
а дакладна – брудныя вусны Герма. Аднак я не буду адмаўляцца, што
вастрыня і гнома могуць сябраваць, як вось тут у Марцыяла:
1 Вершаваныя

прыклады падаюцца ў лацінскім арыгінале, побач «у лапках» прапа
нуецца мой пераклад. У выпадках, калі ў перакладзе ўдалося захаваць вершаваную
форму арыгінала, месца разрыву радкоў пазначаецца цэзурай. (Тут і далей заўвагі
перакладчыка. – Я. П.)
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Aliena quisquis recitat et petit famam,
Non emere librum, sed silentium debet
(‘Таму, хто прагне славы праз чужыя вершы,
трэба набываць маўчанне, а не кнігу’).
Другі погляд на сутнасць вастрыні належыць айцу Дыянісію Пе
тавію, да якога я напісаў з парады нашых французскіх братоў. І вось з
Парыжа ён адказаў: «Наконт вастрыні, якая ўжываецца ў прамовах і
выразах, я так думаю: вострым называюць тое, што сказана насуперак
агульнаму ўжытку і чаканню (praeter communem usum et exspectationem) і
што найболей звязана з прадметам (res), пра які ідзе гаворка. У гэтым
азначэнні пераконваюць прыклады, змешчаныя ў Вашым лісце. Калі
Вы іх уважліва разгледзіце, то ўбачыце, што ім уласцівы дзве рэчы, праз
якія яны так востра гучаць і так працінаюць душу чытача здзіўленнем
і нават прыемнасцю. Безумоўна, гэта адбываецца з-за таго, што яны
падаюцца неспадзяванымі і незвычайна (mirifice) суадносяцца з прад
метам, бо ўсё такога кшталту глыбей пранікае ў душу і больш значны
след па сабе пакідае».
Гэты погляд адукаванейшага чалавека з нашага ордэна на прыроду
вастрыні слушны ў тым выпадку, калі апісваць яе толькі з пункту гле
джання вынікаў (effectus), а не з пункту гледжання яе сутнасці. Бо калі
б хто ўважліва разгледзеў сутнасць неспадзяванага (rationem inopinati)
як такога, г. зн. наколькі выказванне супярэчыць чаканню (praeter
exspectationem), убачыў бы, што сутнасцю неспадзяванага з’яўляецца не
што іншае, як сам вынік вастрыні (effectus acuminis). Бо ў самой вастрыні
як такой ёсць прычына таго, чаму нам <нешта> падаецца неспадзява
ным. Зразумела, такая прырода вастрыні: мы не мяркуем, што нешта
такое можа здарыцца, або – калі сказаць на манер перыпатэтыкаў – мы
не лічым, што нешта такое можа спраўдзіцца. Акрамя таго, тое, што
насуперак меркаванню, для выказвання хутчэй выпадкова (accidit), чым
уласціва (enest), або – зноў скажу на манер перыпатэтыкаў – яно ёсць
пэўнай адзнакай (denominatio – ‘канатацыя, ярлык’), якая прыўносіцца
звонку ад таго розуму (ab intellectu), для якога само выказванне з’яўляец
ца неспадзяваным. Такім чынам, да неспадзяванага як такога мае да
чыненне (concurrit) і сам чытач (lector), у той час як вастрыня ўласціва
выказванню і належыць яму ў той ступені, у якой яна не залежыць ад
чытача. Бясспрэчна, што вастрыня з’яўляецца спараджэннем моўцы
(partus dicentis). І ўсё ж я прызнаю, што сама сутнасць неспадзяванага
заўсёды мае падмурак (fundamentum) у прадмеце, і гэтым падмуркам
ёсць сама вастрыня выказвання. Бо вастрыня пачынае быць неспадзя
ванай толькі ў той момант, калі яна ўспрымаецца (percipitur) чытачом,
толькі тады думка (cogitatio) чытача затрымліваецца (subsistit), і ён здзіў
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ляецца (admiratur) самой вастрыні як чамусьці новаму і нечаканаму
(inexspectatum) для яго.
Вынікае, што сутнасць вастрыні палягае не ў тым, што «насуперак
меркаванню», як кажа айцец Петавій, але ж хутчэй у самой прычыне
таго, з-за чаго што-небудзь падаецца нам неспадзяваным. Так, здоль
насць да смеху – вынік, уласцівы чалавеку як разумнай істоце, аднак
не ў здольнасці да смеху сутнасць чалавека, але ў далёкай прычыне
гэтай здольнасці – у тым, што чалавек ёсць разумная істота. Мы ж
таму і смяёмся, і здзіўляемся, бо мы мыслім. Вынікае, што прычынай
неспадзяванага як такога або таго, што выказванне падаецца супярэч
ным нашаму меркаванню (accidat nobis praeter opinionem), ёсць не што
іншае, як тое, што выказванне змяшчае ў сабе, з аднаго боку, элемент
чагосьці адпаведнага, а з другога – чагосьці неадпаведнага. Калі сказаць
выразней, гэтае выказванне, з аднаго боку, не датычыцца <сутнасці>
самога прадмета, а з іншага боку, вельмі моцна яе закранае. Таму мне
падаецца, што айцец Петавій меў рацыю толькі напалову («Вострым
будзе тое, што максімальна звязана з прадметам, пра які паведамляец
ца»), а ў другой частцы, здаецца, сутнасць рэчы ён падмяняе вынікам
(«і тое, што сказана насуперак агульнаму ўжытку і меркаванню»). Сут
насць нечаканага (ratio inexspectati) як такога залежыць ад сутнасці неад
паведнага, пра што больш дакладна мы распавядзем у наступным раз
дзеле. Акрамя таго, ёсць шмат неспадзяваных выказванняў, якія не
з’яўляюцца вострымі, хоць і закранаюць <сутнасць> прадмета. Бо мы
не ведаем шмат такога, што з’яўляецца праўдзівым і закранае <сут
насць> прадмета, і, што падаецца нам неспадзяваным, калі мы з гэтым
знаёмімся, аднак мы не называем гэта вострым, але проста праўдзівым,
як пры вывучэнні філасофіі.
Трэці погляд такі: вастрынёй з’яўляецца тое, што мае нейкую яс
кравую і рэдкую метафару, або алегорыю ці гіпербалу, або падабенства
ці параўнанне большых, меншых і роўных рэчаў. Здаецца, аўтарам гэтай
думкі быў айцец Радэр у прадмове да каменціраванага выдання Мар
цыяла і яшчэ некаторыя аўтары, якія пісалі аб эпіграме. Аднак калі
падчас асабістай сустрэчы ў кляштары я выклаў Радэру свой погляд,
пачуў ад яго самога, што тое азначэнне вастрыні не адпавядае яго
разуменню, але было толькі звычайным апісаннем праз выпадковыя
прыкметы (per accidentia). Ён сказаў, што зараз жа ахвотна прымае мой
погляд (які будзе выкладзены ў наступным раздзеле). І сапраўды, існуе
шмат вострых выразаў, якія не маюць не толькі метафары і гіпербалы,
але нават нейкага падабенства або параўнання, як, напрыклад, гэтыя
вострыя словы Эпамінонда. Паводле Валерыя Максіма, ён пасля
перамогі, паранены, так звярнуўся да свах сяброў: «Саратнікі! Не канец,
але лепшы і больш узнёслы пачатак майго жыцця надыходзіць, бо зараз
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ваш Эпамінонд нараджаецца, таму што так памірае». Потым метафара
або алегорыя даволі далёкія ад таго, каб быць вастрынёй, бо часцей
вастрыня якраз і заключаецца ў разбурэнні (destructio) алегорыі або
метафары, калі ад пераноснага (translatio) і метафарычнага сэнсу (sensus
metaphoricus) слова (verbum) вяртаецца да ўласнага і простага значэння
(significatio propria et simplicem), напрыклад, гэтае Бідэрмана:
Lerna, quid Alcidae, quid, cetera monstra, dedistis,
Clarior a victis lentibus ille fuit
(‘Лерна ды іншыя монстры, што далі вы Гераклу? Больш вядомым ён
стаў дзякуючы пераможанай сачавіцы’).
Або гэтая эпіграма Баўхузія на казнадзея, «закончанага нудотніка»:
Quis neget orando populum te, Flacce, movere1,
Orantem quando contio tota fugit?
(‘Хто забароніць табе, Флак, узрушаць народ у прамовах,
бо ўцякаюць з царквы ўсе ад казанняў тваіх?’)
Чацвёрты погляд я пачуў асабіста ад айца Бідэрмана. Ён лічыць,
што вастрыня – гэта параўнанне большага, меншага і роўнага. Але я
лічу, што гэтую думку, як і думку Радэра, трэба адхіліць, бо існуе бяскон
цае мноства вострых выразаў, якія не маюць у сабе аніякага параўнання,
як у прыведзеным вышэй вершы Баўхузія і мностве выказванняў само
га Бідэрмана.
Пяты погляд калісьці быў маім. Да яго працяглы час добра ставіліся:
вастрыня – гэта нейкі сафізм або падманлівая аргументацыя (fallacem
argumentationem), калі чытач становіцца ашуканым праз які-небудзь
сафістычны выверт (aliquo sophistico artificio) і з асалодай прыходзіць
(trahitur) да пагаднення з цалкам або часткова памылковай высновай
(conclusio), напрыклад:
Desereret dominae cum Paula palatia Romae,
Exsul habebatur femina, Roma fuit
(‘Калі пакідала Паўла палацы высокага Рыму, быццам самотнай
станавілася… сама наша сталіца’).
Гэтая думка не з’яўляецца цалкам памылковай, калі браць пад увагу
дыялектычную структуру (dispositio dialectica) вастрыні. Ты можаш заў
важыць, што ў большасці выпадкаў кожнаму востраму выразу, калі ён
1У

двувершы абыгрываюцца два значэнні лацінскага дзеяслова moveo, 2 – ‘рухаць’
і ‘ўзрушаць’.
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мае прыхаваную аргументацыю (occultam argumentationem), уласціва гуль
ня (delusionem) такога кшталту. Зрэшты, з таго, што вастрынёй часта
з’яўляецца адно суджэнне (enuntiatio), якое мае сапраўдныя прыкметы
вострага без якой-небудзь фармальнай аргументацыі, вынікае, што сам
сафізм не з’яўляецца сутнасцю вастрыні, асабліва калі разглядаць вас
трыню з пункту гледжання адшукання (inventio).
Раздзел ІІ
БОЛЬШ ВЕРАГОДНЫ ПОГЛЯД
НА СУТНАСЦЬ ВАСТРЫНІ
І вось, прачытаўшы амаль усіх грэцкіх і лацінскіх аўтараў, якія ха
целі паказацца ў сваіх творах вострымі і дасціпнымі, пасля працяглага
дыскутавання на гэтую тэму з самымі адукаванымі людзьмі Польшчы,
Германіі, Францыі і Італіі, я зрабіў выснову, што самае вернае і блізкае
да праўды азначэнне вастрыні мусіць быць такім:
В а с т р ы н я – гэта выказванне, якое ўтрымлівае сумежнасць
неадпаведнага і адпаведнага, або згодная нязгода ці нязгодная згода
выразу.
Спачатку я паспрабую растлумачыць сутнасць вастрыні праз ма
тэрыяльнае падабенства, каб было больш зразумела пачаткоўцу.
І. Якая-небудзь матэматычная і матэрыяльная вастрыня ёсць не
што іншае, як нейкі кут, або спалучэнне і з’яднанне ў адной кропцы
дзвюх ліній, якія разыходзяцца. Гэта тое, што мы бачым у клінах, мячах,
стрэлах, якія мы называем вострымі. У іх вастрыня складаецца з верха
віны або наканечніка, а сама верхавіна, якая завецца вастрынёй, фар
мальна складаецца са збегу двух супрацьлеглых бакоў, якія напачатку
нават з’яўляюцца як бы супярэчнымі (contrariorum) і супраціўнымі, але
яны паступова сыходзяцца і як бы з аднаго падмурка ідуць наперад,
пакуль цалкам не зрастаюцца ў адно вастрыё.
Рытарычная вастрыня вельмі падобная да гэтага, бо простае апі
санне прадмета, або выклад тэмы (materia), ёсць нейкім падмуркам, ці
лініяй, якая завецца базісам. З гэтага як бы падмурка вырастаюць дзве
ўзбочныя лініі, г. зн., з аднаго боку, нешта адпаведнае нашай тэме, а з
другога боку, нешта неадпаведнае гэтай самай тэме. А каб была вастрыня,
трэба, каб адпаведнае і неадпаведнае супалі і так зліліся ў адно, што
ўзнікла ўражанне іх знаходжання на адным падмурку. Іншымі словамі,
каб што-небудзь, аб чым гаворыцца на тую тэму, выглядала цалкам неад
паведным ёй і разам з тым было цалкам адпаведным, або хоць бы
выглядала адпаведным. І так як матэматычная і матэрыяльная вастрыня
ўтвараецца са спалучэння дзвюх супрацьлеглых ліній, што выходзяць
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з трэцяй, якая знаходзіцца насупраць іх, так і вастрыня рытарычная
складаецца з блізкага спалучэння і сумежнасці адпаведнага і неадпа
веднага, якія паходзяць з той самай тэмы, аб якой ідзе гаворка. У цябе
перад вачыма малюнак і схема той і другой вастрыні:
Undo potest avidus captae leo parcere praedae?
Sed tamen esse tuus dicitur: ergo potest.
(‘Хіба можа леў злітавацца над схопленай здабычай? Кажуць,
што ён – твой, Цэзар... Тады – можа’).
Гэта можа стацца больш зразумелым на прыкладзе з Марцыяла пра
льва Цэзара, які хоць і быў галодны, але пакідаў некранутымі зайцоў,
што гойсалі праз яго разяўленую пашчу. Звярні ўвагу тут на чатыры
моманты, у якіх і змяшчаецца ўся вастрыня.
Першы – сама тэма, якую паэт абраў, каб напісаць нешта вострае,
а менавіта леў, які шкадуе зайцоў. Гэта – першае, напрыклад, лінія А.
Другі – знойдзены ў гэтай тэме элемент неадпаведнага; неадпаведна,
што галодны леў можа злітавацца над схопленай здабычай, якая сама
ў рот бяжыць. Гэта выражана ў першым радку ўрыўка:
Хіба можа леў злітавацца над схопленай здабычай? – на лініі В.
Трэці – знойдзены ў той самай тэме элемент адпаведнага: гэта на
самрэч быў леў, але леў лагоднага Цэзара, чалавека неахвочага да
праліцця крыві. Таму і сам леў мусіць быць падобным да свайго
гаспадара. Гэта перадаецца наступнымі словамі:
Кажуць, што ён – твой, Цэзар... – лінія С.
Чацвёрты – само спалучэнне або гармонія адпаведнага і неадпа
веднага, дзе змяшчаецца сама прычына вастрыні, бо на самой справе
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атрымалася так, што леў, хоць і быў галодным, усё ж належаў Цэзару і
злітаваўся над ахвярай. Гэта перадаецца такімі словамі:
Тады – можа. – у пункце D.
ІІ. Другі спосаб высветліць азначэнне вастрыні грунтуецца вык
лючна на выніках і ўласцівасцях самога вострага. Дык вось вынік і ўлас
цівасць вастрыні ў тым, каб нараджаць у душы слухача здзіўленне і
задавальненне (admiratio cum delectatio). Здзіўленне нараджаецца з нес
падзяванага якраз тады, калі мы чуем штосьці, чаго не чакалі і прычына
чаго не была нам вядома; мы нават не дапускалі, што гэта можа быць.
Як вучыць Арыстоцель, здзіўленне пачынаецца з няведання прычын.
З іншага боку, калі гэтае здзіўленне мае далучанае задавальненне (так
заўсёды мусіць быць з успрынятай намі вастрынёй, бо мы здзіўляемся
ёй з задавальненнем), абавязкова павінна адбыцца высвятленне той
прычыны, якая была прыхавана (causae illius, quae latebat); праз гэта мы
заўважаем, што адбылося тое, што, як мы меркавалі, не магло адбыцца
(accidere posse non sperabamus). І як здзіўленне нараджаецца з неадпа
веднага, а дакладней, калі мы чуем, што здарылася нешта неадпаведнае,
так і задавальненне хутчэй пачынаецца з другой часткі, з адпаведнага,
паколькі мы нарэшце ўжо бачым, што акурат тое, што мы лічылі неадпа
ведным прадмету, пра які была гаворка, на самой справе адпавядае таму
самаму прадмету. Такім чынам, спалучэнне здзіўлення і задавальнення
нараджаецца са спалучэння адпаведнага і неадпаведнага.
Хоць гэта ўжо відавочна, далей будзе паказана справядлівасць май
го меркавання. Бо калі задавальненне душы і нейкія, так бы мовіць,
пашырэнне (dilatatio), раз’яднанне (distractio) і разрадка (effusio) патра
буюць пэўнай разнастайнасці (varietas), дзякуючы якой свядомасць
(animus) пашыраецца, раз’ядноўваецца і разраджаецца, лагічна, што і
ў вастрыні, каб нам атрымаць ад яе задавальненне, неабходны пэўны
элемент разнастайнасці, або шматстайнасць у адзінстве (pluralitas in
unitate) (ці ў чымсьці адным, аб чым пішам), якая пашырае і забаўляе
душу (distrahens atque dilatans animum). З-за таго, што мы не проста
атрымліваем задавальненне ад вастрыні, але ўспрымаем яе са здзіўлен
нем, трэба, каб у гэтай неабходнай разнастайнасці было нешта адно як
бы папярэдне вядомае (cognitum antecedenter), а другое, як бы папярэдне
невядомае (incognitum antecedenter). Аднак калі і тое, і другое папярэдне
вядомае, не будзе на самой справе неспадзяванага, а таму не будзе ані
здзіўлення, ані задавальнення. Значыць, трэба, каб адна частка разна
стайнага (varii) была папярэдне вядомай, напрыклад, звычка галоднага
льва, а другая – невядомай (лагоднасць на самой справе галоднага, але
цэзарскага льва). Чаму галодны леў як проста галодны і як проста леў
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можа быць лагодным, мусіць быць схавана. Наадварот, супрацьлегласць
гэтаму (contrarium huic) мусіць быць выяўленай і папярэдне спазнанай
(praenoscendum) або яўна (expresse), або імпліцытна (implicite), бо трэба,
каб той элемент неадпаведнага быў папярэдне спазнаны, які з’яўляецца
першай часткай самой разнастайнасці:
Як можа леў злітавацца над схопленай здабычай?
Другая частка разнастайнага мусіць быць спазнанай толькі потым.
Тады выказванне будзе неспадзяваным. У нас гэтая частка разнастай
нага гучыць так:
Кажуць, што ён – твой, Цэзар...
Звярні ўвагу: неабавязкова, каб заўсёды найперш было спазнана
неадпаведнае, а пасля – адпаведнае, бо можа стацца спазнаным на
пачатку адпаведнае, а потым неадпаведнае. Вастрыня, як я сказаў напа
чатку, ёсць сумежнасць неадпаведнага і адпаведнага. Адно або другое
адразу ці пасля становіцца спазнаным. Спалучэнне гэтых элементаў
аднолькава слушна можа быць названа і з’яўляецца як нязгоднай зго
дай, так і згоднай нязгодай. Я бачу, што гэтага ніхто не заўважыў. Дык
вось, калі мы зноў ад пачатку да канца паўторым, што прычына здзіў
лення і задавальнення – штосьці адно неспадзяванае, што можа адбыц
ца ў рэчаіснасці (quod re vera accidat), а другое спадзяванае, то, у сваю
чаргу, галоўнай прычынай неспадзяванага і спадзяванага, а таксама
сутнаснай і як бы аб’ектыўнай прычынай спадзявання і, так бы мовіць,
неспадзявання з’яўляецца сама ўласцівасць адпаведнага і неадпаведнага
быць злучанымі. Якраз тады чалавек мусіць спыніць думку на чымнебудзь, калі заўважыць, што на самой справе (de facto) адбылося нешта
такое, што, ён лічыў, не можа адбыцца, або пэўна не адбылося нешта
такое, што, ён думаў, можа адбыцца, – у гэты момант ён і пачынае
здзіўляцца. Але калі потым ён знаходзіць нейкую належную прычыну
або таго, чаму не адбылося неадпаведнае, або таго, чаму адбылося
адпаведнае, ён адразу пачынае адчуваць задавальненне. Яму ў пэўнай
ступені цікавыя абедзве часткі, і ён разрываецца паміж імі, але праз
дзіўнае спалучэнне абедзвюх частак зноў мірыцца і згаджаецца, нават
калі раней лічыў, што нешта толькі не адпавядае рэчаіснасці, ён пачынае
лічыць, што яно адпавядае, і наадварот. У гэтым спалучэнні абедзвюх
частак і знаходзіцца спараджэнне (partus) самой разнастайнасці: Тады –
можа.
Заўваж: неабавязкова папярэдняе актуальнае няведанне (non
praecognitio), што неадпаведна або адпаведна, але неабходна толькі маг
чымае (aptitudinalem) або фундаментальнае (fundamentalem), г. зн. каб
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адпаведнае так суадносілася з неадпаведным, што, калі адно становіцца
вядомым, другое са сваёй натуры імкнулася застацца таемным і, адпа
ведна, заставалася невядомым. Такім чынам, сама актуальная невядо
масць, ці сама фармальная нечаканасць не з’яўляецца абавязковай, як,
здаецца, і хацеў сказаць Дыянісій Петавій. Слушна, бо, напрыклад,
тысячу разоў прачытаны сапраўды востры радок якой-небудзь эпігра
мы – нават калі ў ім ужо практычна спазнана і, канешне, асэнсавана
прычына як адпаведнага, так і неадпаведнага, і нават калі і тое, і другое
ўжо не з’яўляецца нечаканым, – усё роўна з’яўляецца вострым. Выні
кае, сутнасць вастрыні не ў тым, што яна неспадзяваная фармальна
(formaliter) і актуальна (actualiter), але ў тым, што яна неспадзяваная
віртуальна (virtualiter) і фундаментальна (fundamentaliter). Віртуальна або
фундаментальна неспадзяванай ёсць сама сувязь неадпаведнага і ад
паведнага. Гэта – галоўная прычына і падстава таго, што нешта для нас
можа быць нечаканым, нават калі яно адпавядае рэчаіснасці.
Гэтая мая старая думка аб прыродзе вострага, якую палічылі вернай
усе вучоныя, з якімі я асабіста кантактаваў у Рыме, а таксама ліставаўся:
айцец Баўхузій, айцец Радэр, айцец Касэн, айцец Карнелій Гуго (праз
лісты да аднаго бельгійца з нашага ордэна), асабліва Ян Баптыста Се
ран, прамовы якога лічацца дасціпнымі, айцец Пятруцый, Аляксандр
Данат і Францыск Гвінізій.
Раздзел III,
дзе
ПАКАЗАНАЯ СУТНАСЦЬ ВАСТРЫНІ
ІЛЮСТРУЕЦЦА ПРЫКЛАДАМІ
Паколькі гэты трактат заснаваны пераважна на прыкладах, і дзеля
таго, каб не падалося, што я хаваю сваю тэорыю (doctrina) і цьмяна
разважаю пра вастрыню, я хачу падаць як мага болей прыкладаў, у якіх
была б асветлена прапанаваная мною тэорыя аб сутнасці вастрыні.
Прачытай у Марцыяла ў «Амфітэатры» амаль усё.
У кнізе I: 21, 41, 44, 50, 70, 76, 84, 88, 89, 98.
У кнізе II: 10 і шмат там жа.
У кнізе III: 18, 33, 40, 42, 43.
У кнізе IV: 24, 10, 26.
У кнізе V: 4, 32, 38, 43, 47.
У кнізе VI: 13, 34, 38.
У кнізе VII: 5, 42, 74.
У кнізе VIII: 12, 54.
У кнізе IX: 51, 57.
У кнізе X: 2, 13, 20, 43, 58, 59, 71, 72.
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93,
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У кнізе XII: 36.
Паглядзі ў Бідэрмана:
У кнізе I: 1, 3, 4, 5, 6, 17, 20, 21, 37, 45, 60, 65, 107, 108, 111, 126,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 100.
У кнізе II: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 26, 28, 31, 32, 35, 33, 34, 39, 43, 44,
46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 66, 67, 69, 71, 80, 84, 81, 85, 91, 92,
94, 98, 100, 102, 103.
У кнізе III: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 24, 28, 32, 33, 34, 37,
40, 46, 51, 54, 59, 61, 69, 70, 72, 76, 81, 84.
У Рэмонда таксама:
У кнізе I: 12, 17, 25, 30, 33, 36, 47, 48, 52, 54.
У кнізе II: 18, 34, 65, 68.
Сярод іншага гэтае:
O te speramus, iuvenis fortissime, qualem
Pugnando tantum si fugiendo potes.
(‘О, вельмі магутны юнак, мы мяркуем, што, які ты ў бітве,
такім ты можаш быць і ва ўцёках’).

Прачытай у Тарквінія Галюцыя: 6, 8, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 42, 43, 26, 44, 46, 48, 50, 53, 54, 88, 84, 87, 92, 94, 95, 96, 101,
104, 107, 108, 109.
Сюды далучы ўсе самыя вострыя выразы Валерыя Максіма, Флора,
Тацыта, Сенекі – філософа, рытара, трагіка, Плаўта, у якога прачытай
першую сцэну ў «Амфітрыёне», міма Публія Сіра, Квінтыліяна, аўтара
вельмі прыгожых і зграбных дэкламацый, абодвух Плініяў. Не бракуе
гэтай вастрыні Марку Тулію, яго вострыя выказванні рупліва пералічвае
ў «Сатурналіях» Макробій.
Раздзел IV,
дзе
АБВЯРГАЮЦЦА ПАПРОКІ СУПРАЦЬ МАЁЙ ТЭОРЫІ
І СЦІСЛА ВЫКЛАДАЕЦЦА
СПОСАБ АДШУКАННЯ ВАСТРЫНІ
Першае, у чым мяне можна папракнуць, гэта у тым, што вастрыня
ёсць згодная нязгода выказвання, з чаго вынікае, што вастрыня можа
быць узята толькі з рытарычнага месца (locus oratorius) супрацьлегласцей
(ex loco contrariorum). У такім выпадку тэматыка вастрыні (materia
acuminis) моцна звужаецца, бо не ў кожным прадмеце (res) можна знай
сці супрацьлегласць, і тады ўжо нельга атрымаць вастрыні з дэфініцыі
ды іншых рытарычных месцаў, з якіх, аднак, паходзіць шмат дасціпнага
(argutiae).
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Вось першы адказ, праз які я вычарпальна абвяргаю гэты аргумент.
З нашай тэорыі трэба рабіць супрацьлеглую выснову, а менавіта: з ры
тарычнага месца супрацьлегласцей абсалютна немагчыма атрымаць
аніякай вастр
 ыні, бо мы сцвярджаем, што вастрыня палягае не ў саміх
двух супрацьстаўленых элементах (in duobus oppositis) – на адпаведным
і неадпаведным – але хутчэй на іх нейкай згодзе (concordia). А паколькі
ў згодзе наогул адсутнічае элемент сапраўднай супрацьлегласці (ratio
veri contrarii), вынікае, што наша вастрыня ніяк не можа быць узята з
рытарычнага месца супрацьлегласцей – хутчэй з іншых рытарычных
месцаў.
Другі адказ таксама дапамагае спазнанню прыроды вастрыні і спо
сабу яе адшукання. Я не кажу, што вастрыню можна ўзяць толькі з ры
тарычнага месца супрацьлегласцей, бо сумежнасць адпаведнага і неад
паведнага, у якой знаходзіцца вастрыня, можа быць узята з любога іншага
рытарычнага месца. Таму, калі нам трэба востра (acute) сказаць пра
які-небудзь прадмет, мы мусім прымерыць да гэтага прадмета азначэнне
(definitio), этымалогію (notationem), пералічэнне частак (partium
enumerationem) і іншыя рытарычныя месцы, а таксама спыніцца і ў кож
ным месцы нямала затрымацца, пакуль з параўнання (ex comparatione)
і пэўнага сувымярэння (commensuratione) самога прадмета з рытарычнымі
месцамі не з’явіцца ў нас пэўны элемент неадпаведнага і адпаведнага
(ratio dissentanei et consentanei), які, аднак, мог бы мець у той самай дадзе
най тэме спалучэнне і гармонію (unionem et concordiam).
Так, напрыклад, калі хочаш сказаць што-небудзь вострае пра ўба
чанага бяспёрага пеўня, трэба суаднесці <паняцце> пеўня з рытарычны
мі месцамі і ў кожным затрымацца, шукаючы элемент адпаведнага і
неадпаведнага, гармонія якіх можа знаходзіцца ў дадзеным прадмеце,
г. зн. у «пеўні». Дык вось, трэба, каб найперш ты супаставіў <паняцце>
пеўня з азначэннем: певень – жывёліна двухногая, бяспёрая. З гэтага
можна дасціпна сказаць: «Вось, мы маем чалавека паводле Платона».
Тут, з аднаго боку, знойдзены элемент неадпаведнага (неадпаведна, каб
певень быў чалавекам), а з другога боку, маем адпаведнае, бо Платон
даў азначэнне чалавека як двухногай бяспёрай жывёліны. Па-трэцяе,
сама гармонія таго адпаведнага і неадпаведнага сапраўды знаходзіцца
ў прапанаванай тэме, бо певень, пра якога ідзе размова, на самой справе
ёсць жывёліна бяспёрая і двухногая. Пасля ідзі далей з тым самым «пеў
нем» да іншых рытарычных месцаў, напрыклад да рытарычнага месца
падабенства, дзе на розум табе прыйдзе, што пеўні – гэта музыканты,
і да таго ж бяспёрыя. Тады, паказаўшы пальцам на пеўня, ты можаш
дасціпна сказаць, што ўсе музыканты бедныя. Або табе падасца, што
бяспёры певень, але з грэбнем – воін, тады ты можаш жартаўліва ска
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заць: «Чым дапамогуць гэтаму амбітнаму воіну грэбні, калі ў яго няма
шчыта і шлема?»
Гэты спосаб адшукання вастрыні я ўзяў з аднаго месца ў «Раздзелах
рыторыкі» Марка Тулія і здзіўляюся, што каментатары пакінулі яго без
увагі, нібыта цяжкае. Бо калі Тулій пералічыў усе рытарычныя месцы
паасобку і прыйшоў да апошняга – рытарычнага месца параўнання, ён
зноў суаднёс яго з усімі. «Іншыя рытарычныя месцы – такія як азначэнне,
як антытэза, як падобнае, так і непадобнае, або адпаведнае і неадпавед
нае, або этымалагічная роднасць і рытарычнае месца несумяшчальнасці,
або прычыны, або вынік прычын (г. зн. тое, што вынікае з прычын), такія
рытарычныя месцы, як падзелы, як роды частак і часткі радоў, як пер
шаасновы рэчаў і іх, так бы мовіць, перадумовы – паходзяць з параўнан
ня». Тут Цыцэрон адзначае (гэтага не заўважылі Вал, Платоній, Страбей
і іншыя каментатары), што параўнанне закранае амаль усе рытарычныя
месцы, так што ёсць сэнс параўнаць азначэнне з азначэннем, падобнае
з падобным, папярэдняе з папярэднім. Слушна, што параўнанне будзе
трэцім спосабам адшукання вастрыні сярод тых, якія я выкладу.
Раздзел V,
дзе
ПРАПАНУЮЦЦА ТРЫ СПОСАБЫ
АДШУКАННЯ ВАСТРЫНІ
У некаторых прадметах (res) сумежнасць неадпаведнага і адпавед
нага інакш нельга знайсці, як праз адно ці некалькі параўнанняў
(comparationes), задуманых і зробленых у дачыненні да тых прадметаў,
якія закранаюць нашу тэму (materiam concernunt). А тэму закранаюць
толькі тыя прадметы, якія знаходзяцца ў рытарычных месцах. Таму ў
дачыненні да рэчы, пра якую трэба востра сказаць, можна прымяніць
тры віды параўнання з рытарычнымі месцамі (comparatio ad locos
oratorios), каб з кожнага атрымалася вастрыня.
Першы спосаб – калі мы суадносім саму тэму з рытарычнымі мес
цамі і сочым, якое азначэнне гэтага прадмета, якія часткі, якая этыма
логія, які род, што супрацьлеглае (contrarium) і што падобнае (simile).
Праз гэтае супастаўленне лёгка знайсці ў дадзеным прадмеце сувязь
неадпаведнага і адпаведнага. Так, Сенека, параўнаўшы зямны шар, як
нейкую кропку, з рытарычным месцам пералічэння частак, дасціпна
кажа: «О, якія смешныя межы смяротных! Гэта кропка, якую агнём і мя
чом дзеляць столькі народаў. Толькі кропка ёсць тое, куды вы плывеце, дзе
ваюеце, дзе ўсталёўваеце царствы». Неадпаведна, што кропка можа мець
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Трайны спосаб адшукання вастрыні з трайнога
параўнання рытарычных месцаў

часткі, што ў ёй можа стаяць і войска, і флот1. З іншага боку, адпаведна
і праўдзіва (consentaneum et verum), што тая кропка, якой ёсць зямля, і
тое і другое трывае. Як бачыш, гэты востры выраз паходзіць з пералічэння
частак. Падобнае гэтае месца Марка Тулія пра кансулат Вацынія, які
той займаў некалькі дзён. «Вялікі цуд, – кажа, – адбыўся ў год Вацынія,
калі ён быў консулам: ані зімы, ані вясны, ані лета, ані восені не было».
Другі спосаб – калі мы параўноўваем рытарычныя месцы самой
тэмы з іншымі рытарычнымі месцамі, але не таго самага парадку, а
адменнага. Напрыклад, азначэнне не з азначэннем, а з вынікам, або з
якімсьці іншым адменным рытарычным месцам; вынікі не з вынікамі,
а з прычынамі, або з іншымі рытарычнымі месцамі адменнага парадку,
і гэтак далей. І зноў – самі акалічнасці не з кожнай акалічнасцю, а з
1 Каб

зразумець гэты жарт, трэба ведаць сярэдневяковую дэфініцыю «кропкі». Па
водле Аўгустына, кропка – гэта «то, что не допускает никакого деления». Паводле
Абеляра, «точка, как сама по себе неделимая, из-за своей малости не может ни
сама разделяться на части, ни быть разделенной; таким образом точка прилегает к
неделимому субъекту, то есть к неделимым единичным частям тела».
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акалічнасцямі адменнага роду, як месца з часам; прычыну не з кожнай
прычынай, а з прычынай адменнага роду, як матэрыяльную з маты
вавальнай. Так, Валерый Максім кажа (кніга 6, 1): «Лукрэцыя была пра
вадыром рымскай цнатлівасці, яе мужчынскай душы з вялікай памылкі
лёсу было наканавана жаночае цела». Тут вастрыня здабываецца з
параўнання матэрыяльнай і фармальнай прычыны, г. зн. душы і цела.
Нешта падобнае маецца і ў выказванні пра аднаго раба Марка Антонія:
«Справядліва можна наракаць на лёс, які заключыў такую мужную і даб
рачынную душу ў рабскае саслоўе». Падобна жартуе Цыцэрон у Макробія
з Гальбы, красамоўнага, але агіднага знешне: «Генію Гальбы няўтульна
жывецца».
Трэці спосаб – калі рытарычныя месцы самой тэмы мы параўноў
ваем з іншымі рытарычнымі месцамі таго самага парадку – азначэнне
з азначэннем, этымалагічную роднасць з этымалагічнай роднасцю, ака
лічнасць з акалічнасцю, прычыну з прычынай, частку з часткай, вынік
з вынікам. Дзякуючы гэтаму параўнанню ў дадзенай тэме мы знойдзем
элемент адпаведнага і неадпаведнага. Так, у 66-м лісце Сенека піша пра
Муцыя Сцэвалу: «Ці засумняваўся б я, каб тую скалечаную руку Муцыя
ўхваліць болей за здаровую руку любога мужнага чалавека? Як жа мне не
лічыць гэта дабро ў ліку самых вялікіх і не ставіць яго настолькі вышэй за
дабро бесклапотнае і нявыпрабаванае лёсам, наколькі рэдка перамагаюць
не ўзброенай, а знявечанай рукой». А таксама ў трэцім раздзеле трактата
«Аб правідэнцыі»: «<...> цара, якога не магла выгнаць узброеная рука, выг
нала спаленая?» Падобны да гэтага востры выраз пра Тыбр і горад Рым,
утвораны праз супастаўленне прычыны з прычынай, выніку з вынікам:
Disce hinc fortunam: Quae sunt immota, labascunt,
Et quae perpetuo sunt agitata, manent.
(‘Гэтакі лёс, спазнай: нерухомае хістаецца, а тое, што мусіць бегчы,
застаецца на месцы’).
Напрыканцы выкладу тэорыі трэба спецыяльна адзначыць, што не
варта па-дзіцячы настойваць на гэтых правілах. Часта здараецца, што
асоба, адораная талентам (fecundo ingenio) і ад прыроды здольная да
адшукання (ad inveniendum), скоўваючы сябе залішняй дакладнасцю
правіл (nimia praeceptorum diligentia), нішчыць сваю жыццёвую сілу
(vigor), а хуткія рухі таленту (celeres motus ingenii) запавольвае нейкай
інертнасцю роздуму і тэорыі (cunctatione consillii et artis). Таму час ад
часу карысна не прытрымлівацца аніякіх правіл адшукання вастрыні.
Таксама варта звярнуць увагу на тое, што пры ўсталяванні прапорцый
трэба як мага больш рэгуляваць плённасць таленту (fecunditatem ingenii)
праз спеласць густу (iudicii maturitate).
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Раздзел VI,
дзе
АБВЯРГАЮЦЦА ІНШЫЯ ПАПРОКІ МАЁЙ ТЭОРЫІ
І ВЫКЛАДАЕЦЦА РОЗНІЦА
ПАМІЖ ВАСТРЫНЁЙ І ДОСЦІПАМ
Іншым можа лёгка прыйсці думка папракнуць маю тэорыю яшчэ
і ў тым, што ёсць шмат вельмі дасціпных выказванняў, якія зусім не
маюць у змесце нязгоднай згоды (argumentum discordis concordiae). Такімі
з’яўляюцца амаль усе вострыя выразы, утвораныя праз анамінацыю,
традукцыю і пэўную гульню слоў. Але на тое можна адказаць, што шмат
досціпаў такога кшталту не з’яўляюцца сапраўднымі вострымі выразамі.
Дастаткова ясна гэта паказаў яшчэ Цыцэрон у трактаце «Аб аратары»,
дзе ён кажа: «Ёсць сентэнцыі вострыя, якія навучаюць; дасціпныя, якія
забаўляюць; важныя, якія хвалююць (Sunt sententiae docendi acutae,
delectandi quasi argutae, commovendi graves)». У іншым месцы ён прыгадвае,
што Крас не толькі востра, але і дасціпна размаўляў. Дастаткова выразна
ён размяжоўвае вастрыню і досціп. Паміж адным і другім, на мой пог
ляд, розніца палягае ў тым, што вастрыня – гэта гармонія неадпаведнага
і адпаведнага, выражаная ўсё роўна якімі словамі (verbis quibuscumque
expressa). А калі гэтыя словы не абыякава выражаюць гэтую гармонію,
але ў сабе змяшчаюць пэўную весялосць (festivitatem), зграбнасць
(leporem) ці нейкае прывабнае для слыху аздабленне (lenocinium) – або
праз падбор слоў (ex delectu verborum), або праз фігуры, або праз само
салодкае гучанне і збліжэнне пэўных складоў (ex ipso sono et dulci allapsu
syllabarum), а таксама праз само задуманае і руплівае размеркаванне
моўных сродкаў (oeconomia dictionum) – тады іх можна назваць досціпам.
Такім чынам, досціп будзе не зусім самой вастрынёю, а яе ўбраннем і
як бы нейкай вопраткай. Канешне, ёсць шмат вострых выразаў, якія,
так бы мовіць, голыя і абыякава словамі падаюцца, але яны – вострыя
і называюцца вастр
 ынёй ва ўласным значэнні слова. Ёсць яшчэ шмат
вострых выразаў, якія акрамя элемента неадпаведнага і адпаведнага,
маюць гульню слоў і фігуры. Яны могуць быць названы вастрынёй,
роўна як і досціпам.
Ёсць, нарэшце, трэці від вастрыні – вастрыня ў няўласным значэн
ні. Яна як бы пустая і парожняя, гэта хутчэй нейкая паверхня і абалонка
вастрыні, якая хоць і пазбаўлена самога спалучэння супрацьлегласцей,
аднак утрымлівае нейкую гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, пара
намазію, камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры
слоў і думак, якія служаць для стварэння прыемнага. Менавіта гэта меў
на ўвазе Цыцэрон у цытаваным месцы, гаворачы пра дасціпныя сен
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тэнцыі, якія забаўляюць. Калі з іх прыбраць слоўнае ўбранне, нічога
вострага ў змесце не застанецца. Аднак у шырокім сэнсе і ў няўласным
значэнні іх можна назваць вастрынёй. Бо і адзенне мае як бы руку, якую
называюць рукавом, як бы грудзі, якія называюць грудзінай, як бы
шыю, якую называюць каўнерам, аднак гэта адзенне не будзе целам, а
толькі ўбраннем для яго. Так і гэты слоўны досціп, або гульня слоў
(verborum illae argutiae, seu lusus), не мае цела і прыроды самой вастрыні,
аднак праз тое, што ён яе ўпрыгожвае і не толькі ладна (apte), але і
вобразна (figurate), і аздобна (ornate), выражае сувязь неадпаведнага і
адпаведнага, яго можна назваць вастрынёй у няўласным сэнсе, паколькі
ён з’яўляецца яе знешнасцю і нават вонк ав ым абрысам (externa
lineamentum). Хаця сустракаюцца вострыя выразы, якія толькі ў гульні
слоў змяшчаюць сапраўдны элемент вастрыні, засн ав ан ай на
суразмернасці (convenientia) і несуразмернасці (disconvenientia). Паводле
Макробія, Марк Вотацылій у час, калі Канін Рэвілій толькі адзін дзень
быў консулам, сказаў: «Ante flamines, nunc consules diales sunt» (‘Раней
былі фламіны, цяпер консулы-дыялы’)1. У гэтага ж аўтара, калі Вецый
узараў магілу бацькі, Аўгуст кажа: «Hoc est vere monumentum patris colere»
(‘Гэта правільна – шанаваць/урабляць памяць/помнік бацькі’) 2. Таксама
вельмі дасціпна гучаць гэтыя словы ў IV частцы прамовы Марка Тулія
«Супраць Верэса»: «Бачыце імя «Веруцый»? Бачыце несапсаваныя першыя
літары? Бачыце канцавую частку імя, гэты хвост Верэса, пакрыты, нібы
брудам, замазкай? (Videtis Verrucium? Videtis primas litteras integras? Videtis
extremam partem nominis, caudam illam Verris, tamquam in luto demersam esse
in litura?)»3.
Раздзел VII
СПОСАБЫ АДШУКАННЯ ДОСЦІПУ,
ЯКІЯ ПАЛЯГАЮЦЬ У ГУЛЬНІ СЛОЎ
Першы спосаб – этымалагічны, які атрымліваецца з характарыстыкі
(notatio). У гэтым спосабе адбываецца тлумачэнне імені (interpretаtio
nominis) для ўхвалення або ганьбы прадмета. У Марцыяла ёсць шмат
1У

гэтым выразе абыгрываецца двузначнасць лацінскага прыметніка dialis: flamen
Dialis – ‘жрэц Юпітэра’, consul dialis – ‘аднадзённы консул’.
2 Абыгрываюцца шматзначнасць назоўніка monumentum (‘успамiн, памяць’ i ‘пом
нiк; намагiльны помнiк; фамiльны склеп’) i дзеяслова colo, 3 (‘апрацоўваць зямлю,
урабляць’, ‘шанаваць’).
3 Тут абыгрываюцца амонімы: Verres – ‘імя былога намесніка Сіцыліі, супраць якога
выступаў у судзе Цыцэрон’ і verres – ‘вяпрук’.
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прыкладаў: кніга I, 91, кніга IV, 39, 42, кніга IX, 8, 9, 54, 10, кніга XII,
32, кніга XI, 19. У Рэмонда: кніга I, 51, кніга II, 62, 65. Найбольш вядомы –
верш Марцыяла аб імені Эарына.
Другі спосаб – арыфметычны; ён мае месца, калі праз падлік скла
доў і літар (numero syllabarum et litterarum) выводзіцца штосьці забаўнае
(lepidum) і нечаканае (inexspectatum) у дачыненні да прадмета, назва
якога абыгрываецца. Такім ёсць наступнае месца ў Марцыяла:
Det numerum cyathis Instantis littera Rufi,
Auctor enim tanti muneris ille mihi.
(‘Колькасць кубкаў няхай дадуць літары імені Руфа Інстанта, гэта ж
ён дараваў мне такі падарунак’).
Звычай падлічваць колькасць элементаў у назвах (vocabulum) – ста
радаўні, паколькі мы ясна бачым яго ў паэта Тэрэнцыяна Вара, які
прыгадвае, што перамога Ахіла над Гектарам і Гектара над Патроклам
была прадвызначана прыкметамі імён аднаго і другога. Зразумела, што
пераможцам было прадвызначана стаць таму, чыё імя мела большую
колькасць літар.
Трэці спосаб – геаграфічны, калі абмяркоўваецца не само імя, а
яго дадатак (adiunctum), утвораны ад назвы мясцовасці. Такімі мянушка
мі з’яўляюцца Сцыпіён Афрыканскі, Сцыпіён Азіяцкі, Даміцыян Гер
манскі і Дакскі. Сюды ж адносяцца найменні, дадзеныя найбольш сла
вутым мужам за адмысловую доблесць або за той ці іншы выдатны
ўчынак. Так, Пампей быў названы Вялікім, Лукул – Ксерксам-у-тозе,
Траян – Лепшым, Карл V – Вялікім і Стэфан – Платонскім.
Карыстаючыся гэтым спосабам, Марцыял піша так:
Creta dedit magnum, maius dedit Africa nomen,
Scipio quod victor quodque Metellus habet.
Nobilius domito tribuit Germania Rheno
Et puer hoc dignus nomine, Caesar, eras.
Frater Idumaeos meruit cum patre triumphos,
Quae datur ex Dacis laurea, tota tua est.
(‘Слыннае Крыт даў імя, больш слыннае Афрыка дала, // Меў адно
Сцыпіён, а другое – Метэл. // Дый утаймаваўшага Рэйн надзяліла
Германія большым, // Вартым таго юнаком, Цэзар, канешне, быў ты.
// Разам бацька і брат заслужылі трыумф Ідумейскі; // Той жа, за
дакаў вянок, цалкам належыць табе’).
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Чацвёрты спосаб – прасадычны, <мае месца> калі з колькасці га
лоснага ў складзе (quantitate syllabarum) здабываецца нешта адпаведнае
і неадпаведнае (consentaneum et dissentaneum) дзякуючы гульні з іменем
або дзеясловам. Прыклад пра вар’ята і закаханага ёсць у Баўхузія:
Sic credo: furor est amenti par et amanti,
Sed furor est illi longus, huic brevis est.
(‘Думаю так: у каханка і вар’ята аднолькавае шаленства,
толькі ў першага – кароткае, а ў другога – працяглае’).
Аднойчы я падобна пажартаваў з чалавека, які папракаў, што я
скарачаю і падаўжаю сярэдні склад слова «сатана»:
Quod breviem tendamque simul, mirare,satanam,
Communem facias cum tamen esse tibi1.
(‘Дзівішся, што «сатану» скарачаю я і падаўжаю, //
Сам жа праз гэта яго робіш супольным сабе’).
Пяты спосаб – сафістычны. Тычыцца дыялектычных аперацый
(dialecticas actiones) і довадаў (elenchos), калі ўжываюцца імёны, якія
складаюцца з аднолькавых складоў і літар, аднак маюць дваістае зна
чэнне (dubiam significationem) і з’яўляюцца, як гэта называюць логікі,
раўназначнымі (aequivoca). З іх падвоенага сэнсу (ex dubio sensu) паэт
або аратар выводзіць нешта такое, што дае чытачу падставу пераносіць
назву ад аднаго значэння да іншага. Ёсць зграбны верш Баўхузія пра
персідскага воін
 а, які выдаваў сябе за хрысціяніна.
Ferebat hoc in ore semper symbolum:
Soli deo honor et gloria2
(‘Ён заўсёды меў такое вызнанне веры: адзінаму Богу
(= богу-Сонцу. – Я. П.) гонар і слава’)
Quas violas Musas, violas nos, quasque videmus
Dente tuo rosas, credimus esse rosas3.
(‘Мы лічым, што музы, якіх ты абразіў – гэта фіялкі, а пагрызеныя
тваімі зубамі – гэта ружы’).
1 Жарт

пабудаваны на двузначнасці прыметніка communis: communis – ‘супольны па
інтарэсах’, communis syllaba – ‘агульны склад (які можа быць і працяглым, і кароткім)’.
2 Гэты досціп пабудаваны на аманіміі словаформы soli: гэта можа быць dat. sing. ад назоў
ніка sol, solis m – ‘сонца’ і dat. sing., ад займеннага прыметніка solus, a, um – ‘адзіны’.
3 Гэты досціп пабудаваны на аманіміі словаформ violas (можа быць другой асобай
адз. л. дзеяслова violo, 1 – ‘абражаць’ і він. скл. мн. ліку назоўніка viola, ae f –
‘фіялка’) і rosas (можа быць формай Part.perf. pass. ад дзеяслова rodo, 3 – ‘грызці’ і
назоўнікам rosa, ae f – ‘ружа’).
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Вельмі падобны да гэтага верш, у якім воіны падчас вясёлых забаў
кпяць з Планка і Лепіда, якія спраўляюць трыумф над галамі, і Лепід
заносіць у праскрыпцыі свайго брата Паўла, а Планк – свайго брата
Планка.
De Germanis, non de Gallis duo triumphant consules 1
(‘Два консулы святкуюць трыумф не над галамі,
а над германцамі/братамі’).
Шосты спосаб – наменклатар, калі якому-небудзь прадмету пры
пісваецца не ўласнае імя, а нейкае іншае: падобнае або непадобнае і
зусім адменнае з-за разыходжання ці супадзення характару або ўчынкаў.
Такім з’яўляецца гэтае:
Maecenas atavis edite remigibus2
(‘О, Мецэнаце, народжаны продкамі-грабцамі’).
Існуе падобная эпіграма на польскую каралеву Бону:
Ut Parcae parcunt, ut luci lumine lucent,
Ut bellum bellum, sic bona Bona fuit 3.
(‘Як Паркі – літасцівыя, як лясы святлом ззяюць,
як вайна – прыгожая, так і Бона была добрай’).
Сёмы спосаб – паэтычны, калі паэт не выкарыстоўвае прыведзеныя
вышэй спосабы, аднак стварае нейкую гульню слоў, прыемны збег скла
доў (dulcis syllabarum allapsis) і супастаўленне падобных літар (similium
litterarum contentio). Прыклад: Fide, sed cui, vide! (‘Вер, ды глядзі каму’).
Вельмі трапным падаецца і гэтае месца пра Хілія і Ілію, якія абмень
ваюцца ўзаемнымі пахваламі:
Mutua si jubeas encomia texere, texet
Ilia Chiliades, Chilius Iliadem.
(‘Калі ты загадаеш скласці дваім узаемны энкомій, Хілій складзе Іліяду,
Ілія – Хіліяды’).
Восьмы спосаб – граматычны, калі абыгрываецца або <катэгорыя>
ліку (напрыклад, калі б па нараджэнні разумнага чалавека ты абвясціў,
1 Тут

абыгрываецца амонімы Germanus – ‘германскі’ і germanus – ‘родны брат’.
утвораны праз прыбаўленне ў слове remigibus – ‘грабцамі’ лішняга склада
(павінна быць regibus – ‘царамі’).
3 У эпіграме абыгрываюцца амаформы bellum – ‘вайна’, bellum – ‘прыгожае’, Bona –
‘жаночае імя’, bona – ‘добрая’ і паронімы lucus – ‘гай’, luceo – ‘свяціць’, Parcae –
‘абыякавыя багіні лёсу’, parco 3 (‘шкадаваць, берагчы’).
2 Досціп,
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што з’явіліся тры Катоны), або роду. Салёныя гэтыя радкі Баўхузія пра
вятры і доблесць:
Mascula quod virtus muliebri pingitur ore
Quodque leves venti masculea ora gerant,
Non ideo tumidis iactet se femina verbis
Nec generosa viris purpuret ora pudor.
Dicta per antiphrasin sunt olim plurima priscis,
Nos haec credamus picta per antiphrasin.
(‘Доблесць мужчын з абліччам жанчыны малююць, аднак лёгкі вецер мае
аблічча мужчыны. Хай усё ж жанчыны не кідаюцца пагардлівым словам,
і сорам не кідае ў фарбу высакародных мужчын. У старажытных было
сказана нямала праз антыфразіс, будзьма лічыць іх вобразы таксама
антыфразісам’).
<Жарт таксама можа быць утвораны> з вымаўлення, як у вершы
Катула пра Арыя:
Chommoda dicebat, si quando commoda vellet,
Dicere et hinsidias Arrius insidias
(‘«Chommoda» кажа, калі сказаць Арый «Commoda» хоча, // І замест
«insidias», «hinsidias» кажа ён’).
Або з літары:
Infelix multis theta est, mihi littera felix;
Si  scribit, scribit et illa  1
(‘Шмат каму літара «Тхэта» падаецца жахлівай, а мне – наадварот,
шчаслівай: Ёй мы пішам слова , ёй жа – слова ’).
Можа, і з якой іншай рэчы, што тычыцца граматычных правіл. Як,
напрыклад, твор пра Амура-граматыка:
Grammaticam discebat Amor, quis crederet, olim,
Et puer, et niveae simplicitatis erat.
Mox, ubi grammatice Iesum iam inflectere scivit,
Contigit, ad Iеsum talia dicta dedit:
«Si mea, Christe, tuo requies a nomine pendet,
Hoc ne declinem, sim, precor, usque tui»
1

Грэцкія словы θάνατος – ‘смерць’, Θεός – ‘Бог’ пачынаюцца з літары Θ (тхэта).
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(‘Некалі Амур вывучаў граматыку і, хто б мог падумаць, быў хлопчыкам
крыштальнай чысціні. Як толькі ён навучыўся скланяць імя Ісуса,
такімі словамі да Яго звярнуўся: «Хрыстос, калі мой спакой залежыць
ад твайго імені, малю, каб яго не скланяць, але быць назаўсёды тваім»’)
Дзявяты спосаб – алфавітны, утвараецца праз гульню з дзвюма
літарамі, як у наступных радках, дзе нехта сказаў пра іспанцаў, якія
пакідалі Леодыю:
«Baetica gens abiit, quid ploras, Leia?» dicam.
«A quod in O non est littera versa, fleo»
(‘«Племя бетаў прайшло, чаго ж ты плачаш, о Лея?» // «Плачу аб тым,
што на Ы не замяняецца А (у слове прайшло. – Я. П.)»’).
Дзясяты спосаб – анаграматычны. Ён рэалізуецца, калі ў адным і
тым слове або праз рассеянне складоў, або праз іх укладанне ў адварот
ным парадку выдумляюцца многія значэнні (excogitantur multa significata).
Паўсюль гэты спосаб завецца анаграмай і некаторымі празмерна ўсхва
ляецца. Застаецца толькі дзівіцца з тых людзей, якія гэтай дзіцячай нік
чымніцай катуюць свае здольнасці, і я не ведаю, якімі катаваннямі і
допытамі выпрабоўваюць творчае дараванне; зрэшты, даўнія паэты пакі
нулі паэзію некранутай і несапсаванай гэтымі выдумкамі і дзівацтвамі.
Адзінаццаты спосаб – тропавы. Ён грунтуецца на анамінацыі, тра
дукцыі, антытэзе, кандуплікацыі супрацьлеглага, непадобнага, паўтор
нага і неадпаведнага, на дыз’юнкцыі, дыстрыбуцыі, экскламацыі,
эпіфанеме і іншых фігурах, якія выклікаюць задавальненне.
Дванаццаты спосаб – рытарычны. Ён грунтуецца на гульні эпітэтаў
(lusum epithetorum), як у выпадку, калі назваць хворага чалавека дыхаю
чым нябожчыкам, спакой – неспакойным, так што эпітэт становіцца
супярэчным таму, што ўсталявана (contrarium sit fixo).
Sirenas, hilarem navigantium poenam,
Blandasque mortes gaudiumque crudele
(‘Сірэны, радасная пакута вандроўнікаў, прывабная смерць
і жахлівая радасць’).
Трынаццаты спосаб – аратарскі, заснаваны на гульні роднаснымі
словамі (coniugatorum):
Non vitiosus homo es, Zoile, sed vitium
(‘Не злы ты чалавек, Заіл, але само зло’).
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Гэта мы праілюструем больш падрабязным каментарыем асобна.
Нарэшце, пакажам, што памылковым з’яўляецца наступны падзел
вастрыні: згодна з прыродай, насуперак прыродзе і супраць прыроды.
Таксама ў маіх ранейшых каментарыях я памыліўся, сказаўшы, што
найвастрэйшым з’яўляецца той выраз, у якім пераважае элемент неад
паведнага і менш прысутнічае элемент адпаведнага. І на тое, і на другое
ёсць довад, бо вастрыня не знаходзіцца толькі ў неадпаведным і, выні
кае, не толькі ў тым, што згодна з прыродай (iuxta naturam); як і наадва
рот, не змяшчаецца яна толькі ў неадпаведным і супрацьлеглым (dissentaneo
sive contrario), г. зн. у тым, што супраць прыроды. Але насамрэч, па сут
насці вастрыня палягае ў тым, што з’яўляецца або выглядае адначасова
і неадпаведным, і адпаведным. Значыць, сутнасць яе ў тым, што яна
або з’яўляецца, або выглядае адначасова адпаведнай і супярэчнай пры
родзе (iuxta et contra naturam); у іншым выпадку вастрыня не была б
неспадзяванай і не выклікала б здзіўлення і задавальнення. Нават так –
гэтым я адхіляю тэорыю, якую выкладаў сем гадоў таму, – толькі той
востры выраз самы прыгожы, які мае роўнасць элементаў адпаведнага
і неадпаведнага. У такім выпадку, зразумела, у заключэнні або ў якойнебудзь іншай частцы, з аднаго боку, адзін роўны элемент працуе на
тое, каб што-небудзь было адпаведным рэчаіснасці (rei), а другі, такі
самы, – на тое, каб тое самае было неадпаведным, пакуль, раней ці
пазней, як я ўжо казаў, адзін з двух элементаў не будзе абсалютна спаз
наны (praecognoscatur).
Зазнач: памылкова тое, што вастрыня палягае ў нязгодзе адпавед
нага, як некаторыя часам вучаць, бо думаюць, што я змясціў сутнасць
вастрыні ў згодзе неадпаведнага. Яны падманваюцца, таму што я ніколі
не казаў і нават не трызніў, што вастрыня – гэта спалучэнне неадпа
веднага. Я заўсёды выразна казаў зусім іншае, цалкам супрацьлеглае
гэтаму, а менавіта, што вастрыня – спалучэнне неадпаведнага і адпавед
нага, г. зн. выказванне або выраз, у якім удала (apte – ‘мэтазгодна’)
выражаецца нейкая аб’ектыўная ўласцівасць (obiectiva ratio), у якой
адначасова выяўляецца, з аднаго боку, яго (выразу. – Я. П.) адпавед
насць рэчаіснасці, а з другога – неадпаведнасць, але пры гэтым ніколі
не будзе з аднаго боку неадпаведнае, а з другога – таксама неадпаведнае.
Ніколі не будзе вастрыні, калі з абодвух бакоў будзе неадпаведнае, у
гэтым выпадку хутчэй атрымаецца бязглуздзіца, чым дасціпнасць (hoc
esset nugari quam argutari). Яшчэ больш няправільна лічыць, што вастры
ня палягае ў нязгодзе адпаведнага. Бо калі ў выказванні не выражаецца
якая-небудзь уласцівасць, у сабе аб’яднаная і аб’ектыўная, дзе адно
выглядае неадпаведным, а другое – адпаведным, то не можа з’явіцца
неспадзяванае, а значыць, не атрымаецца нічога вартага здзіўлення і
задавальнення, таму і не будзе вастрыні.
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«...словы не абыякава (quomodocumque) выражаюць гармонію
(concordia), але ў сабе змяшчаюць пэўнае ўпрыгожванне
(festivitatem), красу (leporem) ці нейкае прыемнае для слыху
аздабленне (jucundum auribus lenocinium) – або праз падбор слоў
(ex delectu verborum), або праз фігуры, або праз само салодкае
гучанне і збліжэнне пэўных складоў, а таксама праз само задуманае і руплівае размеркаванне слоў (oeconomia dictionum)»
(XV, 14–18);
«...акрамя элементаў нязгоднасці і згоднасці, маюць гульню слоў (lusus verborum) і фігуры. Яны могуць быць названы
вострымі, роўна як і досціпамі» (XV, 22–23)

«...гармонія неадпаведнага і адпаведнага, выражаная ўсё роўна
якімі словамі (quomodocumque verbis)» (XV, 13–14);
«Шмат вострых выразаў, так бы мовіць, голыя, якія абыякава
словамі падаюцца, але яны вострыя і называюцца вастрынёй ва
ўласным значэнні слова» (XV, 20–21)

«...выказванне, якое ўтрымлівае блізкае спалучэнне чагосьці
неадпаведнага і адпаведнага, або згодная нязгода ці нязгодная
згода выраза» (V, 20–22);

Тэрмін

Acumina iuxta ac
argutia (‘вастрыня роўная
досціпу’)

Acumina proprie
(‘уласна вастрыня’)

Acutum (‘вострае, вастрыня’)

Разнавіднасць парадоксу. З
пункту гледжання семантыкі
«вастрыня» з’яўляецца семан-

Разнавіднасць вастрыні; выказванне, парадаксальны сэнс
якога не залежыць ад плана
выражэння

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах
Разнавіднасць вастрыні; выказванне, якое мае і парадаксальны змест, і эстэтычна
адзначаны план выражэння

ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК ТЭРМІНАЎ ТРАКТАТА “АБ ВАСТРЫНІ І ДОСЦІПЕ”
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тычнай анамаліяй, у аснове
якой ляжыць супярэчнасць
або сцвярджэнне (прапазіцыя)
анталагічна немагчымага. Як
«сумежнасць адпаведнага і
неадпаведнага» «вастрыня»
з’яўляецца выказваннем, для
якога магчымая даслоўная і
недаслоўная інтэрпрэтацыі

Адзін з псіхічных эфектаў
«вастрыні», які Сарбеўскі
звязвае з недастатковай
інфармаванасцю слухача.
Паводле трактата «здзіўленне»
звычайна суправаджаецца пэўным прыпыненнем
ментальнай дзейнасці, што
адпавядае дадзеным сучаснай
псіхалогіі
«Cупастаўленне падобных
па гучанні слоў» [179, c. 93],
«паранамазія, гульня слоў,
падобных па гучанні, але
адрозных па значэнні» [22]

«...вастрыня ўласціва выказванню і належыць яму ў той
ступені, у якой яна не залежыць ад чытача. Бясспрэчна, што
вастрыня з’яўляецца спараджэннем моўцы» (III, 15–16);
«...вастрыня – гэта спалучэнне неадпаведнага і адпаведнага,
г. зн. выказванне або выраз, у якім удала выражаецца нейкая ўласцівасць прадмета (obiectiva ratio), у якой адначасова
выяўляецца, з аднаго боку, яго адпаведнасць рэчаіснасці (res), а
з другога боку – неадпаведнасць» (XX, 25–28);
«...сутнасць яе (вастрыні. – Я. П.) у тым, што яна або
з’яўляецца (esse), або выглядае (videri) адначасова адпаведнай і
супярэчнай прыродзе (iuxta et contra naturam)» (XX, 11)

«Вынік і ўласцівасць вастрыні ў тым, каб нараджаць у душы
слухача здзіўленне і асалоду. Здзіўленне нараджаецца з неспа
дзяванага, якраз тады, калі мы чуем штосьці, чаго не чакалі і
прычына чаго не была нам вядома; мы нават не дапускалі, што
гэта можа здарыцца <...> як вучыць Арыстоцель, здзіўленне
пачынаецца з няведання прычын» (VII, 17–21);
«Якраз тады чалавек мусіць спыніць думку на чым-небудзь,
калі заўважыць, што на самой справе (de facto) адбылося нешта
такое, што, ён лічыў, не можа адбыцца, або пэўна не адбылося
нешта такое, што, ён думаў, можа адбыцца, – у гэты момант ён
і пачынае здзіўляцца» (VIII, 30–IX, 2)

«...вастрыня ў няўласным значэнні ўтрымлівае <...> нейкую гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, паранамазію,
камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры слоў
і думак, якія служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28)

Admiratio
(‘здзіўленне’)

Annominatio
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«...ён як бы пусты і парожні (vacua et inania), гэта хутчэй нейкая паверхня (superficies) і абалонка (tegumentum)
вастрыні, якая хоць і пазбаўлена самога спалучэння супрацьлегласцей (nexo illo contrariorum), аднак утрымлівае
нейкую гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, паранамазію,
камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры
слоў і думак, якія служаць для стварэння прыемнага» (XV,
24–29);
«Калі з іх прыбраць тыя слоўныя ўпрыгожванні (ornamenta
verborum), нічога вострага ў змесце (in re) не застанецца.
Аднак у шырокім сэнсе (lato modo loquendi) і ў няўласным
значэнні іх можна назваць вастрынёй» (XV, 30-32);
«...гэты слоўны досціп або гульня не мае цела і прыроды
самой вастрыні, аднак праз тое, што ён упрыгожвае яе і
не толькі ладна (apte), але i вобразна (figurate), і аздобна
(ornate) выражае сувязь неадпаведнага і адпаведнага, яго
можна назваць вострымі ў няўласным сэнсе (improprie),
паколькі ён з’яўляецца яе знешнасцю і нават вонкавым
абрысам (externa lineamentum)» (XV, 35–XVI, 4)

Тэрмін сустракаецца толькі адзін раз у назве трактата

«З-за таго, што мы не проста атрымліваем задавальненне ад
вастрыні, але ўспрымаем яе са здзіўленнем, трэба, каб у гэтай
неабходнай разнастайнасці было нешта адно як бы папярэдне

Argutum (‘дасціп
нае, досціп’)

Cognitum /
incognitum
(‘спазнанае /

Азначэнне і характарыстыка Сарбеўскага

Argutia
(‘досціп’)

Тэрмін

Тэрміны «вядомае» і «невядомае», якімі Сарбеўскі характарызуе структуру «вос-

Разнавіднасць вастрыні; выказванне, якое не мае парадаксальнага зместу, аднак
праз гульню слоў і розныя
стылістычныя фігуры валодае
пэўным эстэтычным эфектам

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах
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Contrapositum
(‘антытэза’)

Consentaneum/
dissentaneum
(‘адпаведнае/
неадпаведнае’)

«...каб была вастрыня, трэба <...> каб што-небудзь, што гаворыцца на тую тэму (materia), выглядала цалкам неадпаведным
ёй і разам з тым было цалкам адпаведным» (VI, 4–8);
«...вастрыня – гэта спалучэнне неадпаведнага і адпаведнага,
г. зн. выказванне або выраз, у якім удала выражаецца нейкая
ўласцівасць прадмета (obiectiva ratio), якая адначасова выяўляе,
з аднаго боку, яго адпаведнасць рэчаіснасці (res), а з другога
боку – неадпаведнасць» (XX, 25–28);
«...cутнасць яе (вастрыні. – Я. П.) у тым, што яна або
з’яўляецца (esse), або выглядае (videri) адначасова адпаведнай і
супярэчнай прыродзе (iuxta et contra naturam)» (XX, 11)
«Адзінаццаты спосаб – тропавы. Ён грунтуецца на анамінацыі,
традукцыі, антытэзе, кандуплікацыі супрацьлеглага, непадобнага, паўторнага і неадпаведнага, на дыз’юнкцыі,
дыстрыбуцыі, экскламацыі, эпіфанеме і іншых фігурах, якія
выклікаюць асалоду» (XIX, 23–26)

«...вастрыня ў няўласным значэнні ўтрымлівае <...> нейкую гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, паранамазію,
камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры слоў
і думак, якія служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28)

Complexio

Conduplicatio

вядомае (cognitum antecedenter), а другое, таксама папярэдне, як
бы невядомае (incognitum antecedenter). Аднак, калі і тое і другое
наперад вядомае, не будзе на самой справе неспадзяванага, а
таму не будзе ані здзіўлення, ані асалоды» (VIII, 5–7)

неспазнанае;
вядомае/ невядомае’)

Антытэза [22]

трага» выказвання, карэлююць з сучаснымі тэрмінамі
«вядомае/невядомае» («да
дзенае/новае»). Сарбеўскага
цікавіць актуальнае валоданне інфармацыяй, г. зн.
знаходжанне інфармацыі ў
свядомасці рэцыпіента
«Адначасовае спалучэнне анафары і эпіфары: адцінкі сказа
пачынаюцца і сканчваюцца
тым самым словам» [179, с. 92]
«Паўтор слова папярэдняй фразы напачатку наступнай» [22]
Тэрміны «неадпаведнае» і
«адпаведнае» абазначаюць
адносіны паміж паведамленнем і рэчаіснасцю і адпавядаюць алетычнай мадальнасці
выказвання, г. зн. выражаюць
значэнне магчымасці або
праўдзівасці
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Адзін з удзельнікаў акта
камунікацыі. «Моўцу»
Сарбеўскі аддае абсалютную
перавагу, размяркоўваючы ролі
паміж камунікантамі ў працэсе
стварэння «вастрыні»
«Калі два аднолькавыя словы
раздзяляюць якое-небудзь
іншае» [179, с. 93]
Падзел праблемы на часткі;
разлажэнне аднаго паняцця на
некалькі падобных [179, с. 95]

«Бясспрэчна, што вастрыня з’яўляецца спараджэннем моўцы
(partus dicentis)» (III, 16)

«...вастрыня ў няўласным значэнні ўтрымлівае <...> нейкую гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, паранамазію,
камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры слоў
і думак, якія служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28)

«Адзінаццаты спосаб – тропавы. Ён грунтуецца на анамінацыі,
традукцыі, антытэзе, кандуплікацыі супрацьлеглага, непадобнага, паўторнага і неадпаведнага, на дыз’юнкцыі,
дыстрыбуцыі, экскламацыі, эпіфанеме і іншых фігурах, якія
выклікаюць асалоду» (XIX, 23–26)

Dicens (‘моўца’)

Disiunctio

Distributio

Адзін з псіхічных эфектаў
«вастрыні», які Сарбеўскі
звязвае з эстэтычнай асалодай
ад вырашэння парадоксу і
атрыманнем новага погляду на
прадмет

«Вынік і ўласцівасць вастрыні ў тым, каб нараджаць у душы
слухача здзіўленне і задавальненне» (VII, 17–18);
«Як здзіўленне нараджаецца з неадпаведнага, а дакладней, калі
мы чуем, што здарылася нешта неадпаведнае, так і задавальненне хутчэй пачынаецца з другой часткі, з адпаведнасці,
паколькі мы нарэшце ўжо бачым, што акурат тое, што мы
лічылі супярэчным прадмету, пра які была гаворка, на самой
справе адпавядае таму самаму прадмету» (VII; 26–30)

Delectatio (‘задавальненне’)

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах
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(XIX, 23–26)
Фігура думкі, якая хвалюе (ad movendum);
«...выражае гнеў, або нейкае абурэнне ці хваляванне з-за чалавека або таго ці іншага прадмета». Можа выкарыстоўвацца
па-рознаму: для выражэння агіды (aversio) і нянавісці <...>,
захаплення, пахвалы <...>, праклёну <...>, лямантавання
(commiseratio) і жалю <...>, радасці, смутку, жаху і іншых
пачуццяў, да якіх гэтая аздоба вельмі добра пасуе» (De fig. sent.
234, 12–235, 6)

Exclamatio

Вокліч [22]

«Вокліч, нечаканае апавяданне чаго-небудзь напрыканцы
прамовы» [179, с. 94]

трактата М. Сарбеўскага «De figuris sententiarum» прыводзяцца па выданні С. Скіміны [19] у перакладзе з
лацінскай мовы аўтара манаграфіі.

1 Фрагменты

(XIX, 23–26)
Фігура думкі, якая забаўляе (ad delectandum);
«...гэта вокліч (acclamatio), або сентэнцыя, дададзеная напрыканцы прамовы, якая змяшчае пэўнае сцвярджэнне таго,
што было сказана, ці нейкая думка, выцягнутая з папярэдняга
тэксту, не пазбаўленая асаблівай сілы і павучальнасці. Ужываецца, каб усхваляваць (ad suspendendos) душы слухачоў і
працяць іх захапленнем (ad defigendos admiratione)» (De fig. sent.
193, 11–15);
«Залогам (industria) добра створанай або адшуканай эпіфанемы
ёсць, апрача іншых аўтараў, чытанне Валерыя Максіма, якому
належыць найвялікшая пахвала за тое, што ён умее вельмі
дасціпна (argutissimus) і востра (acutus) дадаваць эпіфанему
амаль да кожнага прыкладу» (De fig. sent. 193, 29–31)

Epiphonema

Фігура думкі, якая забаўляе (ad delectandum);
«...фігура, якая падзяляе штосьці на многія часткі і за кожнай з
іх замацоўвае свой сэнс (ratio)» (De fig. sent. 194, 3–4)1
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«Калі б хто ўважліва разгледзеў падставу неспадзяванага
(rationem inopinati) як такога, г. зн. наколькі сказанае
супярэчыць чаканню (praeter exspectationem), убачыў бы, што
падставай неспадзяванага з’яўляецца не што іншае, як сам
эфект вастрыні (effectus acuminis). Бо ў самой вастрыні як такой
ёсць прычына таго, чаму нам нешта падаецца неспадзяваным»
(III, 5–9);
«...тое, што насуперак меркаванню, для выказвання хутчэй
выпадкова (accidit), чым уласціва (inest) <...> яно ёсць пэўнай
адзнакай (denominatio), якая прыўносіцца звонку ад таго
розуму (ab intellectu), для якога само выказванне з’яўляецца
неспадзяваным. Такім чынам, да неспадзяванага як такога
мае дачыненне (concurrit) і сам чытач, у той час як вастрыня
ўласціва выказванню і належыць яму ў той ступені, у якой
яна не залежыць ад чытача. Бясспрэчна, што вастрыня
з’яўляецца спараджэннем моўцы (partus dicentis). І ўсё ж я
прызнаю, што сама сутнасць неспадзяванага заўсёды мае
падмурак (fundamentum) у тэме (in re) і гэтым падмуркам
ёсць сама вастрыня выказвання. Бо вастрыня пачынае быць
неспадзяванай толькі ў той момант, каля яна ўспрымаецца
(percipitur) чытачом, толькі тады думка (cogitatio) чытача
затрымліваецца (substiti), і ён здзіўляецца (admiratur) самой
вастрыні як нечаму новаму і нечаканаму (inexspectatum) для
яго» (III, 11–21);

Тэрмін

Inopinatum
(‘неспадзява
нае, неспадзя
ванка’)

Парадокс, паведамленне,
якое супярэчыць прэсупазіцыі
рэцыпіента. «Неспадзяванае»
– адначасова залежыць і
ад чаканняў рэцыпіента і
ад яго ацэнкі анталагічнай
магчымасці сітуацыі, адлю
страванай у выказванні. З
пункту гледжання лінг
вістыкі падмуркам «неспа
дзяванага» з’яўляецца
парушэнне прэсупазіцый
слухача, г. зн. таго, што
моўца лічыць вядомым слу
хачу. Асэнсоўваючы моцную
залежнасць «неспадзяванага»
ад прэсупазіцый «слухача»,
Сарбеўскі разглядае
«неспадзяванае» не як
фундаментальную ўласцівасць
выказвання, а як пэўную
праекцыю, канатацыю, якую
прыўносіць рэцыпіент.

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах

153

«...прычынай неспадзяванага як такога або таго, што
выказванне падаецца нам супярэчным меркаванню (dictum
accidit nobis praeter opinionem), ёсць не што іншае, як тое,
што выказванне змяшчае ў сабе, з аднаго боку, прыкмету
чагосьці адпаведнага (consentaneum), а з другога – чагосьці
неадпаведнага (dissentaneum), г. зн., калі сказаць выразней,
гэтае выказванне, з аднаго боку, не датычыцца самога прадмета
(re), а з іншага боку, вельмі моцна яго закранае» (III, 27–32)

Назіраюцца пэўныя ад
розненні паміж сучаснай
трактоўкай тэрміна «парадокс»
і тэрмінам Сарбеўскага «неспа
дзяванае». Паводле сённяшніх
уяўленняў пад парадоксам у
шырокім значэнні разумеецца
штосьці неадпаведнае
менавіта агульнапрынятаму
меркаванню. Сарбеў
скі, аднак, мае на ўва
зе меркаванне асобнага
слухача, яго індывідуальныя
ўяўленні аб свеце. Як і
парадокс, «неспадзяванае»
з’яўляецца прыватным
выпадкам эфекту падманутага
чакання. У адрозненне ад
«неспадзяванага», эфект
падманутага чакання можа
будавацца не толькі на
разбурэнні светапоглядных
стэрэатыпаў, але і на парушэнні
моўных (узуальных),
камунікатыўных і сацыяльных
норм
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Lusus verborum
(‘гульня слоў’)

Lector (‘чы
тач’), audiens
(‘слухач’)

Тэрмін

Адзін з удзельнікаў акта
камунікацыі. Паводле трактата
Сарбеўскага слухач – не
пасіўны рэцыпіент. У трактаце
слухачу прыпісваецца актыўная
дзейнасць па інтэрпрэтацыі
«вастрыні», асэнсоўваецца
залежнасць выказвання ад
базавых ведаў рэцыпіента;
адна з дэфініцый «вастрыні»
падаецца праз вынікі ўздзеяння
выказвання на слухача
Адзін са сродкаў досціпу і,
адначасова, асноўны прынцып
тых «спосабаў адшукання
досціпу» (modi inveniendi
argutia), якія Сарбеўскі
разглядае ў сваім трактаце.
За тэрмінам lusus verborum
стаіць асэнсаванне феномена
гульнявых форм маўлення.
Паводле сённяшніх уяўленняў
гульня слоў (моўная гульня)
з’яўляецца спецыфічным
родам моўных з’яў, які
характарызуецца

«...вастрыня ў няўласным значэнні ўтрымлівае <...> нейкую
гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, паранамазію,
камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры слоў
і думак, якія служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28);
«Раздзел VII. Спосабы адшукання досціпаў, якія палягаюць у
гульні слоў» (XVI, 14–15)

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах

«Да неспадзяванага як такога мае дачыненне (concurrit) і сам
чытач (lector), у той час як вастрыня ўласціва выказванню
і належыць яму ў той ступені, у якой яна не залежыць ад
чытача <...> толькі ў тым выпадку, калі вастрыня ўспрымаецца
(percipitur) чытачом, толькі тады з’яўляецца неспадзяванае;
толькі тады думка (cogitatio) чытача затрымліваецца (substiti), і
ён здзіўляецца (admiratur) самой вастрыні як нечаму новаму і
нечаканаму для яго» (III, 14–21);
«Вынік і ўласцівасць вастрыні ў тым, каб нараджаць у душы
слухача (audiens) здзіўленне і задавальненне (admiratio cum
delectatio)» (VII, 17–18)

Азначэнне і характарыстыка Сарбеўскага
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Metaphora

Materia (‘тэма/
матэрыял’)

«Каб была вастрыня, трэба <...> каб што-небудзь, што
гаворыцца на тую тэму (materia), выглядала цалкам
неадпаведным ёй і разам з тым было цалкам адпаведным» (VI,
4–8)
«...метафара або алегорыя даволі далёкія ад таго, каб быць
вастрынёй, бо часцей вастрыня якраз і заключаецца ў
разбурэнні (destructio) алегорыі ці метафары, у тым выпадку,
калі ад пераноснага і метафарычнага сэнсу (a translatione et sensu
metaphorico) слова (verbum) вяртаецца да ўласнага і простага
значэння (significatio propria)» (IV, 19–21)

Паводле Сарбеўскага,
метафара – не проста
рытарычны прыём, а
семасіялагічная з’ява, сродак
развіцця значэння слова. У
структуры слова ён вылучае,
з аднаго боку, «уласнае
значэнне» (significatio propria),
а з другога боку – «пераносны
і метафарычны сэнс» (translatio
et sensus metaphoricus). Паняцце
Сарбеўскага аб «метафары»
бліжэй да сучаснага паняцця
«ўзуальная метафара», чым да
паняцця «аўтарская метафара»

спалучэннем метамоўнай
і эстэтычнай функцый
мовы. Дыферэнцыяльнымі
ўласцівасцямі гульні слоў
з’яўляюцца: а) перадача
метамоўнай інфармацыі, г. зн.
указанне рэцыпіенту на моўнае
правіла, якое парушаецца;
б) мэтаскіраванае парушэнне
нормы [99, с. 16–17].
Тэма паведамлення; субстытут
рэчаіснасці ў свядомасці
моўцы.
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Modus alphabe
ticus
(‘алфавітны
спосаб адшу
кання досціпу’)

Тэрмін

«...утвараецца праз гульню з дзвюма літарамі» (XIX, 12–13)

Азначэнне і характарыстыка Сарбеўскага

Спосаб стварэння досціпу,
заснаваны на паранамазіі, у
якой абыгрываюцца паронімы,
адрозныя адной літарай.
Адметнасць гэтага
спосабу ў тым, што з двух
супастаўляемых паронімаў
у паэтычным тэксце
прысутнічае толькі адзін. У
тэксце апісваюцца значымыя
адрозненні паронімаў і
аперацыя, неабходная для
адшукання другога пароніма.
Дыскурс прымушае чытача
адгадаць другое слова,
самастойна выканаўшы замену
літар.
У сучаснай стылістыцы
падобная з’ява разглядаецца
пад назвай «метаграма»
(«замена літары альбо гука,
якая дае іншае слова») [100,
с. 160]

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах
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Modus arithme
ticus
(‘арыфме
тычны спосаб
адшукання
досціпу’)

Modus anagram
maticus
(‘анаграма
тычны спосаб
адшукання
досціпу’)

Спосаб стварэння досціпу,
які палягае ў выкарыстанні
анаграмы.
«Анаграма» Сарбеўскага
карэлюе з двума сучаснымі
тэрмінамі: 1) «паліндром»
(«фраза альбо тэкст,
якія даюць магчымасць
прачытання ў абодва бакі»)
[100, с. 216]; 2) уласна
«анаграма» («слова ці
словазлучэнне, утворанае
шляхам перастаноўкі літар,
утвараючых іншае слова») [34,
с. 43]
Спосаб стварэння досціпу,
заснаваны на гульні з
колькасцю элементаў у назве
слова

«...для аднаго і таго ж слова прыдумляюцца (excogitantur)
многія значэнні (multa significata) або праз расчляненне
складоў (dissipatis syllabis), або праз іх укладанне ў адваротным
парадку (retroiectis). Паўсюль гэты спосаб завецца анаграмай і
некаторымі празмерна ўсхваляецца.

Застаецца толькі дзівіцца з тых людзей, якія гэтай дзіцячай
нікчымніцай катуюць (excruciant) свае здольнасці (ingenia),
і я не ведаю, якімі катаваннямі і допытамі выпрабоўваюць
творчае дараванне; зрэшты, старажытныя паэты пакінулі паэзію
некранутай і несапсаванай гэтымі выдумкамі і дзівацтвамі»
(XIX, 16–22)

«...мае месца, калі праз падлік колькасці складоў і літар (numero
syllabarum et litterarum) выводзіцца штосьці забаўнае (lepidum) і
нечаканае (inexspectatum) у дачыненні да прадмета, назва якога
абыгрываецца» (XVI, 21–22);
«Звычай падлічваць колькасць элементаў у назвах (vocabulum)
– старадаўні, паколькі мы ясна бачым яго ў паэта Тэрэнцыя
Вара, які прыгадвае, што перамога Ахіла над Гектарам і Гектара
над Патроклам была прадвызначана (praesignatam fuisse)
прыкметамі (indicio) імён аднаго і другога. Зразумела, таму
наканавана было стаць пераможцам, чыё імя мела большую
колькасць літар» (XVI, 26–30)
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Спосаб стварэння досціпу,
заснаваны на іншасказальным
апісанні імені

Спосаб стварэння досціпу,
заснаваны на спалучэнні
паэтычнай і метамоўнай
функцый мовы

«...калі абыгрываецца або катэгорыя ліку (nominis numerus)
(напрыклад, калі б па нараджэнні разумнага чалавека, ты
абвясціў, што з’явіліся тры Катоны), або роду (genus), або
вымаўленне (pronuntiatio), або літара, або нейкая іншая рэч,
якая тычыцца граматычных правіл (praeceptiones grammaticas)»
(XVIII, 20–21)

Modus
grammaticus
(‘граматычны
спосаб адшу
кання досціпу’)

Спосаб стварэння досціпу, у
аснове якога ляжыць гульня
з унутранай формай слова.
Гэты спосаб мае непасрэднае
дачыненне да гісторыі тэрміна
«этымалогія», бо ў назве
Сарбеўскі ўжывае грэцкую, а
пры тлумачэнні – лацінскую
назву (notatio) для гэтага
паняцця

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах

«...мае месца, калі абмяркоўваецца не само імя, а ягоны дадатак
(adiunctum), утвораны ад назвы мясцовасці» (XVI, 31–32);
«...сюды ж адносяцца тытулы, нададзеныя найбольш славутым
мужам за адмысловую доблесць або за той ці іншы выдатны
ўчынак» (XVII, 2–3)

«...атрымліваецца з характарыстыкі (notatio); у гэтым спосабе
адбываецца тлумачэнне (interpretаtio) імені для ўхвалення або
ганьбы прадмета» (XVI, 16–17)

Азначэнне і характарыстыка Сарбеўскага

Modus
geographicus
(‘геаграфічны
спосаб
адшукання
досціпу’)

Modus etymo
logicus
(‘этымалагічны
спосаб адшу
кання досціпу’)

Тэрмін
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Спосаб стварэння досціпу,
заснаваны на непрамой
намінацыі, якая ў рознай
ступені адлюстроўвае
ўласцівасці прадмета
Спосаб стварэння досціпу,
у падмурку якога ляжыць
паранамазія

Спосаб стварэння досціпу,
заснаваны на паранамазіі.
Абыгрываюцца паронімы,
якія адрозніваюцца даўжынёй
склада
Спосаб стварэння досціпу,
у аснове якога ляжыць
аксюмаран.
У падмурку ўяўленняў
Сарбеўскага аб аксюмаране
ляжыць не семантыка
(контрадыкторнасць се
мантычных кампанентаў

«...якому-небудзь прадмету прыпісваецца (attribuitur) не
ўласнае імя, а нейкае іншае: або падобнае, або непадобнае
і зусім чужое з-за разыходжання ці супадзення нораваў або
ўчынкаў» (XVIII, 5–7)

«...паэт <...> утварае нейкую гульню слоў (lusus verborum),
прыемны збег складоў (dulcis syllabarum allapsis) і супастаўленне
падобных літар (similium litterarum contentio)» (XVIII, 13–15)

«...мае месца, калі з колькасці галоснага ў складзе (ex quantitate
syllabarum) здабываецца нешта адпаведнае і неадпаведнае
(consentaneum et dissentaneum) дзякуючы гульні (in lusu) з іменем
або дзеясловам» (XVII, 12–13)

«...грунтуецца на гульні эпітэтаў (lusus epithetorum), як у
выпадку, калі назваць хворага чалавека жывым нябожчыкам,
супакой – неспакойным, так што эпітэт набывае значэнне
неадпаведнае агульнапрынятаму (contrarium fixo)» (XIX, 26–29)

Modus
nomenclator
(‘спосаб адшу
кання досціпу
наменклатар’)

Modus poeticus
(‘паэтычны
спосаб
адшукання
досціпу’)

Modus
prosodiacus
(‘прасадычны
спосаб
адшукання
досціпу’)

Modus rhetoricus
(‘рытарычны
спосаб
адшукання
досціпу’)

160

Азначэнне і характарыстыка Сарбеўскага

«...датычыцца дыялектычных дзеянняў (dialecticas actiones) і
довадаў (elenchos), калі ўжываюцца імёны, якія складаюцца з
аднолькавых складоў і літар, аднак маюць дваістае значэнне
(dubiam significationem) і з’яўляюцца, як гэта называюць логікі,
раўназначнымі (aequivoca). З іх падвоенага сэнсу (ex dubio
sensu) паэт або аратар выводзіць нешта такое, што дае чытачу
падставу пераносіць (occasio transferendi) назву ад аднаго
значэння да другога» (XVII, 21–25)

Тэрмін

Modus
sophisticus
(‘сафістычны
спосаб
адшукання
досціпу’)

Спосаб стварэння досціпу,
заснаваны на аманіміі, якая
не здымаецца кантэкстам
і пераходзіць у дваістую
рэферэнцыю выказвання.
Найбольш блізкім
стылістычным сродкам да
асэнсаванага Сарбеўскім
прыёму з’яўляецца дылогія
(‘фігура двухсэнсоўнага
маўлення, заснаваная на
ўжыванні полісемантаў або
слоў, маючых амонімы, у
кантэксце, які выключае іх
адназначнае вытлумачэнне’)
[100, с. 60].

лексем), а стылістыка (раз
бурэнне клішэ паэтычнай
мовы). Тэрмін «эпітэт»
указвае, што Сарбеўскі
абмяжоўваў аксюсаранныя
спалучэнні атрыбутыўнай
сінтаксічнай сувяззю, што
супярэчыць сучасным
уяўленням пра аксюмаран

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах
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Спосаб стварэння досціпу,
у аснове якога ляжыць
выкарыстанне рытарычных
фігур
Спосаб стварэння досціпу, у
якім актуалізуецца блізкасць
семантыкі этымалагічна
роднасных слоў, г. зн. слоў,
ужо звязаных у сістэме мовы.
У рыторыцы такі прыём мае
назву «этымалагічная фігура»
«Гульня блізкімі па гучанні,
але рознымі па значэнні
словамі» [22]
Метафара, якая трапна
характарызуе псіхічныя
аспекты ўспрымання
«вастрыні», паколькі

«...грунтуецца на анамінацыі, традукцыі, антытэзе,
кандуплікацыі супрацьлеглага, непадобнага, паўторнага і
неадпаведнага, на дыз’юнкцыі, дыстрыбуцыі, экскламацыі,
эпіфанеме і іншых фігурах, якія выклікаюць асалоду» (XIX,
23–26)

«...палягае ў гульні роднаснымі словамі (in lusu coniugatorum)»
(XIX, 32)

«...вастрыня ў няўласным значэнні утрымлівае <...> нейкую
гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, паранамазію,
камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры слоў
і думак, якія служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28)

«...у вастрыні, каб нам атрымаць ад яе задавальненне,
неабходны пэўны элемент разнастайнасці, або шматстайнасць
у адзінстве ці ў чымсьці адным, аб чым пішам» (VIII, 5–7)

Modus tropicus
(‘тропавы
спосаб
адшукання
досціпу’)

Modus оratorius
(‘аратарскі
спосаб
адшукання
досціпу’)

Paronomasio

Pluralitas in
unitate (‘шмат
стайнасць у
адзінстве’)

Ужыты Сарбеўскім тэрмін
«раўназначны» (aequivoca)
з’яўляецца калькай грэцкага
тэрміна «амонім» (t= ¦m9numa)
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Sententia, gnoma
(‘афарызм’)

Res (‘прадмет/
рэчаіснасць’)

Тэрмін

«...сентэнцыя – гэта заўсёды абагульняючае выказванне
(universale dictum), узятае са штодзённага чалавечага жыцця і
ўжывання рэчаў» (II, 10–11);
«...нічога няма больш прыемнага за погляд на ісціну, якую
гнома выражае ў агульным сэнсе (nihil est jucundius veritatis
aspectu, quam gnoma universalius explica)» (II, 1–2)

закранаюць нашу тэму (materiam concernunt)» (XII, 24–26);
«...вастрыня – спалучэнне неадпаведнага і адпаведнага, г.
зн. выказванне або выраз, у якім удала выражаецца нейкая
аб’ектыўная ўласцівасць (obiectiva ratio), у якой адначасова
выяўляецца, з аднаго боку, яго (выразу. – Я. П.) адпаведнасць
рэчаіснасці (res), а з другога боку – неадпаведнасць» (XX,
26–28)

«У некаторых прадметах (res) сумежнасць неадпаведнага і
адпаведнага інакш нельга знайсці, як праз адно ці некалькі
параўнанняў (comparationes), задуманых і зробленых у
дачыненні да тых прадметаў, якія

Азначэнне і характарыстыка Сарбеўскага

Паняцце, якое Сарбеўскі
называе тэрмінамі
«сентэнцыя» (sententia) і
«гнома» (gnoma), найбольш
адпавядае сучаснаму тэрміну
«афарызм». У трактаце
адзначаюцца такія адметнасці
«сентэнцыі/гномы», як

Прадмет гаворкі;
элемент рэчаіснасці, які
абмяркоўваецца ў выказванні

адлюстроўвае магчымасць
мнагастайнай інтэрпрэтацыі
аднаго выказвання

Тлумачэнне ў сучасных
тэрмінах
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Unio/affinitas
/concordia
dissentanei et
consentanei
(‘адзінства /
сумежнасць /
гармонія неад
паведнага і
адпаведнага’)

Traductio

«...вастрыня рытарычная складаецца з блізкага спалучэння і
сумежнасці адпаведнага і неадпаведнага (in unione et affinitate
dissentanei et consentanei), якія паходзяць з той самай тэмы, аб
якой ідзе гаворка» (VI, 10–11)

«...вастрыня ў няўласным значэнні утрымлівае <...> нейкую
гульню слоў, анамінацыю, традукцыю, паранамазію,
камплексію, кандуплікацыю, дыз’юнкцыю і іншыя фігуры слоў
і думак, якія служаць для стварэння прыемнага» (XV, 26–28)

Спалучэнне дзвюх
інтэрпрэтацый выказвання –
даслоўнай, якая не адпавядае
рэчаіснасці, і недаслоўнай,
якая адпавядае рэчаіснасці

«Паўтор таго самага слова
ў розных месцах сказа з
нязначнай зменай яго формы»;
паліптот [179, с. 92]

абагульненасць (universale
dictum), праўдзівасць,
эстэтычны эфект
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