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А.М. КАВАЛЕЎСКІ 

МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ СУЧАСНАГА ЛІТАРАТУРНАГА РЭЦЭНЗАВАННЯ 
Рассматриваются вопросы методологической трансформации современного литературного рецензирования в специализи-

рованных средствах массовой информации. Исследуются особенности анализа художественного текста в условиях изменения 
ценностных ориентиров и критериев эстетической оценки литературного произведения. Особое внимание уделяется исследо-
ванию взаимопроникновения и взаимообогащения фундаментальных жанров литературной критики. 

In the focus of the article there is a research of methodological transformation of modern literary reviewing in specialized mass me-
dia. The author investigates features of the analysis of the literary text in the conditions of change of valuable reference points and crite-
ria of an esthetic estimation. The special attention is taken away to research of interaction of fundamental genres of literary criticism. 

Кожны мастацкі тэкст апасродкавана можа 
быць аднесены да тых цi iншых з’яў культуры, у 
гэтым сэнсе ён з’яўляецца аб’ектам культуры, бо 
ўзаемаадносiны з ім выклiкаюць новыя духоўныя 
магчымасцi, якiх раней не было або яны знаходзi-
лiся ў неразвiтым стане. Пры гэтым мастацкі 
тэкст найбольш выразна i востра акцэнтуе ў чы-
тача магчымасць эстэтычнага светабачання i 
светаўспрымання. Крытык, аналiзуючы i iнтэрпрэ-
туючы твор, падвяргае яго своеасаблiваму куль-
туралагiчнаму аналiзу (у шырокiм сэнсе), дзякую-
чы чаму твор можа адэкватна ўспрымацца ў да-
чыненнi да розных культурных сiстэм, такiм чы-
нам, ён упiсваецца не толькi ў лiтаратурны кан-
тэкст i робiцца лiтаратурным фактам, але набы-
вае рысы факта полiкультурнага. «Здольнасць 
мастацкага тэксту далучаць навакольнае да сва-
ёй сферы і рабіць яго носьбітам інфармацыі сап-
раўды здзіўляе. Мастацкі тэкст рэагуе на сумеж-
ныя (часам выпадкова) тэксты, уваходзячы з імі ў 
семантычныя адносіны» (Лотман 2001, 124). (Тут 
і далей пераклад аўтара. – А. К.) 

Сённяшнія ўмовы існавання нацыянальнай лі-
таратуры, а таксама стан літаратурна-крытычных 
і літаратуразнаўчых даследаванняў уяўляюць са-
бой складаную з’яву, што не падпадае пад стро-
гія ацэнкі і класіфікацыі. «Новыя літаратуразнаў-
чыя метады становяцца асновай асобных мето-
дык, якія вырашаюць адносна вузкія задачы. Па-
колькі не высветленыя іх адносіны з гістарычным 
метадам, на базе якога працавала наша навука, 
пастолькі мы маем справу з агульным, не вельмі 
высокім узроўнем асэнсавання цяпер самай 
актуальнай задачы – набыткаў ХХ стагоддзя, 
стану культуры ў канцы стагоддзя. Не выклікае 
цяжкасці заўважыць, што гэта з’яўляецца вынікам 
прымянення да ацэнкі праблем асобнай методыкі 
постмадэрнізму і як феномена ўласна літарату-
ры, як сукупнасці постструктуралісцкіх літарату-
разнаўчых школ. Карціна скажаецца, постмадэр-
нізм атрымоўвае неадэкватную, залішне шыро-
кую трактоўку...» (Андреев 1998, 18). 

Літаратурная крытыка апынулася ў надзвычай 
складанай сітуацыі і пэўнай разгубленасці. Доўгі 
час лічылася, што пісьменніцкае мастацтва мае 
шэраг строга ўласцівых яму правіл, прынцыпаў і 
прадпісанняў, якія ствараюць адну з найважней-
шых падстаў для ацэнкі творчасці мастака слова. 
Цытацыя і некрытычнае перайманне чаго і каго 
заўгодна з набытку сучаснага агульнагуманітар-

нага мыслення ў крытычных творах некаторых 
аўтараў, прыпраўленыя інсітным адчуваннем 
сучаснай эстэтыкі, выключна інтуітыўным (а таму 
і ўяўна пераканаўчым) поглядам на сучаснае 
мастацтва, імкненне ўвасобіць свае пазалітара-
турныя прыхільнасці ў слоўнай творчасці часам 
падаюцца вельмі штучнымі і сумніўнымі. Але 
разам з тым  менавіта гэта і падкупляе сучаснага 
чытача! Прынцып гульні (нярэдка ў форме 
своеасаблівага флірту з чытачом), памножаны на 
жаданне ўсеагульнай канцэптуалізацыі і максі-
мальнай свабоды, надта прыцягальны для нека-
торых крытыкаў, свядомасць якіх не «прыгнеча-
ная» корпусам фундаментальных літаратурна-
крытычных высноў. «Сур’ёзная літаратурная кры-
тыка ніколі не адмаўлялася ад уздзеяння на яе 
іншых форм грамадскай свядомасці. У наш час 
спектр навуковых арыентацый крытыкі надзвы-
чай пашырыўся, змяніліся і формы яе ўзаема-
дзеяння з іншымі сферамі грамадскай свядомасці 
і дзейнасці. Усё гэта дае магчымасць паўней 
адчуць спецыфіку крытычнай працы, яе асаблі-
вую метадалагічную цэласнасць, заснаваную на 
адзінстве сацыялагічных і эстэтычных крытэрыяў, 
адзінстве, якое не выключае, а хутчэй дапускае 
выбарачнасць падыходу, праблематыкі і сферы ана-
лізу літаратурнай творчасці» (Гурская 1996, 98–99). 

Адначасова з пераглядам традыцыйных кры-
тэрыяў ацэнкі назіраецца заканамернае звужэнне 
грамадскай функцыі крытыкі, якая доўгі час лічы-
лася найбольш важнай і вызначальнай. Папуля-
рызацыя прынцыпу «мастацтва дзеля мастацт-
ва» здыскрэдытавала ў чытача наіўнае ўяўленне 
пра надзвычайную грамадскую ролю крытыкі як 
камертона ў бягучым літаратурным працэсе. Ме-
навіта адсюль вынікае з’ява, якую можна акрэс-
ліць як «расплывістасць (амбівалентнасць) мер-
каванняў», што паўстала сёння не толькі перад 
рэцэнзентамі, але і літаратуразнаўцамі. «Калi 
пры адэкватным успрыманнi твора эстэтычная 
каштоўнасць пануе над усiмi астатнiмi, то цалкам 
вiдавочна, што гэтыя каштоўнасцi ў якасцi са-
мастойных не ўплываюць на ацэнку паэтычнага 
твора як твора мастацкага. Пры такой ацэнцы, 
напрыклад, не мае значэння, цi з’яўляюцца фак-
ты, выкладзеныя ў творы, сапраўднымi цi выду-
манымi, думкi, якiя змяшчаюцца ў творы, правiль-
нымi цi няправiльнымi i г. д. Можа нават узнiкнуць 
уражанне, што пазаэстэтычныя каштоўнасцi зна-
ходзяцца абсалютна па-за падазрэннем таго, хто 
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ўспрымае i ацэньвае паэтычны твор. Аднак гэта 
не так. Пазаэстэтычныя каштоўнасцi знаходзяць 
прымяненне i ў гэтым выпадку, хоць, зразумела, 
не самастойна, не як фактары, якiя ўздзейнiча-
юць на эмацыянальныя i валявыя адносiны рэ-
цыпiента да твора, а як элементы эстэтычнай 
пабудовы» (Мукаржовский 1996, 283).  

У дачыненні да сітуацыі сучаснага літаратур-
нага працэсу часам складаецца ўражанне, што 
крытыкі і іх творы больш патрэбныя аўтарам, а 
не чытачам. Стаўленне чытача да аўтара літара-
турнага твора заўсёды непасрэднае, а што да 
паэзіі, то нават інтымнае. Аўтар жа не мае ніякага 
эквіваленту непасрэднага дачынення да сваіх 
чытачоў, менавіта таму ён шукае медыяльную 
ролю ў рэцэнзіях, якія часта застаюцца па-за 
ўвагай чытачоў. Адчуваецца часовы калапс: сама 
крытыка як адна з форм літаратурна-пазнаваль-
най дзейнасці перастае адпавядаць як стану су-
часнай літаратуры, так і патрабаванням чытачоў. 
Існуюць усе перадумовы, каб чыста ацэначныя 
рэцэнзіі выйшлі з ужытку з прычыны іх незапатра-
баванасці. Пакуль жа рэцэнзіі такога кшталту 
маюць інтарэс збольшага ў прафесіяналаў: літа-
ратараў, саміх крытыкаў, даследчыкаў і навукоўцаў.  

Часткова выйсцем з сітуацыі можа стаць 
пашырэнне ўласна рэкламнай функцыі рэцэнзіі, 
што ў значнай ступені паспрыяе распаўсюджван-
ню (продажу) кніг сучасных аўтараў. У апошнія 
часы крытыка, якая працягвае метадалагічныя 
традыцыі савецкага перыяду – набліжаная да 
літаратуразнаўства і арыентаваная на глыбокі 
падрабязны тэксталагічны аналіз, што спалу-
чаецца з ацэначнасцю яго сацыяльнай знач-
насці, – адышла на другі план. На першае месца 
выйшлі газетныя, а ў большасці часопісныя 
матэрыялы, напісаныя рэцэнзентамі, якія не прэ-
тэндуюць на тонкае пранікненне ў складанаарга-
нізаваную структуру і сутнасць твораў, але здоль-
ныя хутка і кампактна іх пераказаць, забяспечыў-
шы чытача мінімальным веданнем таго, якую 
вартасць мае тая ці іншая кніга. Гаворачы пра 
аналіз паэтычных твораў у айчынных спецыяліза-
ваных сродках масавай інфармацыі шляхам іх 
крытычнага засваення і інтэрпрэтацыі, нельга не 
спыніцца і не засяродзіць увагі на адной з 
найбольш актуальных і шматаспектных праблем 
сучаснай літаратурна-мастацкай крытыкі – праб-
леме літаратурнага рэцэнзавання, ад вырашэння 
якой у значнай ступені залежыць не толькі цяпе-
рашні стан літаратурнага працэсу, але і перспек-
тывы яго будучага развіцця. 

Сёння назіраецца пэўная блытаніна ў паняц-
цях і метадалагічных падыходах да розных кры-
тычных жанраў. Ёсць «нармальнае» руціннае рэ-
цэнзаванне твораў, якое (і гэта трэба прызнаць 
без залішняга песімізму) было і будзе існаваць 
побач з выдатнымі прыкладамі жанру. Іншая 
справа – гэта крытыка, што склалася з часоў 
Бялінскага, калі крытык успрымаўся як выразнік 

духу эпохі. Сёння такое вызначэнне можа падац-
ца занадта пафасным і неактуальным па прычы-
не таго, што і сама літаратура перастала ўспры-
мацца чытачом як дзейсны сродак адлюстраван-
ня аб’ектыўнай рэальнасці, яна ператварылася, 
хутчэй, у прадукт задавальнення ўласна эстэтыч-
ных імпульсаў і патрэб, і тое, што тычыцца кры-
тыкі, можна ахарактарызаваць магчымасцю яе 
разнастайнага ўвасаблення ў практыцы сінтэзу 
жанраў. Адбыўся працэс перамяшчэння цэнтра 
вагі: сацыяльная ангажаванасць літаратуры 
больш не з’яўляецца эпіцэнтрам літаратурнай 
творчасці. Аднак было б памылковым спадзявац-
ца на выключную стыхійнасць развіцця жанру лі-
таратурнага рэцэнзавання, што, па сутнасці, можа 
прывесці да яго дэградацыі. Неабходна больш 
падрабязна акрэсліць, чым сёння павінна быць 
рэцэнзія і якія праблемы ёй трэба вырашаць на 
шляху далейшага развіцця. 

У некаторых пісьменнікаў склалася даволі 
ўстойлівае меркаванне пра крытыку як правадні-
ка пэўнай літаратурнай палітыкі, дзейнасці вык-
лючна са сферы абслугоўвання сваіх інтарэсаў. 
Падобныя меркаванні часта раздражняюць кры-
тыкаў, якія, у сваю чаргу, нярэдка самі высту-
паюць «віноўнікамі» гэтых выслоўяў, «прадукую-
чы» рэцэнзіі або на замову, без усялякага інтарэ-
су да твора, або даючы проста анатацыю да яго. 
У спрэчках паміж крытыкамі і аўтарамі чытачы 
часта займаюць пазіцыю на баку аўтараў, і спра-
ва тут не столькі ў тых ці іншых поглядах чыта-
чоў, якія яны падзяляюць з пісьменнікамі ў адно-
сінах да крытыкі, колькі ў самавызначэнні, па-
зіцыянаванні чытачоў адносна свайго статусу 
канчатковых адрасатаў літаратурных твораў 
(зрэшты, яны маюць на гэта права). Здараецца, 
што крытыкі забываюцца пра названую ўласці-
васць чытацкай практыкі і цалкам яе ігнаруюць, 
не ўлічваючы гэта пры напісанні сваіх рэцэнзій. 
Часам фамільярнасць і нетактоўнасць крытыкаў 
у адносінах да чытачоў, якім фактычна няма 
месца ў полі крытычных разважанняў, дзе гавор-
ка ідзе толькі пра ўласнае, cуб’ектызаванае 
ўспрыманне твора і аўтарскай задумы, ператва-
рае рэцэнзіі ў «плынь свядомасці» з нагоды 
тэксту, які трапіўся крытыку для аналізу, менавіта 
для аналізу, а не для душэўных самавыяўленняў 
і ўяўнага красамоўства. У гэтым выглядзе сама-
стойнасць крытыкі як літаратурнага жанру сап-
раўды выклікае сумненне. Здараецца, што кры-
тык забывае пра тое, што ён, як ні жорстка гэта 
гучыць, можа «выкарыстоўваць» пісьменніка і яго 
твор нават у якасці своеасаблівага літаратурнага 
персанажа, што надае крытычнаму артыкулу да-
датковую экспрэсію і вастрыню, здольную пры-
цягнуць увагу нават самага пасіўнага чытача. У 
параўнанні з іншымі літаратурнымі жанрамі кры-
тыка, безумоўна, найбольш дакладны і строгі з іх, 
але, у адрозненне ад крытычнай думкі ХІХ ст., 
якая ішла выключна за творам пісьменніка, 
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крытыка сучасная валодае значна большай сва-
бодай і вышэйшым узроўнем творчай разняволе-
насці, што дазваляе ёй прэтэндаваць на канге-
ніяльнасць самой літаратуры. Бліскучым прыкла-
дам крытычнага артыкула можна лічыць той, які 
будзе цікавы чалавеку, не прачытаўшаму твор, 
што аналізаваўся крытыкам, бо ў гэтым выпадку 
яму ўдалося сказаць сваё слова не толькі пра 
твор, але і яшчэ пра нешта новае, важнае, што 
выклікала водгук у свядомасці чытача.  

Праблема сучаснага літаратурнага рэцэнза-
вання ў спецыялізаваных сродках масавай ін-
фармацыі наўпрост звязана з выпрацоўкай мета-
даў аналізу твора, а таксама з пошукам новых 
крытэрыяў эстэтычнай ацэнкі. Асабліва важным 
гэты пошук уяўляецца сёння, калі нацыянальны 
літаратурны працэс перажывае перыяд змены 
вартасных арыенціраў і пераадолення афіцый-
ных ідэалагічных дактрын мінулай савецкай эпо-
хі. У беларускай літаратуры (асабліва ў паэзіі) ад-
бываюцца значныя змены: паэт перастаў быць 
правадніком афіцыйных лозунгаў і заклікаў, яго 
творы цяпер не ўспрымаюцца як прапаганда 
пафасных сацыяльных ідэй, у выніку чаго сту-
пень аўтарскай мастацкай «разняволенасці» і 
свабоды значна павысілася. Такім чынам, назі-
раецца значнае вызваленне ўласна мастацкага, 
эстэтычна скіраванага аспекту мастацкай твор-
часці, што, безумоўна, спрыяе арганічнаму ўва-
ходжанню нацыянальнай паэзіі  ў агульнаеўра-
пейскі літаратурны кантэкст, чаго яна доўгія 
дзесяцігоддзі была амаль што пазбаўлена. Віда-
вочна, што літаратурная крытыка павінна рэага-
ваць на вышэйакрэсленыя зрухі літаратурнага 
працэсу. Больш за тое, падобная сітуацыя мусіць 
правакаваць крытыка на адэкватнае адлюстра-
ванне і актыўнае садзейнічанне сучаснаму аўта-
ру і, канешне ж, чытачу, якому часам складана 
зарыентавацца ў шматстайных праявах новых 
эстэтычных плыней сучаснай літаратуры.  

Рэцэнзія сёння – гіпатэтычна бадай што най-
больш запатрабаваны крытычны жанр, які, на вя-
лікі жаль, не выконвае ўсіх закладзеных у ім маг-
чымасцей або выконвае толькі часткова, нягле-
дзячы на тое, што амаль у кожным нумары спе-
цыялізаванага перыядычнага выдання па літара-
туры мы знойдзем не адну рэцэнзію. «На жаль, 
беларускае рэцэнзаванне пакуль не мае сваёй 
пэўнай ацэнкі ў літаратурна-мастацкай крытыцы. 
Адсутнічае тэарэтычнае яго асвятленне, за вык-
лючэннем невялікіх артыкулаў у энцыклапедыч-
ных даведніках, некаторыя з якіх, аднак, далёкія 
ад дасканаласці» (Гарэлік 1996, 148). 

У апошнія гады тыражы кніг як быццам бы 
наогул перасталі быць вызначальнікам папуляр-
насці і запатрабаванасці аўтара, прычым тыраж 
кніг аўтараў старэйшага пакалення часам толькі 
ледзь перавышае колькасць зборнікаў маладых 
літаратараў-дэбютантаў. З аднаго боку, здавала-
ся б, нічога дзіўнага, бо, урэшце, не тыраж вызна-

чае якасць кнігі, а яе мастацкая вартасць, але ўсё 
ж такі ў краіне з дзесяцімільённым насельніцтвам 
кніга ўжо добра вядомага аўтара, выдадзеная ты-
ражом адна-дзве або нават тры тысячы экзэмп-
ляраў, не можа не выклікаць здзіўлення і закла-
почанасці перш за ўсё чытацкай аўдыторыі. 
Аднак, з іншага боку, апошнія два-тры гады ха-
рактарызуюцца колькасным узростам кнігавыдан-
ня, гэта значыць, што на паліцах у кнігарнях знач-
на павялічылася колькасць кніг маладых аўтараў, 
што ў прынцыпе сведчыць пра нармальнае раз-
віццё нацыянальнага літаратурнага працэсу, у які 
ўваходзіць новае пакаленне таленавітых аўта-
раў, несучы прыток свежых творчых сіл. Часткова 
гэты факт звязаны з дэцэнтралізацыяй у кнігавы-
давецкай сферы Беларусі: замест некалькіх 
дзяржаўных выдавецтваў, якія ў савецкія часы 
займаліся выданнем мастацкай літаратуры, 
цяпер мы маем іх сотні, прычым не толькі ў 
абласных, але і ў раённых цэнтрах. Усе гэтыя, 
збольшага прыватныя, выдавецтвы прапануюць 
чытачам разнастайную прадукцыю, імкнучыся 
заняць сваё месца не толькі на кніжным рынку, 
але і ў духоўна-эстэтычным свеце сучасніка. Ад-
паведна з ростам колькасці выдавецтваў павысі-
лася і лічба аўтараў, якія прэтэндуюць на статус 
«узаконеных» пісьменнікаў. Дастаткова выдаць 
пару кніжак у нейкім нават і малавядомым выда-
вецтве, і ўжо ёсць нагода лічыць сябе «салід-
ным» аўтарам, вартым прымання ў Саюз пісь-
меннікаў. 

Працэс камерцыялізацыі рэцэнзіі як найбольш 
папулярнага жанру літаратурнай крытыкі хоць і 
павольна, але ідзе і, здаецца, нікога асабліва не 
здзіўляе, але ж выклікае даволі сур’ёзную закла-
почанасць яе далейшы лёс у спецыялізаваных 
сродках масавай інфармацыі. Зрэшты, прагноз 
не такі ўжо песімістычны: рэцэнзіі будуць чытац-
ца (у большай ці меншай ступені) датуль, пакуль 
будуць дапамагаць арыентавацца ў літаратурнай 
прасторы. Нават калі досыць пасрэдную кнігу 
(твор) разглядаць не з пункту гледжання мастац-
кіх вартасцей, а толькі як тавар, то, безумоўна, 
менавіта рэцэнзія можа паспрыяць яе паспяхова-
му продажу, на які скіраваны галоўны інтарэс вы-
даўца.  

Вось менавіта ў гэтай сітуацыі праца рэцэн-
зента ўяўляецца як ніколі актуальнай і надзён-
най: дапамагаць арыентавацца ў кніжным свеце, 
даючы належную кваліфікаваную ацэнку і аналіз 
твораў. Аднак прыходзіцца канстатаваць адва-
ротны факт: жанр літаратурнай рэцэнзіі сёння 
апынуўся не толькі ў глыбокім крызісе, але – што 
асабліва занепакойвае – перажывае перыяд пэў-
най знявагі да самога сябе. Наўрад ці сучасная 
крытыка можа задаволіцца станам відавочнага 
адставання ад бягучага літаратурнага працэсу, 
гэта значыць ад большасці кніжнай прадукцыі, 
якую выдавец, як дзяржаўны, так і прыватны, 
прапануе беларускаму чытачу. «Рэцэнзуецца 
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далёка не ўсё, што выдаецца і заслугоўвае прад-
стаўлення чытачу. Застаецца нявырашанай 
праблема актуальнасці, своечасовасці з’яўлення 
ў друку водгукаў на выдадзеныя кнігі. У лепшым 
выпадку рэцэнзіі друкуюцца праз некалькі меся-
цаў або праз паўгода, у горшым – праз год ці два. 
Калі ўлічыць тую акалічнасць, што ад завяршэння 
рукапісу да выдання кнігі праходзяць два, тры га-
ды, то рэцэнзент можа амаль заўсёды прад’явіць 
аўтару абвінавачанне ў застарэласці стэрэаты-
паў мыслення» (Гарэлік 1996, 148).  

Нарэшце, хоць і вельмі павольна, крытыка па-
чынае згадваць, што яна – далёка не другасны, 
дапаможны вектар са сферы выключнага абслу-
гоўвання літаратуры ці ідэалогіі, а перш за ўсё 
паўнавартасны тэкст, спецыфічным аб’ектам 
якога з’яўляецца не столькі свет і рэчаіснасць, як 
у выпадку з паэзіяй ці прозай, колькі слова пра 
гэты свет, сказанае іншым. Спецыфіка крытыкі 
заключаецца ў тым, што яе слова – гэта слова пра 
слова ці «з нагоды» слова. Ужо само па сабе ўсве-
дамленне крытыкай гэтага палажэння не магло не 
выклікаць крызіснага самаадчування. Крытыка 
зразумела, што ёй, перажыўшай на працягу доўга-
га часу сацрэалістычны прэсінг, які вымагаў даг-
матызму і пэўнай шаблоннасці, трэба рэанімавац-
ца. Аднак нельга сказаць, што працэс уласнага пе-
раасэнсавання крытыкай свайго статусу адбыва-
ецца без страт і пралікаў. У імкненні крытыкі адмо-
віцца ад сябе ўчарашняй часам назіраецца пас-
пешлівая непаслядоўнасць і нервовасць, а самі 
крытыкі перажываюць відавочную разгубленасць 
ад усведамлення таго, на мностве якіх філасоф-
скіх тэорый і канцэпцый можа грунтавацца і разві-
вацца іх прафесійная дзейнасць. Метадалагічнае 
багацце і разнастайнасць, якія пагражаюць эклек-
тызмам і непаслядоўнасцю, ставяць крытыка не 
толькі перад праблемай выбару, але заводзяць у 
тупік нават самых знакамітых майстроў.  

Пераадольваючы вопыт заштампаванай стэ-
рэатыпнасці, колішняй рэцэнзія быць не хоча, 
але ў той жа час быць новай яна пакуль што не 
навучылася. «Для паспяховага развіцця бягучай 
крытыкі перш за ўсё не хапае тэарэтычнага 
асэнсавання гістарычнага вопыту, вызначэння 
асноўных тэндэнцый, аптымальных напрамкаў 
далейшых пошукаў. Магчымасць “паглядзець” на 
сябе збоку, убачыць сваё адлюстраванне з яго 
моцнымі і слабымі рысамі дазваляе пазбегнуць 
многіх перашкод на шляху пошукаў. Адбор матэ-
рыялаў, рэгістрацыя фактаў, устанаўленне пада-
бенства і адрознення з’яў – гэта як бы першапа-
чатковая ступень у падыходзе ад эмпірычнага да 
навуковага абгрунтавання, да “вышэйшай суб-
станцыяльнай мэты” (Гегель). <…> Адной з най-
важнейшых праблем у падыходзе да аналізу 
мастацкага твора з’яўляецца выпрацоўка пэўных 
эстэтычных крытэрыяў» (Гарэлік 1996, 144).  

Тое, што выходзіць сёння з-пад пяра маладых 
крытыкаў, нярэдка мае або павярхоўна-эклектыч-

ны, або ўсёедна-метадалагічны, або проста непе-
раканаўчы выгляд. Ва ўсялякім разе праграма 
жанру ў кантэксце сучаснага літаратурнага пра-
цэсу павінна быць вызначана больш канкрэтнымі 
межамі, якія дазволяць рэцэнзіі выконваць не 
намінальна-канстатуючую ролю паведамлення, а 
быць сапраўды канструктыўным звяном літара-
турнага факта, які паўплывае на духоўна-эстэ-
тычны свет сучасніка, чытача. Ад чыстай эмпіры-
кі, пафасных заклікаў, якія тычацца прафесійнай 
кваліфікацыі крытыка, яго майстэрства і ўзроўню 
аб’ектыўнасці-суб’ектыўнасці рэцэнзентаў, трэба 
ісці далей, да больш дэталёвага і сутнаснага вы-
святлення таго, чаго менавіта мы сёння чакаем і 
патрабуем ад рэцэнзіі, да выяўлення прычын яе 
непапулярнасці і нізкага аўтарытэту нават сярод 
прафесіяналаў, да стварэння атмасферы і ўмоў 
павышанай патрабавальнасці да гэтага літара-
турна-крытычнага жанру. Пра сённяшні стан 
спраў у галіне рэцэнзіі можна сказаць, што хоць 
пэўныя зрухі і змены ў её адбываюцца, але ў па-
раўнанні з іншымі жанрамі літаратурна-мастац-
кай крытыкі яны найменш прыкметныя. Справа ў 
тым, што тут спрацоўвае стары стэрэатып, згод-
на з якім рэцэнзія – жанр неглыбокі, «сухі», 
«прэсны».  

Само па сабе ўзнікае пытанне, хто сёння чы-
тае рэцэнзіі і для каго наогул яны друкуюцца? Ка-
нешне, традыцыйным будзе адказ: для чытача, 
для яго арыентавання ў літаратурным працэсе і 
для развіцця эстэтычнага густу. У ідэале так яно і 
павінна быць. Але, як паказвае практыка апошніх 
гадоў, толькі невялікі працэнт чытацкай аўдыто-
рыі купляе тую ці іншую кнігу пасля прачытання 
рэцэнзіі на яе. «У творах рэцэнзентаў чытач 
перш за ўсё шукае хранікальную інфармацыю. На 
жаль, вельмі часта рэцэнзіі даюць ацэнку кніжцы, 
не прадстаўляючы аніякай карыснай інфармацыі. 
Рэцэнзіі такога тыпу злуюць чытача, выклікаюць у 
яго нецярплівасць. У адносінах да крытычных 
меркаванняў рэцэнзента чытачы ў большасці 
выпадкаў займаюць негатыўную пазіцыю: або 
сам прачытаю кніжку і тады буду ведаць, што пра 
яе думаць, або ўвогуле не буду яе чытаць, і тады 
меркаванні рэцэнзента мне абсалютна абыяка-
выя» (Stempowski 1988, 14).  

Парадаксальна, што рэцэнзія ў тым выглядзе, 
у якім існуе яна сёння, нярэдка застаецца па-за 
ўвагай і тых людзей, якія, здавалася б, павінны 
былі мець да яе чыста прафесійны інтарэс. У гэ-
тым выпадку зноў-такі мог бы дапамагчы сацыя-
лагічны фактар, але і без звароту да яго можна 
заўважыць, што да жанру літаратурнай рэцэнзіі 
прафесіянал падыходзіць больш чым дыферэн-
цыявана. Безумоўна, што якасную, кваліфікава-
ную працу, прасякнутую глыбокім аналізам і ары-
гінальнасцю падыходу да аўтарскага тэксту, ён 
адразу распазнае, але як часта, зірнуўшы толькі 
на першыя радкі рэцэнзіі і ў момант зафіксаваў-
шы шаблонныя фразы і клішэ, нават крытык, які 
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сочыць за сучасным літаратурным працэсам, не
стане марнаваць часу і адкладзе падобную
адпіску. Тое ж самае тычыцца і пісьменніка, калі, 
натуральна, нават дрэнная рэцэнзія не разглядае
яго твор. Гаворачы пра рэцэнзіі на паэтычныя
зборнікі, хочацца падкрэсліць, што часам у іх
асвятляецца ўсё што заўгодна: асоба аўтара, яго
шлях да майстэрства, нярэдка прыводзяцца
нязначныя факты біяграфіі (што само па сабе
няблага), узнёсла-пафасныя выслоўі наконт
жыццёвай канцэпцыі і светапогляду, і пры гэтым
аналіз тэксту, не гаворачы ўжо пра спробы яго
комплекснай інтэрпрэтацыі, практычна адсутні-
чае. «Адным з сур’ёзных пралікаў сучаснай кры-
тыкі з’яўляецца перавага сацыялагічнага аналізу
над эстэтычным. Даследчыкі, як правіла, ахвотна
разважаюць над сацыяльнымі праблемамі, над
багаццем зместу, абыходзячы паэтыку, асаблівасці
жанравай і страфічнай форм» (Гарэлік 1996, 162). 

З пункту гледжання развіцця жанру агуль-
напрынятая талерантнасць да апісальна-рэка-
мендацыйнай рэцэнзіі стварае свайго роду за-
чараванае кола на шляху набліжэння да
найбольш адэкватнага адлюстравання бягучага
літаратурнага працэсу ва ўсёй шматстайнасці і
мнагаграннасці яго праяў. Для замацавання і на-
быцця свайго новага статусу сённяшняя рэцэнзія, 
як гэта ні парадаксальна, павінна імкнуцца «пра-
цаваць» на мяжы магчымасцей гэтага жанру. Да
таго часу, пакуль асноўнае прызначэнне рэцэнзіі
будзе зводзіцца да намінальнага выстаўлення 

ацэнак таму ці іншаму твору, разлічваць на сап-
раўдную павагу да яе з боку адукаванага інтэ-
лектуальнага чытача не прыходзіцца. Не аспрэч-
ваючы таго факта, што, безумоўна, рэцэнзія па-
вінна ацэньваць новы твор (зрэшты, гэта ўва-
ходзіць у адно з асноўных яе прызначэнняў), 
вельмі хацелася б, каб у дадатак да гэтага яна
абуджала жывую думку, рэфлексію ў свядомасці
чытача, развівала пэўную праблему ў ходзе грун-
тоўнага тэксталагічнага аналізу твора. Неабход-
на, каб рэцэнзія стварала не толькі ацэначнае по-
ле твора, але і прастору актыўнага роздуму, дыя-
логу паміж творам і чытачом, што ў значнай сту-
пені ўзбагачае, пашырае дзейснасць літаратур-
нага факта як асноўнага элемента літаратурнага
працэсу. 
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