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Польская даследчыца Агнешка Гораль – аўтар 
шэрагу публікацый, прысвечаных беларуска-
польскім моўным і культурным узаемадачынен-
ням. Ёй належыць і манаграфічнае даследаван-
не па дэрывацыі асабовых найменняў суб’ектаў 
дзейнасці ў беларускай мове. Зыходная факта-
лагічная база работы налічвае 1097 адзінак, пра-
аналізаваных і сістэматызаваных паводле кры-
тэрыю словаўтваральнай матываванасці слова 
(колькасць адвербатываў – 608, адсубстантываў – 
489). Гэта значыць, што навуковыя высновы ад-
носна суфіксальнага ўтварэння субстантываў 
дзейнасці зроблены на падставе грунтоўнай 
эмпірычнай базы. 

Даследаванні назоўнікаў са значэннем пер-
санальнасці ў беларускім мовазнаўстве вызна-
чаюцца сваёй шматаспектнасцю. У розныя часы 
да вывучэння асабовых намінацый звярталіся 
В. Б. Хацкевіч, Г. А. Арцямёнак, П. У. Сцяцко, 
А. А. Лукашанец, М. А. Паўленка, У. Ц. Піскун, 
В. Л. Варановіч, А. В. Губкіна, Г. У. Аўчыннікава, 
Н. К. Архіпава, А. І. Кавальчук, С. С. Клундук 
і інш. Увага да асабовых назоўнікаў абумоўлена 
ўніверсальнасцю іх катэгорыі, праз якую фар-
міруецца і адлюстроўваецца фактычна ўсё багац-
це рэальнага свету сувязей і адносін. Да таго ж  
такія найменні – адзін з найбольш шматлікіх, 
актыўных і дынамічных кампанентаў слоўніка 
кожнай мовы, які мае патрэбу ў пастаяннай сі-
стэматызацыі і верыфікацыі. 

Ва ўступе да манаграфіі (с. 9 –30) аўтар акрэс- 
лівае мэты свайго даследавання, падзяляючы іх  

на тэарэтычныя і практычныя, тлумачыць мета-
далогію работы, крыніцы адбору матэрыялу, спы-
няецца на складаных момантах дыферэнцыяцыі 
назваў-агентываў (с. 17–18). Дарэчным тут ба-
чыцца зварот да тэарэтычных вытокаў даследа-
вання – спосабаў дэрывацыі, актуальных тэн-
дэнцый развіцця беларускага словаўтварэння, 
узроўню вывучэння найменняў у беларускай 
і польскай мовах. 

Першы раздзел кнігі Teoretyczne podstawy 
badań («Тэарэтычныя асновы даследавання») 
(с. 31– 60) уяўляецца арганічным працягам усту- 
пу. У цэнтры ўвагі даследчыцы – шырокае кола  
пытанняў сінхроннага словаўтварэння: ключавыя  
паняцці дэрывацыі (вытворнае слова, словаўтва-
ральны фармант, словаўтваральная катэгорыя, 
словаўтваральная матывацыя і пад.), класіфікацыя 
назоўнікавых дэрыватаў паводле Р. Гжэгарчыко-
вай і Я. Пузынінай і інш. Аўтар правяла карпатлі-
вую работу па абагульненні вопыту навукоўцаў, 
якія займаліся распрацоўкай акрэсленай тэмы. 

Другі і трэці раздзелы манаграфіі – Dewer-
balne nazwy subiektów czynności («Дэвербальныя 
назвы суб’ектаў дзейнасці») (с. 61–123) і De-
substantywne nazwy subiektów czynności («Дэсуб-
стантыўныя назвы суб’ектаў дзейнасці») (с. 125–
160) – маюць практычны характар. З улікам 
структурна-семантычнай адпаведнасці, блізкасці 
матывавальнай і матываванай асноў у межах 
кожнай групы (аддзеяслоўных і адназоўнікавых 
найменняў) вылучаюцца і апісваюцца адпаведныя 
словаўтваральныя тыпы. Паводле назіранняў да- 
следчыцы, сярод аддзеяслоўных дэрыватаў пера-
важаюць вытворныя агентывы з фармантамі -чык/ 
-шчык/-льшчык (292), а таксама -нік/-льнік (113). 
Што датычыцца адназоўнікавых дэрыватаў, то 
тут найперш вылучаюцца найменні з суфіксамі 
-іст/-ыст (135) і -нік (114). Даследчыца падрабяз-
на аналізуе марфаналагічныя змены (чаргаванне 
гукаў, нарашчэнне ці ўсячэнне асноў і пад.), якія 
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адбываюцца ў словах пры дэрывацыі, звяртае 
ўвагу на акцэнталагічныя адметнасці розных 
словаўтваральных тыпаў, а таксама закранае 
важнае пытанне множнай матывацыі асноў. 
Асветлена і праблема паралельнага існавання 
ў беларускай мове варыянтных аднакаранёвых 
утварэнняў з рознымі фармантамі: пазалотнік – 
пазалотчык, выбарнік – выбаршчык, выступовец – 
выступальшчык (с. 82, 89) і пад.

У той жа час у рэцэнзаванай рабоце ёсць 
сцвярджэнні, якія падаюцца нам спрэчнымі і не-
адназначнымі. Напрыклад, нельга пагадзіцца 
з аўтарам адносна вызначэння спосабаў і сродкаў 
утварэння некаторых слоў. Так, найменне стыр-
навы (с. 114) у значэнні назоўніка ‘чалавек, які 
кіруе стырном на судне і пад.’ у манаграфіі ад-
несена да аддзеяслоўнага ўтварэння з суфіксам 
-авы (ці ёсць у базе ўтварэння беларускіх на-
зоўнікаў такі суфікс?). Відавочна, што яно ўзнік-
ла шляхам пераходу прыметніка ў назоўнік 
марфолага-сінтаксічным спосабам (параўн. так-
сама: вартавы, вахтавы). 

Пытанні словаўтварэння належаць да ліку 
найбольш складаных у плане іх прыкладнога 
(практычнага) вырашэння. На гэта неаднаразова 
звяртае ўвагу аўтар даследавання, у прыватнасці 
пры аналізе спосабаў утварэння слоў араты, да-
ганяты, паганяты (с. 114). Даследчыца адзна- 
чае, што ўтварэнне падобных агентываў можна 
разглядаць у межах двух спосабаў – суфіксаль- 
нага і марфолага-сінтаксічнага. Калі класіфіка-
ваць згаданыя назоўнікі як суфіксальныя ад- 
вербіяты, то неабходна ўдакладніць іх слова-
ўтваральны фармант. На нашу думку, у такім 
разе трэба вылучаць не суфікс -аты, а суфіксы 
-т (араты – ад ара-ць) і -ят (даганяты – ад 
даган-я-ць, паганяты – ад паган-я-ць).

Да ліку дэрыватаў з суфіксам -нік памылкова 
аднесены наступныя словы: ваўчатнік (с. 126), 
утворанае ад асновы воўк з дапамогай суфікса 
-атнік, галубятнік (с. 127) – ад асновы голуб 
з дапамогай суфікса -ятнік, цырульнік (с. 129) –  
ад асновы назоўніка цырульня з дапамогай су-
фікса -ік. У слове кіношнік (с. 127) мэтазгодна 
вылучыць не суфікс -нік, а яго афіксальны ала-
морф -шнік.

Назоўнікі з суфіксамі -ант/-ент/-энт непра-
вамерна разбіваць на два тыпы – з суфіксам -ант 
(с. 106) і з суфіксамі -ент/-энт (с. 110), паколь- 
кі яны з’яўляюцца разнавіднасцямі морфаў ад-
ной і той жа марфемы, якія павінны разглядацца 
ў межах аднаго словаўтваральнага рада: адра-
сант, апанент, рэферэнт і пад. 

Асобна спынімся на ўтварэнні новых слоў 
(паводле тэрміналогіі аўтара – неалагізмаў). З ад-
наго боку, неалагізацыя, як працэс, дапамагае ак- 
рэсліць асноўныя тэндэнцыі і перспектывы сло- 
ваўтварэння (ці словаўжывання), бо толькі самыя 
ўдалыя, створаныя па найбольш прадуктыўных 
і рэгулярных мадэлях неалагізмы здольны «пра-
пісацца» ў мове. З другога боку, праз неалагізмы 
яна правярае сваю жыццёвасць, мабільнасць 

і дынамізм. Часам неалагізмы дапамагаюць мове  
пераарыентавацца на новыя мадэлі, па аналогіі  
з якімі яна далей можа будаваць найменні і за- 
паўняць лакуны, калі ў гэтым ёсць аб’ектыўная 
неабходнасць. Так адбылося са словамі навед- 
вальнік, распаўсюджвальнік, якія сёння ўспры-
маюцца як агульнаўжывальныя, фіксуюцца 
ў слоўніках і не выбіваюцца ні структурна, ні  
семантычна з ліку падобных, параўн.: аглядаль- 
нік, чытальнік, сумяшчальнік, суправаджальнік. 
Таму не варта па-ранейшаму лічыць іх неала-
гізмамі (с. 88–89) у адрозненне, напрыклад, ад 
лексем друкавальнік (с. 86), выкладнік, адпачнік 
(с. 88), падпісант (с. 106). У беларускай мове для 
абазначэння адпаведных паняццяў ёсць агульна- 
прынятыя словы друкар, выкладчык, адпачы-
вальнік, падпісчык, таму неалагізмы выступаюць 
своеасаблівым перыферыйным лексічным рэзер- 
вам і зрэдку ўжываюцца ў маўленні асобных 
носьбітаў мовы. Калі словаўтваральны тып скла-
даецца толькі з неалагізмаў і не падмацоўваецца 
аналагічнымі ўзуальнымі ўтварэннямі, як у вы- 
падку з лексемамі адпачыванец ‘той, хто адпа- 
чывае’, выступанец ‘той, хто выступае’, даста- 
ванец ‘той, хто дастае што-небудзь’ з суфіксам  
-нец (с. 100); адпачыннік ‘той, хто адпачывае’, 
глядзеннік ‘той, хто глядзіць’, друкаваннік ‘той,  
хто друкуе’, складаннік ‘той, хто складае’ з суфік- 
сам -ннік (с. 88); будзіч ‘той, хто будзіць’ 
з суфіксам -іч (с. 114), то іх трэба кваліфікаваць як 
адзінкавыя, часам стыхійна і штучна створаныя 
прыклады індывідуальнай (аказіянальнай) слова- 
творчасці. Ці варта разглядаць такія новаўтва-
рэнні ў рэчышчы актыўных працэсаў дэрывацыі 
і ставіць іх у адзін шэраг з дзейснымі тыпамі? 

У манаграфіі выкарыстаны разнапланавыя 
крыніцы фактычнага матэрыялу: слоўнікі (тлу- 
мачальныя, дыялектныя, перакладныя і пад.), 
навуковыя работы, вучэбная літаратура па бела- 
рускай мове, перыядычныя выданні. Новаўтва-
рэнні пры гэтым ілюструюцца, як правіла, са 
спасылкай на работы такіх даследчыкаў, як 
А. А. Каўрус, В. Л. Варановіч. Магчыма, гэты 
падыход апраўданы тым, што асноўнай мэтай 
даследавання з’яўляецца словаўтваральны аналіз 
асабовых неалагізмаў як наяўных фактаў, а не іх 
пошук і ідэнтыфікацыя. 

У структуру работы пажадана было б уклю-
чыць рэестр прааналізаваных слоў, які дазво- 
ліў бы пазбегнуць выпадкаў неапраўданай ду- 
блетнасці, калі адно і тое ж слова (з адрозненнем 
толькі ў напісанні, а не дэрывацыі) разглядаецца 
двойчы: танцаўшчык і танцоўшчык (с. 72), 
плавец і плывец (с. 100), дзеяч і дзяяч (с. 108), 
камп’ютэршчык і камп’ютаршчык (с. 143). 

Важна, каб аб’ектам даследавання станавіліся 
словы, мэтазгоднасць і правамернасць ужывання 
якіх добра ўсведамляюцца аўтарам. Чым маты- 
ваваны ўключэнне ў работу назоўніка вучыцель  
(с. 107) і адсутнасць пры разглядзе адназоўні-
кавых дэрыватаў з суфіксам -нік беларускага ад-
паведніка настаўнік? Слова вучыцель узята з ар-
тыкула П. В. Вярхова «Суфікс “-тель” (“-цель”)  
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у беларускай мове» 1969 г. Аднак у той перыяд 
моўны вектар развіцця шмат у чым вызначалі 
экстралінгвістычныя фактары, якія не спрыялі 
папулярызацыі беларускай мовы, яе адметных 
(у параўнанні з рускай мовай) асаблівасцей. 
Увогуле ўтварэнні з суфіксам -цель не маюць 
пашырэння ў беларускай мове, большасць з іх – 
гэта запазычанні з рускай мовы. 

Па-рознаму ў асобных месцах даследавання 
вар’іруюцца лічбавыя даныя: на с. 64 адзначаецца, 
што выяўлена 298 аддзеяслоўных дэрыватаў, на 
с. 77 – ужо 293, а з табліцы 4 (с. 77) вынікае, што 
іх 297. 

Не выпрацаваны адзіны падыход рэпрэзента-
цыі семантычнай (фармальнай) матывацыі бела-
рускіх слоў. Аддзеяслоўныя назоўнікі (раздзел 2) 
апісваюцца праз беларускія адпаведнікі: дагляд-
чык – ад даглядаць ‘той, хто даглядае’ (с. 64), 
вандроўнік – ад вандраваць ‘той, хто вандруе’ 
(с. 83) і пад. Адсубстантыўныя ж назоўнікі 
(раздзел 3) тлумачацца па-польску: аварый-
шчык – ад аварыя ‘ten, kto usuwa awarie’ (с. 142), 

бібліятэкар – ад бібліятэка ‘ten, kto pracuje w 
bibliotece’ (с. 148) і пад.

Зварот А. Гораль да дынамічнага аспекту дэ-
рывацыі суфіксальных беларускіх агентываў 
сведчыць аб тым, што беларусісты за мяжой ціка- 
вяцца не толькі глабальнымі, але і лакальнымі, 
аднак не менш значнымі і вартаснымі тэмамі, 
якія адкрываюць новыя перспектывы развіцця 
той ці іншай праблематыкі. У адносінах да рэ- 
цэнзаванай работы такая перспектыва, на наш  
погляд, палягае ў супастаўленні агульных і пры- 
ватных (адрозных) заканамернасцей і магчымас- 
цей ва ўтварэнні суб’ектываў розных функцыя-
нальных характарыстык – агульналітаратур-
ных, дыялектных (народных) і індывідуальна-
аўтарскіх. 

В. А. Зразікава,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Шаўчэнка Г. Паэзія Антона Гарэцкага і ста-
наўленне рамантычнай традыцыі ў літа-
ратуры Беларусі ХІХ стагоддзя / паслясл. 
І. Багдановіч. Мінск : Кнігазбор, 2015. 184 с. 
Shauchenko H. Anton Gorecki’s poetry and the  
formation of the romantic tradition in the Bela-
rusian literature of the XIX century / afterword 
by I. Bogdanovich. Minsk : Knigazbor, 2015. 184 p.

Выдадзеная ў мінулым годзе кніга Г. Шаўчэн-
ка (Г. Серэхан) – важная падзея для беларускага  
літаратуразнаўства, якая засведчыла паўнавар-
таснае вяртанне ў айчынную літаратуру самабыт-
нага паэта, легіянера і паўстанца Антона Гарэц-
кага. Працэс вяртання быў доўгім і складаным,  
пралягаў праз адмаўленне і адпрэчванне, ігна- 
раванне польскамоўнай спадчыны пісьменніка 
ў літаратурным жыцці Беларусі ХІХ ст. Сучасна-
му чытачу імя А. Гарэцкага стала вядомым дзя-
куючы перакладам некалькіх яго вершаў, зробле-
ным у канцы 1990-х гг. У. Мархелем і К. Цвіркам. 
Сёння гэту патрэбную справу годна працяг- 
ваюць І. Багдановіч і аўтар рэцэнзаванай рабо-
ты Г. Шаўчэнка. Варта заўважыць, што творы 
А. Гарэцкага ўвайшлі ў найноўшыя хрэстаматыі 
і анталогіі беларускай літаратуры, упадабаны чы-
тачом, заслужана выклікаюць увагу і цікавасць 
навукоўцаў. Вывучэнне творчай спадчыны паэ-
та прадугледжана тыпавой вучэбнай праграмай 
для вышэйшых навучальных устаноў «Гісторыя 
беларускай літаратуры (ХІ–ХІХ стст.)», складзе-
най кафедрай гісторыі беларускай літаратуры  

філалагічнага факультэта БДУ ў 2011 г. Такім  
чынам, творчасць А. Гарэцкага вымагае пільнай 
навуковай увагі і выдадзеная кніга якраз з’яў-
ляецца адказам на гэту наспелую праблему. 

Паэзія А. Гарэцкага выдатна ілюструе фено-
мен шматмоўнасці літаратуры Беларусі ХІХ ст., 
якая працягвала і пераасэнсоўвала традыцыі 
агульнай культурна-літаратурнай прасторы бы-
лой Рэчы Паспалітай, таму супольная цікавасць 
як польскіх даследчыкаў, так і беларускіх літа-
ратуразнаўцаў да творчасці пісьменніка цалкам  
заканамерная. Сваім радаводным дрэвам А. Га-
рэцкі шчыльна звязаны з гісторыяй арыстакра- 
тычных дамоў Вялікага Княства Літоўскага,  
паяднаны шматлікімі крэўнымі сувязямі з прад- 
стаўнікамі інтэлектуальнай і духоўнай эліты 
краю. У сваіх творах пісьменнік пэўным чынам  
рэпрэзентуе духоўныя і філасофска-эстэтычныя 
пошукі патрыятычна настроеных культурных  
колаў літвінска-беларускага грамадства. Кра- 
самоўным сведчаннем этнічнай самаідэнтыфі-
кацыі А. Гарэцкага можа стаць абраная назва яго 
першага паэтычнага зборніка – «Паэзія Літвіна». 
Сёння, здаецца, няма патрэбы кагосьці перакон-
ваць у прыналежнасці польскамоўнай творчасці 
А. Гарэцкага да гісторыі беларускай літаратуры, 
але кропку ў магчымых спрэчках ставіць вы-
дадзенае даследаванне Г. Шаўчэнка. Насамрэч 
гэта кніга – своеасаблівая легітымізацыя постаці 
пісьменніка ў беларускай літаратуры, наданне 
яму сталага статусу ў гісторыі нацыянальнага 


