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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 
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прыгожага пісьменства. Пасля выдання работы 
ролю А. Гарэцкага ў станаўленні рамантычнай 
традыцыі ў літаратуры Беларусі немагчыма 
ігнараваць.

Г. Шаўчэнка ўпершыню ў беларускім літа-
ратуразнаўстве ўсебакова разгледзела дзейнасць  
А. Гарэцкага – паэта, гарачага патрыёта свайго  
краю, актыўнага ўдзельніка грамадскага і куль- 
турна-літаратурнага руху ў Беларусі ХІХ ст.,  
апісала малавядомыя факты яго біяграфіі, акрэс-
ліла творчыя стасункі з пісьменніцкімі асярод- 
камі, у першую чаргу з шубраўцамі і філаматамі, 
кантактныя і генетычныя сувязі з літаратурнымі 
папярэднікамі і наступнікамі. Адметнасць ма-
стацкай манеры А. Гарэцкага пераканаўча пака- 
зана праз прызму ўспрыняцця яго творчасці су-
часнікамі-літаратарамі, якія пакінулі свае водгукі 
ў друку ці занатавалі ўражанні ў мемуарах. Дас-
ледчыца даносіць галасы зацятай палемікі паміж 
польскімі крытыкамі, прыхільнікамі класіцысц-
кіх правіл, і літвінска-беларускімі пісьменнікамі, 
якія віталі творчыя навацыі А. Гарэцкага і яго так  
званы новы стыль. Гэтыя гарачыя і досыць эма-
цыянальныя спрэчкі выдатна характарызуюць  
А. Гарэцкага як паэта-першапраходца, прад- 
весніка рамантызму, падкрэсліваюць прадуктыў-
насць яго мастацкіх прапаноў і разам з гэтым 
удакладняюць спецыфіку станаўлення і развіцця 
ў беларускай і польскай літаратурах рамантыч-
ных тэндэнцый. 

Такім чынам, у кнізе паказаны істотная роля 
А. Гарэцкага ў перадрамантычным руху, яго 
здольнасць да актуалізацыі традыцый папярэд-
няй літаратуры, пераасэнсавання і інтэрпрэтацыі 
назапашанага творчага досведу і інтуітыўны вы- 
хад на новыя мастацкія прынцыпы. «Не Трэм-
бецкі і не Міцкевіч», – характарызавалі А. Га-
рэцкага сучаснікі, намагаючыся вызначыць яго 
месца ў літаратурным працэсе. Г. Шаўчэнка пад- 
крэслівае, што А. Гарэцкі, паэт з Божай ласкі, 
валодаў тонкім эстэтычным чуццём і адным 
з першых адчуў новыя патрабаванні часу. Ён 
здолеў павесці за сабой літвінска-беларускую лі- 
таратурную моладзь, а адзін з польскіх даслед-
чыкаў трапна назваў яго «часовым правадыром 
перадрамантычнага “новага Парнаса”» (с. 32). 
Кніга Г. Шаўчэнка істотна дапаўняе нашы ўяў-
ленні пра перадрамантызм – перыяд, у нашым 
літаратуразнаўстве маладаследаваны і ўсё яшчэ 
«малазаселены» пісьменнікамі. Дзякуючы дас-
ледаванню ў літаратурны кантэкст вяртаецца по- 
стаць, якая ў поўнай меры рэпрэзентуе спецы-
фічныя асаблівасці гэтага перыяду. 

Некалі Ю. М. Лотман папярэджваў пра небяс- 
пеку падмены паняццяў «гісторыя літаратуры» 
і «гісторыя вялікіх пісьменнікаў» і вобразна ад- 
значыў, што літаратура «не клумба, а лес». І калі  
далей працягваць паралелі са светам прыроды,  

то варта ўзгадаць феномен ляснога біяцэнозу – 
дынамічнай, здольнай да самарэгуляцыі сістэмы,  
дзе ўсе кампаненты ўзаемазвязаны, дзе адна з’ява 
не можа існаваць без другой. Літаратура, такім  
чынам, не збор асобных выбітных твораў, а жы- 
вы арганізм, у адзінай сістэме якога ўзаема- 
дзейнічаюць розныя паводле значэння і каштоў-
насці з’явы. Без разумення такой узаемасувязі 
нельга спасцігнуць літаратурнае развіццё. У кні-
зе Г. Шаўчэнка на прыкладзе поліфанічнай твор- 
часці А. Гарэцкага сапраўды паказана працэ- 
суальнасць тагачаснага літаратурнага руху. Праз  
даследаванне ўзаемаўплываў, жывога ўзаема-
дзеяння літаратурных з’яў, творчай палемікі роз- 
ных літаратурных асяродкаў разгледжаны ста- 
наўленне і далейшае ўмацаванне рамантычнай  
традыцыі. Варта адзначыць, што рэцэнзаванае  
выданне з’яўляецца грунтоўным кампаратывісц-
кім даследаваннем, у якім паэтычная спадчына  
А. Гарэцкага асэнсавана ў супастаўленні з твор- 
чымі здабыткамі Ю. У. Нямцэвіча і Ф. Д. Князь-
ніна, праз паралелі з паэзіяй А. Міцкевіча, А. Ры- 
пінскага, У. Сыракомлі. Такі падыход дазваляе  
адчуць узаемасувязь літаратурных пакаленняў, 
пераемнасць і творчае пераасэнсаванне ўстойлі- 
вых вобразаў і матываў, ідэйна-тэматычныя зме- 
ны, жанравыя трансфармацыі, эвалюцыю лірыч-
нага героя. 

Разглядаючы значны ўплыў А. Гарэцкага на  
тагачасны літаратурны працэс і яго ролю ў ста-
наўленні рамантызму, даследчыца дае глыбокі 
і ўсебаковы аналіз яго паэтычнай спадчыны як 
самакаштоўнай і самадастатковай мастацкай  
з’явы ў літаратуры Беларусі. У сваёй працы яна  
падкрэслівае, што слова паэта не разыходзілася 
з дзеяннем: спачатку напалеонаўскі легіянер, по- 
тым паўстанец і ўрэшце выгнаннік-эмігрант, 
А. Гарэцкі быў у цэнтры ўсіх значных падзей  
свайго неспакойнага часу. Яго паэзія – свое-
асаблівы мастацкі дакумент драматычнай эпохі, 
летапіс духоўнага змагання за вызваленне зня-
воленай айчыны. Г. Шаўчэнка скрупулёзна пра-
аналізавала патрыятычную лірыку А. Гарэцка-
га, яго вайсковую паэзію, тэматычна звязаную 
з напалеонаўскай кампаніяй і лістападаўскім 
паўстаннем. Паэтычныя творы А. Гарэцкага 
даюць магчымасць пазнаёміцца з мастацкім 
асэнсаваннем гэтых падзей іх непасрэдным 
удзельнікам, а значыць маюць і гістарычную 
каштоўнасць. Г. Шаўчэнка бачыць у вайсковай 
паэзіі А. Гарэцкага працяг традыцый «песень 
незалежнасці», бардаўскае апяванне гераічных 
учынкаў продкаў і самаахвярнага змагання су-
часнікаў, адзначае ўвагу аўтара да выключнай  
асобы, змагара і пакутніка за вызваленне 
радзімы, які зойме пачэснае месца ў творах 
рамантыкаў. Патрыятычная лірыка эмігранц-
кага перыяду, калі А. Гарэцкі меў магчымасць  
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асэнсаваць перажытыя падзеі з адлегласці ча-
су, адзначана філасофскай глыбінёй, роздумамі 
паэта-хрысціяніна над праблемай маральнага  
выбару паміж помстай і прабачэннем, справяд-
лівасцю і міласэрнасцю, пошукамі шляхоў да 
шчаслівай будучыні. Раннія прыметы раман- 
тычнага стылю даследчыца бачыць у тыпалогіі 
героя, які перажывае эвалюцыю ад ваяра-ле-
гіянера да безыменнага героя і героя ў масцы, 
у выяўленай у шэрагу твораў ідэі двухсвецця,  
у спецыфічнай інтэрпрэтацыі біблейнай сімво-
лікі, якая, па словах даследчыцы, «стала асноў-
ным “кодам” для прачытання вызваленчых ідэй 
у яго творчасці і была паспяхова выкарыстана 
ў творчасці аднаго з найвялікшых рамантыкаў 
у літаратуры Беларусі – А. Міцкевіча» (с. 92). 

У кнізе ўпершыню ў айчынным літаратура-
знаўстве шматаспектна разгледжана сатырычная 
творчасць А. Гарэцкага і асэнсаваны яго ўплыў 
на развіццё беларускай байкапіснай традыцыі. 
Даследчыца прасочвае ў яго творчасці паступо-
вую змену мастацкай функцыі байкі, эвалюцыю 
вядомых еўрапейскіх сюжэтаў, інтэрпрэтацыю 
вобразаў-архетыпаў, насычэнне байкі актуаль-
ным сацыяльным і грамадска-палітычным зме-
стам, а таксама мясцовым, літвінскім каларытам. 

Варта адзначыць, што грунтоўны аналіз твор- 
часці А. Гарэцкага праведзены на аснове ўні-
кальнага матэрыялу, які даследчыца сабрала, пра-
цуючы ў архівах і бібліятэках Літвы і Польшчы. 
Выкладзеная ў кнізе інфармацыя не толькі істот- 
на ўдакладняе і карэкціруе нашы ўяўленні пра 
тагачасны літаратурны працэс, але і ярка дэман-
струе адрозненне ў эстэтычнай свядомасці двух 
культурных асяродкаў – Варшавы і Вільні. Разам  
са сцвярджэннем, што літаратура Беларусі на па- 
чатку ХІХ ст. развівалася ў агульным культур-
ным полі былой дзяржавы – Рэчы Паспалітай, –  

падобныя даследаванні яшчэ раз красамоўна па- 
казваюць, што ўжо ў гэты час айчынная літа-
ратура мела шэраг спецыфічных асаблівасцей, 
якія не прызнаваліся, а то і выклікалі варожую 
рэакцыю польскіх пісьменнікаў. Варта ўзгадаць, 
як паблажліва называлі А. Гарэцкага варшаўскія 
крытыкі, прыхільнікі класіцызму, – «смаргонскі 
Піндар», «пясняр пінскіх лясоў», гэтым самым  
падкрэсліваючы яго правінцыяльны характар  
і рэгіянальную адметнасць. Мастацкі метад  
А. Міцкевіча, у значнай ступені паслядоўніка 
А. Гарэцкага, таксама выклікаў нападкі вар-
шаўскіх крытыкаў. Калі творы А. Гарэцкага 
і А. Міцкевіча горача вітала чытацкая суполь-
насць Беларусі, за Віслай на іх літаратурныя 
навацыі рэагавалі зусім інакш. У сувязі з гэтым 
Г. Шаўчэнка прыводзіць красамоўнае выказван-
не аднаго з такіх крытыкаў, Ф. Мараўскага, ад-
носна творчасці А. Міцкевіча: «Яго трэба пры-
маць як дзіця прыроды, якое мае прыроджаны 
паэтычны дар, выхаванае яно дзесьці там, у літ- 
вінскіх барах, без добрых манераў і зусім чужое  
ўсялякаму мастацтву» (с. 21). Кніга Г. Шаўчэнка 
чарговы раз пераконвае, што, хаця літаратура 
Беларусі XIX ст. у значнай ступені была 
польскамоўнай, яна выяўляла адметныя тэндэн-
цыі і з’яўлялася вынікам інтэнсіўнага творчага 
руху, які генерыраваўся вакол Вільні – інтэлек-
туальнай і культурнай сталіцы краю.

Цешыць тое, што літаратурная спадчына Бе-
ларусі апошнім часам паступова ўзбагачаецца 
вернутымі імёнамі і мастацкімі творамі. Варта 
спадзявацца, што да гэтага навуковага даследа-
вання творчасці А. Гарэцкага неўзабаве дадасца 
асобна выдадзеная кніга яго паэзіі. 

І. А. Бурдзялёва,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт


