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Г.І. СЕРЭХАН  

РАННЯЯ ТВОРЧАСЦЬ АНТОНА ГАРЭЦКАГА І ТРАДЫЦЫІ  
ПОЛЬСКАМОЎНАЙ ПАЭЗІІ БЕЛАРУСІ ХІХ ст. 

Посвящена раннему этапу творчества Антония Горецкого, представителя польскоязычной литературы Беларуси ХІХ в. 
Анализируется его патриотическая лирика 1800–1810-х гг., а также отразившиеся в ней особенности зарождения романтиче-
ских тенденций в литературе Беларуси начала ХІХ в. 

The article is dedicated to the early stage of the work of Anton Goretski who was a representative of the Polish-speaking literature of 
Belarus in the XIX century. In this article his patriotic lyrics of 1800–1810 are analyzed as well as his lyrics peculiarities of the beginning 
of romantic tendencies in the Belarusian literature in the early XIX century. 

Жаўнер і паэт – гэтыя дзве іпастасі настолькі
моцна спалучыліся ў асобе Антона Гарэцкага, 
прадстаўніка польскамоўнай плыні літаратуры
Беларусі ХІХ ст., што амаль цалкам абумовілі
спецыфіку яго творчасці. Ваярская тэматыка заў-
сёды займала асноўнае месца ў яго паэзіі, і сваё
прызначэнне як змагара за незалежнасць і праў-
ду А. Гарэцкі выявіў у самай першай байцы «Laur 
i cyprys» («Лаўр і кіпарыс»), напісанай у 1804 г. у
Вільні, яшчэ да пачатку вайсковай кар’еры. Вера-
годна, з дапамогай вобраза лаўра, які расце на
«могільніку, пакрытым слязьмі, крывёю, жале-
зам» (Gorecki 1858, 38), і бачыць бескарыснасць
такога жыцця, паэт выяўляе ўласныя жаданні і
імкненні: Лепей у тых караніся краінах заўзя-
та, // Дзе людзі вольна жывуць і ў другім бачаць
брата. // Там чалавечнасць, любоў, абарона сва-
боды // Знойдуць у лаўра галінах сваю ўзнагаро-
ду (Гарэцкі 2009, 207). 

Быць сведкам перамогі, вешчуном хвалы, у
песнях якога знойдуць узнагароду і праслаўленне
найвыдатнейшыя змагары за чалавечнасць і
свабоду, – такой бачыў сваю паэтычную місію
малады А. Гарэцкі. І выконваў гэтую задачу най-
перш у шматлікіх «легіёнскіх» вершах, прысвеча-
ных напалеонаўскай тэматыцы. Падобныя творы
ў літаратуры Рэчы Паспалітай даследчыкамі
аб’яднаны ў асобную традыцыю, якая ўмоўна на-
зываецца «напалеонаўскай эпапеяй» (С. Віндаке-
віч), «паэзіяй легіёнаў» (Ю. Белінскі) або «жаў-
нерскай легендай» (А. Паходай). Вылучым асноў-
ныя рысы гэтай традыцыі, якія праявіліся ў ран-
няй творчасці А. Гарэцкага.  

1. Герой-ваяр напалеонаўскай паэзіі – чалавек
Еўропы, які ўдзельнічае ў вялікай справе вызва-
лення многіх народаў. Ён «захоплены вялікай ле-
гендай і пачуццямі, якіх ніколі дагэтуль не спазна-
ваў» (Pochodaj [Resurs elektroniczny]). Але ў гэтай 
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«наднацыянальнай» барацьбе ім кіруе не жадан-
не ўласнай славы і абяцаная правадыром узнага-
рода, а «святая любоў да Айчыны». Вельмі пака-
зальны ў гэтым сэнсе вершаваны цыкл А. Гарэцка-
га «Trzy śpiewy wojenne» («Тры ваенныя спевы», 
1815): Święta miłości Ojczyzny i chwały! // Ty, coś 
przez Alpy, przez Nilowe źródła, // Przez rozdąsane 
Atłantyku wały, // Z walki do walki nasze hufce wiodła! 
(Lutnia 1864, 337) (Слаўся, святая любоў да 
Айчыны! // Ты цераз Альпы, праз рэчышча Ніла // І 
атлантычных прыліваў чупрыны // Нашы атрады 
да бою вадзіла (тут і далей пер. з польск. – Г. С.). 

2. Войска народаў Рэчы Паспалітай, паводле 
паэтычнай творчасці польскіх і беларускіх краё-
вых паэтаў-легіяністаў, мае асаблівую місію. Вы-
ратавальны сармацкі атрад здольны перамагчы 
там, дзе церпяць паражэнне іншыя народы, а па-
дзеленая, «укрыжаваная» Рэч Паспалітая, сама 
стаўшы ахвярай, павінна стаць крыніцай вызва-
лення для іншых і для сябе самой. Пра гэта свед-
чыць, напрыклад, верш А. Гарэцкага «Dobycie 
przez wojsko polskie w Hiszpanii wąwozu pod Sa-
mo-Sierra» («Здабыццё польскім войскам цясніны 
пад Самасьеррай у Іспаніі», 1818). Паводле на-
маляванай паэтам сітуацыі, пасля таго, як шмат-
лікія дарэмныя праявы мужнасці французаў «ка-
сіла жорсткая смерць» (Gorecki 1868, 34), Напа-
леон усклаў апошнюю надзею на Польскія легіё-
ны, заахвочваючы іх да вялікай славы: «Wy! co z 
waszymi znajome szeregi, // Egiptu piaski, Apeninu 
śniegi; // Ty, ze lwiem sercem młodzieży nietrwoż-
na, // Wam to zwyciężać, gdzie innym nie można!» 
(Gorecki 1868, 35) (О вы, чые атрады ведаюць 
пяскі Егіпта, снягі Апенінаў; о бясстрашная мо-
ладзь з ільвіным сэрцам, толькі табе перамагчы 
там, дзе не могуць іншыя!). 

3. У дадзеным вершы праілюстравана яшчэ ад-
на рыса, характэрная для твораў «напалеонаўскай 
эпапеі». Тут прысутнічае вобраз Напалеона як ха-
рызматычнага, геніяльнага і натхнёнага правадыра. 
Ужо толькі сваімі прамовамі ён умеў забяспечыць 
войску пачуццё нацыянальнага гонару, якое 
кіравала іх мужнасцю і апантанай прагай перамогі.  

Змаганне ў войсках Банапарта натхніла А. Га-
рэцкага на напісанне шматлікіх твораў гераічнага 
пафасу, прысвечаных канкрэтным асобам, дзе 
аўтар ідзе за сваёй першапачатковай задумай – 
песняй узнагароджваць мужнасць і патрыятызм. 
Да такіх твораў належаць «Pamiątka poległego 
przyjaciela» («Успамін пра забітага сябра»), «Du-
ma o Zakrzewskim» («Дума пра Закрэўскага»), 
«Przebicie się trzeciego pułku albo śmierć Fiszera» 
(«Прарыў трэцяга палка, або Смерць Фішара»).  

Маючы характарыстыкі, уласцівыя для «напа-
леонаўскай эпапеі», ранняя творчасць А. Гарэц-
кага, тым не менш, валодае сваімі адметнымі 
рысамі, якія ў некаторай ступені нават супярэчы-
лі згаданай традыцыі і сведчылі пра зараджэнне 
ў паэзіі Беларусі рамантычных тэндэнцый. Так, у 

некаторых вершах А. Гарэцкага (а ў тых, што 
былі напісаны пасля паражэння Напалеона, – 
асабліва) вызваленчы пафас набывае істотна 
іншы характар, чым прадстаўлены ва ўсёй «паэзіі 
легіёнаў». Ён пазбаўляецца еўрапейскага машта-
бу і становіцца ўласна літвінскім. Аўтар пачынае 
часцей звяртацца да традыцый айчыннай літара-
туры і на першы план выводзіць праблемы не 
наднацыянальныя, а рэчпаспалітаўскія, у прыват-
насці літвінскія. Разгледзім з гэтага пункту погля-
ду верш «Śmierć Jasińskiego» («Смерць Ясінска-
га», 1811), параўнаўшы яго з творам «Здабыццё 
польскім войскам цясніны пад Самасьеррай у 
Іспаніі». Па-першае, калі «Здабыццё...» напісана 
пад выразным уплывам традыцыі «напалеонаў-
скай эпапеі», то ў вершы «Смерць Ясінскага» 
А. Гарэцкі працягвае айчынную традыцыю «песні 
незалежнасці» (патрыятычная жаўнерская песня, 
часта гістарычнага характару, у якой актуалізава-
ліся гераічныя чыны продкаў у барацьбе за неза-
лежнасць і выказваліся заклікі да змагання суп-
раць сучаснай несправядлівасці. Традыцыя «пес-
ні незалежнасці» моцна пашырылася ў апошняй 
трэці XVIII ст. і падмацоўвалася надзеяй аднавіць 
самастойную Рэч Паспалітую ў межах 1772 г.). 
Дзеля ўздыму народнага духу паэт дае ў вершы 
«Смерць Ясінскага» ўзор мужнасці і ахвярнасці 
аднаго з удзельнікаў мінулага этапа барацьбы за 
незалежнасць.  

Па-другое, замест легендарнага Банапарта, 
які падчас сваёй прамовы абуджае ў войска ад-
вагу і пачуццё гонару, А. Гарэцкі на першы план 
свайго паэтычнага аповеду выводзіць правадыра 
Ясінскага: Na bitnych Litwinów czele // Jasiński prze-
wodził młody, // Szykował, i tak rzekł śmiele: // «Za 
święte ojców swobody // Wnet się pocznie bitwa 
krwawa...» (Lutnia 1864, 296) (На чале адважных 
літвінаў стаяў малады Ясінскі, рыхтуючы атра-
ды, ён смела прамовіў: «За святыя свабоды 
бацькоў неўзабаве ўспыхне крывавая бітва...»). 

Заўважым, у вершы «Здабыццё...» правадыр апе-
люе ў першую чаргу да «ільвінага сэрца» моладзі 
Рэчы Паспалітай і шырокай геаграфіі яе перамог.  
У творы «Смерць Ясінскага» галоўным стымулам 
да перамогі бачацца «святыя свабоды бацькоў».  

Па-трэцяе, калі ў бітве пад Самасьеррай 
хвала перамогі аддаецца польскаму (рэчпаспалі-
таўскаму) войску ў цэлым, бо яно праяўляе ма-
гутнасць там, дзе гінуць іншыя, то ў мясцовым 
кантэксце, у бітве пад польскай Прагай, А. Гарэцкі 
падкрэслівае незвычайны гераізм менавіта літ-
вінскага войска на чале з Ясінскім: Gdy tak Polak 
wolność traci, // Rozpaczą przejęty cały, // Patrząc 
na hańbę swych braci, // Zawołał Jasiński śmiały... 
(Lutnia 1864, 297) (Калі паляк, ахоплены роспач-
чу, страчваў свабоду, Ясінскі, бачачы ганьбу 
сваіх братоў, смела ўсклікнуў...). 

Верагодна, для А. Гарэцкага на раннім этапе 
творчасці такія супастаўленні не мелі вялікага 
значэння, былі спантаннымі і праяўляліся нерэгу-
лярна: верш «Смерць Ясінскага» быў напісаны 



Літаратуразнаўства 

 11

нават раней за «Здабыццё...». Але з цягам часу 
барацьба літвінаў за незалежнасць у яго патрыя-
тычнай паэзіі таксама стала своеасаблівай ле-
гендарнай «літвінскай эпапеяй», што паступова 
прыйшла на змену паэзіі легіёнаў.  

Так, легендарны ўжо характар мае рэлігійна-
патрыятычны гімн «Boże сoś Polskę...» («Божа, 
што Польшчы...», 1817), які выразна пацвярджае 
распаўсюджанне традыцыі патрыятычнай песні 
на землях Літвы-Беларусі ў ХІХ ст. Гэты твор мае 
цікавую гісторыю стварэння, да якой А. Гарэцкі 
меў непасрэднае дачыненне. Першапачатковая 
версія гімна, вядомая пад назвай «Pieśń narodo-
wa za pomyślność króla» («Нацыянальны гімн аб 
шчасці караля»), была напісана А. Фелінскім у 
1816 г. як вернападданніцкі гімн у гонар цара 
Аляксандра І. У 1817 г. А. Гарэцкі істотна пера-
працаваў гэты гімн, а дакладней, стварыў сваю 
версію пад назвай «Hymn do Boga o zachowaniu 
wolności...» («Гімн да Бога пра захаванне волі...»). 
Магчыма, А. Гарэцкі таксама пэўны час ашукваў-
ся палітыкай Аляксандра І. Праз некалькі гадоў 
пасля паражэння Банапарта, вярнуўшыся з пада-
рожжа па Еўропе, у 1818 г. у вершы «Powrót do 
Polski» («Вяртанне ў Польшчу») ён пісаў: Ja wiem, 
że wzrośnie Polska ale strasznym bojem; // I staję 
Aleksandrze za puklerzem twoim. // Nie podłym – 
przeciw tobie walczyłem pałaszem, // Dziś cię 
kocham, bom Polak, a tyś królem naszym (Gorecki 
1868, 53) (Ведаю, Польшча ўзмужнее – але ў вы-
ніку страшнага бою; і таму я стаю, Аляксандр, 
за тваім шчытом. Супраць цябе ваяваў, а цяпер 
люблю, бо я паляк, а ты – наш кароль). 

Але нельга сказаць, што «Гімн да Бога...» 
А. Гарэцкага таксама прысвечаны Аляксандру І. 
Тэкст гімна ўскосна супярэчыць гэтаму: па-пер-
шае, у ім у якасці галоўнай каштоўнасці народа 
сцвярджаецца воля (а не апека цара, як у папя-
рэдняй версіі): Бачыш, нядаўна пазбавіў нас во-
лі – // Слёз і крыві разліваюцца рэкі. // Колькі ж 
пануе адчаю і болю // Там, дзе навек ланцугоў 
небяспека (Гарэцкі 2005, 37).  

Па-другое, як відаць з працытаванага ўрыўка, 
тагачаснае становішча дзяржавы А. Гарэцкім 
ацэньваецца як заняпад, што прынёс з сабою рэкі 
крыві, а не ўваскрэсенне, як гэта было падкрэслена 
А. Фелінскім. Улічваючы рэгулярны недавер і па-
дазронасць афіцыйных улад да творчасці А. Гарэц-
кага і патрабаванне пазбягаць палітычных маты-
ваў*, правамерна дапусціць, што «Гімн да Бога...» 
                                                 

* За славутую «Байку пра фурманаў» А. Гарэцкі трапіў у 
астрог, адкуль праз некаторы час быў выпушчаны пад распіс-
кай: «Я, ніжэйпадпісаны... даю наступную распіску аб тым, 
што ў далейшым часе не буду займацца складаннем вершаў, 
у якіх утрымліваліся б вольныя думкі і ўспаміны пра ваенныя 
дзеянні супраць Расіі, а таксама з’едлівыя словы ў адрас на-
вуковага кіраўніцтва, якія выклікаюць у моладзі шкодныя 
думкі... і што ў далейшым буду паводзіць сябе ціха і спакой-
на...» (L. Rettel) (цыт. па: Gorecki 1868, 18). Але замест таго, 
каб выконваць дадзенае ўладзе абяцанне, А. Гарэцкі рабіў 
усё магчымае дзеля ўздыму вызваленчага паўстання і ўзна-
чаліў паўстанцкі кіраўнічы камітэт у Літве. 

па сваім ідэйным змесце ўсё ж не сугучны з песняй 
А. Фелінскага, а, наадварот, з’яўляецца своеасаб-
лівым мастацкім адказам на яе. 

Гімн «Boże coś Polskę...», які ўзнік з аб’яднан-
ня невядомым аўтарам абедзвюх яго версій, 
яшчэ двойчы (у 1848 і 1860 гг.) пераствараўся на 
польскай мове, а ў 1861 г. былі вядомы тры яго 
беларускія пераклады, прычым са значнымі 
зменамі ў апошніх строфах (гл. Гісторыя... 2007, 
300–302; Штакельберг 1966, 75–88). На матэрыя-
ле гэтага вядомага гімна, які актуалізаваўся і пе-
раствараўся ў кожны з этапаў вызваленчай ба-
рацьбы літвінаў-беларусаў на працягу ХІХ – па-
чатку ХХ ст., можна прасачыць, як аўтарам гэтага 
твора (аўтары апошніх па храналогіі версій і пе-
ракладаў з’яўляюцца невядомымі) бачылася 
ажыццяўленне ідэі незалежнасці ў той ці іншы пе-
рыяд гісторыі. 

Акрамя традыцыі «песні незалежнасці» пра 
паглыбленне нацыянальнага характару ваярскай 
паэзіі А. Гарэцкага ў адрозненне ад «паэзіі легіё-
наў», а таксама пра далучэнне яе да літаратур-
нага руху Беларусі сведчаць яскравыя рамантыч-
ныя асаблівасці ў яго творчасці, якія сталі разві-
вацца яшчэ раней за ўстаноўленую ў літаратура-
знаўстве мяжу пачатку Рамантызму ў айчынным 
прыгожым пісьменстве, звязаную з творчасцю 
філаматаў і выхадам І тома «Паэзіі» А. Міцкевіча. 
Напрыклад, да выразна рамантычных твораў 
можна аднесці «Dumę o jenerale Stefanie Gra-
bowskim» («Думу пра генерала Стэфана Гра-
боўскага», 1814). Каханка генерала, які загінуў у 
бітве за Айчыну**, пралівае слёзы па ім, седзячы 
на беразе Дняпра. Гераіня з’яўляецца своеасаб-
лівай інтэрпрэтацыяй вобраза Плачкі, або архе-
тыпа родапачынальніцы, маці, якая галосіць па 
страчаных дзецях. Пад уздзеяннем гэтага плачу 
ў наваколлі адбываюцца невытлумачальныя рэ-
чы: Usłyszeli jęk rycerze, // Każdy do broni się 
bierze, // Zda się im, że nieszczęśliwa // Znowu do 
broni Ojczyzna ich wzywa. <…> // Ziemia przed nią 
rozpadła, // A z niej wyszedł rycerz zbrojny (Gorecki 
1868, 40–41) (Пачулі рыцары плач, кожны за 
зброю ўзяўся, здаецца ім, быццам няшчасная 
Айчына зноў кліча іх да зброі. <...> Расхілілася 
перад ёю зямля, і выйшаў адтуль узброены 
рыцар). 

Дзяўчыну не спалохаў жахлівы выгляд паўста-
лага з магілы каханка, яго скрываўленасць і «ха-
лодны дух». Але, нягледзячы на яе спробы пры-
туліцца да мілага, ваяр, ахінуты хмарамі, спыняе 
дзяўчыну ўдарам мяча аб камень і перадае 
пасланне жывым. 

«Дума пра генерала Стэфана Грабоўскага» па 
сваіх мастацкіх асаблівасцях падобная да бала-
ды, якая моцнае пашырэнне атрымала ў раман-

                                                 
** На самай справе А. Гарэцкі пайшоў супраць гістарычнай 

праўды: С. Грабоўскі не загінуў у паўстанні 1794 г. Ён быў 
памілаваны і адмовіўся ад узброеных дзеянняў. 
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тыкаў. Напісаная на матэрыяле літвінска-бела-
рускага вызваленчага руху, яна хоць і скажае ў
пэўным сэнсе гістарычную праўду, але мае поў-
нае права адносіцца да найпершых твораў Ра-
мантызму ў літаратуры Беларусі.  

Блізкім па стылістыцы з’яўляецца надзвычай
папулярны пры жыцці аўтара верш «Śmierć
zdrajcy Оjczyzny» («Смерць здрадніка Айчыны», 
1818). У атмасферы, поўнай містычных праяваў, 
пад гром «перуноў» да баязлівага здрадніка Айчы-
ны, які ўсё жыццё збіраў золата свету, прыходзіць
пакорны, але паважны дух. Пасля марных спроб
забіць гэтага духа з дапамогай зброі спалоханы
здраднік чуе яго словы – словы таго, каго ён
«замкнуў у магіле»: Ja ci przebaczam, bo nie matki 
czynem  // Mścić się nad synem (Gorecki 1868, 69) 
(Я прабачаю табе, бо маці не помсціць сыну). 

Відавочна, у дадзеным вершы А. Гарэцкага
адухоўлена сама Айчына – яна прыйшла ўжо з
таго свету, каб сказаць аб сваім прабачэнні і
вярнуць здрадніка на шлях праўды. Але твор мае
нечаканую, філасофскую развязку: здраднік гіне, 
пазбаўлены магчымасці навяртання, бо словы
Айчыны-маці («лагоднага духа») перарывае
раптоўна ўзніклы «чорны дух»: Nie masz, nie 
masz przebaczenia! // Temu co przelał krew braci. // 
Pan przedwieczny sprawiedliwy, // Snań przed jego 
sąd straszliwy (Gorecki 1868, 69) (Няма, няма
табе прабачэння! Таго, хто праліваў братнюю
кроў, пакарае спрадвечны Бог. Стань жа перад
Яго страшным судом!). 

У гэтым творы, адным з самых таленавітых у
спадчыне А. Гарэцкага, уздымаецца найважней-
шая праблема духоўных пошукаў аўтара: што
з’яўляецца універсальным законам жыцця – бяз-
межнае прабачэнне ці ўсталяванне «чорнай» 
справядлівасці? Ці мае здраднік шлях да веч-
насці, калі прыме прабачэнне? Урэшце, у творы
закранута пытанне пра помсту. Аўтар дае на яго
вельмі супярэчлівы адказ: «чорны дух», рукамі 

якога помста ажыццяўляецца, відавочна, 
супрацьстаіць «лагоднаму духу» з «сумным
абліччам». Першы перамагае гвалтам і насіллем, 
якія, паводле хрысціянскага светапогляду, не
сумяшчальныя са справядлівасцю. Гэтая антыно-
мія рамантычнага перажывання, надзвычай рана
праяўленая ў літаратуры Беларусі дзякуючы
А. Гарэцкаму, стала ўвойдзе ў яго пазнейшую
творчасць.  

Такім чынам, у ранняй лірыцы А. Гарэцкага
(1800–1810-я гг.) выразна праявіліся традыцыі
патрыятычнай паэзіі пачатку ХІХ ст. – ад «напа-
леонаўскай эпапеі» да «песні незалежнасці». 
Акрамя таго, творчасць А. Гарэцкага гэтага пе-
рыяду адлюстроўвае асаблівасці зараджэння ра-
мантычных тэндэнцый у літаратуры ХІХ ст., 
даючы ўзор першага пазітыўнага героя эпохі Ра-
мантызму – ваяра за Айчыну. 
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