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Т. М. Тарасава (г. Мінск) 

ДУХОЎНЫЯ СКАРБЫ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА 

Максім Гарэцкі паспяхова працаваў у мастацкай прозе і літаратурнай кры-
тыцы, у літаратуразнаўстве і мастацкай публіцыстыцы. Даследчыкі звяртаюць 
увагу на адкрыццё пісьменнікам новых пластоў рэчаіснасці: жорсткую праў-
ду пра вайну і чалавека на вайне, глыбіню ўнутранага свету чалавека, пакут-
лівыя пошукі нацыянальнай інтэлігенцыі, праблемы развіцця нацыі і яе месца 
ў еўрапейскай супольнасці. 

Не менш істотным з'яўляецца ўнутраная цэласнасць Гарэцкага-мастака. 
А выявілася яна ў паслядоўнасці, у глыбокім пачуцці абавязку перад жыццём, 
народам, перад літаратурай, бацькамі, сям'ёй, у далучанасці да ўсяго жывога, 
у трывозе за заўтрашні дзень сваёй зямлі, нацыі, чалавецтва. Аўтар манаграфіі 
«Браму скарбаў сваіх адчыняю...» А. Адамовіч справядліва канстатуе: «Незвы-
чайная вернасць сабе, таленту свайму, адданасць вялікай літаратуры - вось 
што робіць такім цэласным абарваны лёс і шлях Максіма Гарэцкага» [1, с. 87]. 

М. Гарэцкі ўслед за Л. Талстым і Ф. Дастаеўскім вызначае шляхі экзістэн-
цыялізацыі рэалізму ў беларускай прозе. Пісьменнік, глабальна асэнсоўваючы 
сітуацыю чалавека ў пачатку XX ст., выяўляючы найскладанейшую дыялек-
тыку ўзаемаадносін людзей у свеце, эвалюцыю іх свядомасці, у рэчышчы 
еўрапейскага літаратурнага працэсу ўздымае праблему маральных меж, фар-
мулюе канцэпцыю суадносін розуму і маралі, закранае пытанні грамадства 
без Бога. 

Арыгінальным творам дзённікавай прозы, які мае свае спецыфічныя струк-
турныя элементы і літаратурна-эстэтычныя вартасці, выступаюць дакументальна-
мастацкія запіскі «На імперыялістычнай вайне». Прынцыпы адбору матэрыялу 
і яго падачы ў тэксце іншыя, чым у дзённіку класічнай формы, дзе традыцый-
ным было храналагічнае штодзённае дакладнае датаванне. Запіскі жанрава не-
аднародныя (мастацкія замалёўкі, лісты, фрагменты лістоў). Некаторыя назі-
ранні героя Лявона Задумы пададзены фрагментарна, а некаторыя - кампазі-
цыйна завершана. Гэта надае твору «На імперыялістычнай вайне» арыгінальны 
літаратурны каларыт, стварае жывы эмацыянальны тон. 
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Спалучэнне дзённіка і запісак у адным творы абумоўлена, па-першае, 
аўтарскай ідэйна-тэматычнай дамінантай, якой з'яўляецца антываенная пра-
блематыка. Па-другое, М. Гарэцкі не мог у ваенных умовах вытрымліваць 
строгую метадалагічную паслядоўнасць, душа мастака патрабавала творчага 
самавыяўлення, а франтавыя ўмовы гэтаму не спрыялі: «Я са страхам думаў, 
што мушу так жыць цэлых два гады. (Звычайныя салдаты служылі на цэлы 
год болей, і я пайшоў вальнапісаным, каб скараціць гэты тэрмін.) Мне шкода 
было загубленага часу, загубленых маладых сіл» [2, с. 12]. Безумоўна, у такіх 
умовах дзённік быў і своеасаблівым тэрапеўтычным сродкам пераадолення 
духоўнай адзіноты, і пэўным літаратурным практыкаваннем. 

Кіраваўся мастак філасофскім прынцыпам успрыняцця жыцця, маштабаў 
гісторыі, ролі і месца чалавека ў ёй. I ўдалае спалучэнне дзённіка з запіскамі 
глыбей выявіла маштабнасць філасофскай думкі пісьменніка, антываенную 
светапоглядную пазіцыю мастака, глыбінныя асновы характару чалавека. 
М. Гарэцкаму не ўласцівы спрошчаны погляд на чалавека, пісьменніцкі та-
лент уздымае яго над «адзінкавым», «прыватным» у чалавеку і дазваляе ства-
раць паўнавартасныя тыповыя характары свайго часу. Нават у трагічных сі-
туацыях (смерць салдат) М. Гарэцкі здольны зафіксаваць глыбінную сутнасць 
чалавека. 3 яго тонкімі душэўнымі пачуццямі і перажываннямі, яго вабілі 
такія дэталі псіхалагічнага жыцця ўласнага «я», што можна смела гаварыць 
пра М. Гарэцкага як прадаўжальніка лепшых экзістэнцыяльных традыцый рус-
кай і замежнай літаратур. 

Дакументальна-мастацкія запіскі спрыялі арганічнаму адлюстраванню да-
кументальных фактаў і духоўнага жыцця асобы ў экстрэмальных умовах вайны, 
фіксацыі найтанчэйшых пераходаў ад знешняга да ўнутранага. Напружанасць 
уласнага ўнутранага жыцця, перададзеная праз яго знешнія праявы, адлю-
строўвае дынаміку мастацкага мыслення аўтара: ад прозы жыцця - да паэзіі 
экзістэнцыяльнай душы ў навакольным свеце. 

Знакавым творам у творчай біяграфіі М. Гарэцкага стала аповесць «Дзве 
душы». У творы пісьменнік спрабуе разгадаць таямніцу чалавека ў новых са-
цыяльных умовах, народжаных ломкай старога свету, у надзвычай складаным 
гістарычным часе. Мастацкі прыём раздваення душы быў уласцівы і ранняму 
псіхалагізму пісьменніка, толькі факт сутыкнення дзвюх іпастасей у творы 
становіцца канцэптаўтваральным. Герой аповесці Ігнат Абдзіраловіч не нале-
жыць да тыпу людзей, нованароджаных рэвалюцыяй, ён мае пад сабой пэўную 
асветную і культурную глебу, сфарміраваную папярэдняй эпохай, таму не можа 
быць механічна запраграмаваны толькі на дзеянне. Персанаж М. Гарэцкага 
непасрэдна не далучаны да паслярэвалюцыйных перабудовачных працэсаў, 
таму раздваенне асобы ідзе па лініі толькі экзістэнцыяльных параметраў. 
Канфлікт уласных пачуццяў, унутраных перажыванняў выклікае незадаволе-
насць сабой, дваістасць душы, адзіноту і непрыкаянасць. Абдзіраловіч умее 
прыслухоўвацца да тонкіх зрухаў уласнай душы, то «цярпліва-спакойнай», 
то «шчымліва-трывожнай»: «Душа дваілася. Адна палова несказанна плакала 
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і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі. I ... казала: «Уцячы, 
уцячы...»; «Адна душа казала: «Мне ўсё роўна... Мне ўсё роўна...» А другая 
прыкра балела і маўчала» [4, с. 24, 29]. 

Дваілася душа беларускага інтэлігента з прычыны пакутлівага роздуму 
над вытокамі сацыяльнай няроўнасці, ступенню адказнасці паноў за здзекі 
з паднявольнага люду. Абдзіраловіча задавальняе яго свабода адасобленасці, 
бо разумовы пошук патрабуе адзіноты і часу. Так, Ігнат Абдзіраловіч не чала-
век дзеяння; у творы няма акрэсленага сацыяльнага канфлікту, але мы бачым 
напружаны ўнутраны канфлікт персанажа, які становіцца пастаянным фонам 
яго жыцця, толькі раздваенне душы героя не правакуе працэс самаразбурэння. 
Вобраз інтэлігента Абдзіраловіча ёсць спалучэнне ў адной асобе і чалавека са-
цыяльнага, гістарычна матываванага, і чалавека экзістэнцыяльнага, па-філасофску 
ўніверсальнага. 

Досыць плённымі аказаліся здабыткі М. Гарэцкага і ў паэтыцы. Найперш 
маецца на ўвазе выкарыстанне тэхнікі снабачання. Дзякуючы М. Гарэцкаму 
матыў сну трывала замацаваўся ў мастацкай прозе XX ст., даючы пісьменнікам 
магчымасць філасофстваваць, не прытрымліваючыся законаў логікі і рацыя-
нальнага мыслення, выкарыстоўваць метафарычнасць, прытчавасць, іншаска-
зальнасць, пазбягаючы завершаных лагічных фармуліровак. Снабачанні ў літа-
ратуры робяць маштаб экзістэнцыяльнага мыслення больш адчувальным. Сон 
прасторава пашырае рамкі мастацкага твора. М. Гарэцкі быў схільны экспе-
рыментаваць, і сёння трэба прызнаць яго эксперыменты плённымі. 

Відавочна, што сон у мастацкім тэксце Гарэцкага актуалізаваў сферу пад-
свядомага, ірацыянальнага, недакладна рухомага. У сне немагчыма правесці 
мяжу паміж ілюзорным і рэальным. Сонная рэчаіснасць выступае правадніком 
самых патаемных пачуццяў, у сне адбываецца глыбіннае суб'ектыўнае пера-
жыванне знешняга свету. Праз снабачанні беларускі пісьменнік зазірае ў пад-
свядомыя глыбіні чалавека, выяўляе цьмяныя памкненні героя, парог яго ра-
зумовых магчымасцей. М. Гарэцкаму важна зразумець, чым з'яўляецца знешні 
свет для героя і сам герой для самога сябе. 

М. Гарэцкі спрабуе адмовіцца ад традыцыйных разважанняў аб пачуццях, 
ён фіксуе разарванасць, супярэчнасць, нявытлумачанасць душэўных працэсаў, 
якія ў сне «пераведзены ў візуальны план» (Э. Шавякова). Мэта мастака -
не вынік псіхалагічных працэсаў, а жаданне схапіць іх цякучасць, стыхійнасць, 
ірацыянальнасць. Відавочна, што М. Гарэцкі шырока выкарыстоўвае ў творах 
выяўленчыя магчымасці як класічнага псіхалагізму, так і яго новыя формы: 
«плынь свядомасці», асацыятыўнае мысленне, адсутнасць матывацыі, паэты-
ку кінематаграфічнага кадра - прыёмы цалкам новыя для тагачаснай бела-
рускай літаратуры. Пісьменнік тым самым узбагачаў паэталагічныя здабыт-
кі нацыянальнай прозы, удасканальваў жанрава-стылёвыя формы прыгожага 
пісьменства. 

Паэтыка сну, шырока ўжытая ў самым лірычна-эмацыянальным творы 
пісьменніка «Скарбы жыцця», спрыяе філасофскаму адлюстраванню чалавека 
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і быцця і скіравана на тое, каб спасцігнуць сутнасць светабудовы і не быць 
абцяжараным этычнымі і дыдактычнымі вывадамі. У гэтым сэнсе М. Гарэцкі 
надзвычай сугучны Ф. Кафку. «Скарбы жыцця» выяўляюць экзістэнцыяльнае 
светаадчуванне М. Гарэцкага; гэта быў яго дыялог з Ф. Кафкам, М. Метэрлін-
кам, Л. Андрэевым, А. Белым. 

Для беларускай літаратуры першай трэці XX ст. характэрна розная сту-
пень увасаблення экзістэнцыяльнай свядомасці. Гэта залежала ад эстэтычных 
сістэм мастакоў, іх светапоглядных арыентацый. У творах М. Гарэцкага экзіс-
тэнцыяльнае светаадчуванне набывала абрысы новай канцэпцыі чалавека і све-
ту і афармлялася ў выразную эстэтычную сістэму. Рамкі сацрэалізму аказаліся 
вузкімі для філасофіі пісьменніка ў 1930-я гады. Безумоўна, знаёмства з еўра-
пейскім мастацкім вопытам, пільная засяроджанасць на такіх катэгорыях ча-
лавечага быцця, як жыццё, смерць, вайна, мір, інтуітыўнае адчуванне адзін-
ства чалавека і прыроды, суаднесенасць такіх паняццяў, як Бог і чалавек, да-
валі багаты матэрыял для роздуму. Катэгорыі сну, прадбачання, інтуітыўнага, 
падсвядомага, якія атрымалі шырокае распаўсюджанне ў рускай і заходне-
еўрапейскіх літаратурах, становяцца важным структураўтваральным кампа-
нентам чалавечай псіхікі героя М. Гарэцкага і спрыяюць працэсам развіцця 
беларускай псіхалагічнай прозы экзістэнцыяльнай скіраванасці. 

Схільнасць да экзістэнцыяльнага светабачання сфарміравалася ў М. Га-
рэцкага яшчэ ў ранні перыяд творчасці: філасофская дамінанта прысутнічае 
ў цыкле «Што яно?», абвостранае пачуццё смерці ўласціва «ваенным» творам 
М. Гарэцкага, многім апавяданням («Хаўтуры», «Стары прафесар», «Страш-
ная музыкава песня» і інш.), драматычным абразкам («Атрута», «Антон»). 
Роздумам над тым, што ёсць чалавек у часе і прасторы, прасякнуты «Стогны 
душы», «Габрылёвы прысады», «Ідуць усе - іду я...», «Максімава зязюля» і інш. 

«Скарбы жыцця» М. Гарэцкага вылучаюцца моцным счапленнем філасоф-
скага і суб'ектыўнага пачаткаў, што набліжае побытавае біяграфічнае жыццё 
да экзістэнцыяльнага. Гэта выводзіць твор за межы жыццеапісальнай аўтабія-
графіі і надае яму статус экзістэнцыяльнага. У «Скарбах...» змянілася мадэль 
жанру, не захавана гісторыка-падзейная аснова, зрухі адбыліся і ў змесце. Тут 
назіраецца не проста жыццё канкрэтнага чалавека - Максіма Гарэцкага. Жыццё 
становіцца катэгорыяй экзістэнцыяльнай (на бясконцай духоўнай глыбіні) 
і анталагічнай (у космасе, у Боскім свеце): гэта жыццё паміж нараджэннем 
і смерцю; жыццё як антыпод смерці. 

Трагедыя героя хаваецца не ў законах светабудовы, а ў запозненым пра-
святленні, што імгненне прайшло і страчана навекі: «Ужо колькі разоў я спа-
зніўся, колькі! I яшчэ раз спазніўся. Цягнік мой пайшоў, а я застаўся. Гэта -
беспаваротна» [3, с. 34]. Страчана імгненне - страчаны час. Час у М. Гарэцкага 
становіцца той мяжой, за якой пачынаецца іншы адлік быцця. Прысуд часу 
аказаўся на пэўны гістарычны момант неміласэрным і да самога аўтара, 
і да яго твораў. 
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Выразная прыкмета экзістэнцыяльнай свядомасці М. Гарэцкага - загадзя ве-
даць, што апошняя ісціна недасягальная, але тым не менш да яе варта імкнуцца 
і спасцігаць. На гэтым шляху магчыма шмат памылак, таму так часта сустра-
каецца ў творах пісьменніка («Ідуць усе - іду я...», «Скарбы жыцця») 
брэйгелеўска-метэрлінкаўскі матыў слепаты («О мой край! О мой край! Бачу 
я бясконцы спрадвечны шлях у пустым вялікім полі. I - падарожнікаў... Палат-
няныя хатылі на плячох. Сляпыя вочы. I цёмныя потныя крыжыкі на відных 
з сарочкі худых грудзёх, там, дзе цьмяны ад сонца пасак на целе. Наўкола -
жудасна-ціхая пустэльня. А ў ёй - шарпанне ног крок за крокам. Жудасна-
марудны крок. Вечнасць. Хада...») [3, с. 18]. 

Нельга не згадаць яшчэ адзін аспект творчасці М. Гарэцкага - навукова-
даследчы. Кніга «Гісторыя беларускае літаратуры» дае магчымасць гаварыць 
пра выдатныя здольнасці Гарэцкага-тэарэтыка, які заклаў падмурак беларус-
кага тэарэтычнага літаратуразнаўства. Даследаванне эвалюцыі мастацкіх форм 
і творчых прынцыпаў пісьменнікаў X - пачатку XX ст. засведчыла канцэп-
туальныя маштабы мыслення вучонага, якое было скіравана на асэнсаванне 
не проста саміх твораў, а грамадскай свядомасці народа, яго легенд і паданняў 
як вялікіх культурных каштоўнасцей. 

М. Гарэцкі - гісторык, тэарэтык літаратуры ў сваіх навуковых пошуках 
спалучаў лепшыя тэарэтыка-літаратурныя набыткі рускіх тэарэтычных школ 
са спецыфікай нацыянальных адметнасцей развіцця прыгожага пісьменства. 
Прыжыццёвыя выданні кнігі «Гісторыя беларускае літаратуры» паказалі, што 
М. Гарэцкаму не ўласцівы дагматызм, метадалагічная жорсткасць, аморфнасць 
мыслення. Вучоны не баяўся карэляваць свае папярэднія погляды, і тады 
сацыяльна-палітычныя аспекты саступалі месца эстэтычным вартасцям, філа-
софскім, маральна-этычным. Праўда, часам гэта было небяспечна для самога 
даследчыка, але аўтарскія навуковыя прыярытэты патрабавалі недагматыч-
нага падыходу да інтэрпрэтацыі мастацкіх твораў. 

Дасягненні М. Гарэцкага ў галіне тэарэтычнага літаратуразнаўства каштоў-
ныя ва ўсіх адносінах. М. Гарэцкі ўпершыню самастойна ажыццявіў спробу 
абагуліць вялікі літаратурны матэрыял беларускага народа, стымуляваў да-
следчыкаў на новыя тэарэтычныя доследы, надаваў перспектыву літаратура-
знаўчым пошукам. Распрацаваныя вучоным тэарэтычныя аспекты маюць і гу-
маністычную значнасць, яна ў тым, каб даць максімальна шырокі спектр 
абагульненняў, здольных выявіць саму сутнасць мастацкай літаратуры, мена-
віта яе гуманістычны аспект. 

Твор беларускага пісьменніка «Скарбы жыцця» заканчваецца словамі: 
«Браму скарбаў сваіх зачыняю...». Не, не зачыніў браму да сваіх скарбаў 
Максім Гарэцкі. Яго скарбы вабяць чытачоў, яны цікавыя майстрам сцэны 
(спектакль М. Пінігіна «Дзве душы») і новаму колу даследчыкаў. Доказ 
гэтаму - чарговыя XXVI Гарэцкія чытанні. Вялікі духоўны скарб нашага 
суайчынніка стаў скарбам нацыянальным, агульначалавечым. 
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В. Ю. Бароўка (г. Віцебск) 

СТРАТЭГІІ МАСТАЦКАЙ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ ГІСТОРЫІ 
Ў ПРОЗЕ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА 

Максім Гарэцкі сярод айчынных празаікаў пачатку XX ст. быў першапра-
ходцам у эстэтычным асваенні гістарычнай рэальнасці. У артыкуле «Развагі 
і думкі» (1914) ён патрабаваў ад калег па пяру: «Прозы, прозы, добрай мастацкай 
прозы беларускай дайце нам» [3, с. 193]. Якаснае абнаўленне айчыннай прозы 
сам М. Гарэцкі пачаў з абнаўлення апавядальніцкіх стратэгій і праблемна-
тэматычнай асновы твораў. Гісторыя, ва ўсведамленні Гарэцкага, - гэта не толькі 
мінулае, але і значныя для будучыні падзеі з сучаснасці. Мінулае прыцягвала 
магчымасцю лепш зразумець сучаснасць і ментальнасць суайчыннікаў, у па-
дзеях сучаснасці пісьменнік нярэдка бачыў істотную гістарычную перспектыву. 

Самыя першыя творы М. Гарэцкага пра мінулае па часе іх напісання -
абразкі «Князёўна» (1913), «Войт» (1913), апавяданне «Лірныя спевы» (1914), 
дзе адчувальнае ўздзеянне рамантычнай паэтыкі. Абразок «Князёўна» - спро-
ба мантажнымі этнаграфічнымі штрыхамі перадаць настрой чалавека мінуў-
шчыны: «Абхінула князёўна кунічай футраю белыя плечкі і ўздзела мяккапу-
шыстыя палуботкі на свае ножкі дробныя; па святліцы прайшлася, маркотна 
на пярыны свае ўзірнула, прысела, зусім жа слабкая, на аббіты скуркамі з мя-
кенькаю поўсцю зэдлічак і галоўку на грудзі схіліла пакутна» [1, с. 116]. Абра-
зок «Войт» - адлюстраванне вачамі персанажа рэалій часоў прыгону. Кры-
тычна настроены да ўсяго войт заўважае сам-насам: «Якая дурніца і дробязь 
усё на свеце», - падумаў ён і адчуў яшчэ болыную прыкрасць, што ўсё так 
па-дурному робіцца на свеце» [1, с. 115]. У апавяданні «Лірныя спевы» (1914) 
праз сумяшчэнне трох часавых пластоў пісьменнік акцэнтаваў трагізм бела-
рускай гісторыі, у якой правіцелі лёгка здраджвалі народу. Па сюжэце твора 
князёўна Ганна Саламярэцкая ўцякае ад падданых з польскім княжычам Ула-
дыславам Ваябойскім замест таго, каб узначаліць абарону роднай зямлі, а ма-
нах Грыгоры праклінае яе за здраду. Янка-лірнік выпадкова ў купальскую ноч 
даведаўся пра падзеі даўніны і стаў Янкам Проклятым, з той пары ён спяваў 
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