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КЛАСІК І ВАЧЫМА КЛАСІКА: МАКСІМ ГАРЭЦКІ 
Д А С Л Е Д У Е МАКСІМА БАГДАНОВІЧА, 

ЯКУБА КОЛАСА, ЯНКУ К У П А Л У 
Максім Гарэцкі як даследчык беларускай літаратуры займае адметнае 

месца ў літаратурным працэсе першай паловы XX ст. Яго навуковая праца 
«Гісторыя беларускае літаратуры» - яркі прыклад своеасаблівага пісьменніц-
кага погляду на нацыянальную літаратуру, актыўным стваральнікам якой быў 
сам мастак. Гарэцкі-даследчык, аналізуючы творчасць калег па пяру, прад-
стаўляе і ўласную творчую праграму, якая дае падставы гаварыць пра эстэтыч-
ную канцэпцыю Гарэцкага-мастака. Пісьменніцкая крытыка заўсёды адрозніва-
ецца нетрадыцыйным поглядам на свет і арыгінальным мысленнем, асацыятыў-
насцю, свядомым суб'ектывізмам. Спецыфіка менавіта пісьменніцкага суб'ек-
тывізму ў тым, каб фіксаваць прыватнае, перажытае, свой уласны варыянт 
асэнсавання мастацкай з'явы. 

Аксіялагічны (М. Бахцін) кантэкст мастакоўскіх інтэрпрэтацый скіраваны 
найперш на агульначалавечыя, на эстэтычныя каштоўнасці: «Багдановіч 
прымецен агульналюдскім элементам. Вершы яго гавораць нешта чалавеку 
ўсякай нацыянальнасці і ўсякага сацыяльнага стану» [1, с. 347], - піша М. Га-
рэцкі. Здольнасць М. Багдановіча ў мясцовым вясковым жыцці, у беларускай 
народнай міфалогіі, у «абразах і зваротах, узятых з народных песень» [1, с. 348], 
бачыць хараство і шчасце жыцця ўвогуле робіць яго паэзію, паводле думкі да-
следчыка, роўнавялікай творам сусветнай культуры. 

М. Гарэцкі ў «Гісторыі беларускае літаратуры» звяртае ўвагу на крапатлі-
вую працу Багдановіча-паэта над творам. Невыпадкова, згадваючы верш 
«Песняру», ён адзначае тэхніку вершавання М. Багдановіча. Руплівая праца 
інтэлекту і прыродны дар характаразуе «высокую паэтычнасць твораў» беларус-
кага песняра: «Творчасць яго - праца мысленніка, апранутая прыгожай слоўнай 
ш'атаю. Мыслячы, ён усюды шукае красу, хараство, гармонію» [1, с. 347]. Цудоў-
нае спалучэнне ў адной асобе паэта-філосафа і паэта-стыліста вылучае М. Баг-
дановіча з кагорты пісьменнікаў-нашаніўцаў. 

М. Гарэцкі адзначае ўменне М. Багдановіча бачыць шырокую і глыбокую 
асацыятыўную сувязь паміж неспалучальнымі на першы погляд жыццёвымі 
з'явамі («***Сеў хлопчык з шкляначкай ля вулічнага ганку», «Дзве смерці»). 
Зварот паэта да народных крыніц («Страцім-лебедзь», «Максім і Магдалена») 
становіцца духоўным стрыжнем яго паслявянковай паэзіі. Краса і хараство заў-
сёды ў яго знітаваны глыбокай філасофскай думкай, што надае асаблівую каш-
тоўнасць творам М. Багдановіча. 

У крытычных даследаваннях любога пісьменніка асаблівай увагі патрабуе 
праблема эстэтычнага ідэалу. Гарэцкі-аналітык выяўляе ў творчасці сваіх калег 
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найперш тое, што адпавядае сацыяльна-эстэтычным патрабаванням часу. і тым 
самым актуалізуе іх творчыя дасягненні. Адбор каштоўнасных элементаў у 
мастацкай сістэме пісьменніка, творчасць якога разглядаецца, вызначаецца 
пазіцыяй пісьменніка-даследчыка. 

М. Гарэцкі дакладна фармулюе сэнсавую дамінанту твораў, зборнікаў 
Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, тыпалагічныя параметры 
цэласнасці іх творчасці. Суб'ектыўная інтэрпрэтацыя Гарэцкага як творчай асо-
бы глыбей раскрывае пісьменніцкую тэхналогію, заканамернасці ў паэтыцы 
мастака, эстэтычную канцэпцыю твораў. Літаратурна-крытычныя доследы М. Га-
рэцкага цесна звязаны з мастацкім вопытам пісьменніка, яго жыццёвымі кло-
патамі і звернуты найперш да актуальных праблем часу. 

Вобразнае мысленне Гарэцкага-пісьменніка непасрэдна рэалізуецца і ў 
навуковым аналізе, які не пазбаўлены сродкаў выразнасці, яркасці, эмацыя-
нальнасці. Уласны творчы вопыт і інтуіцыя даюць яму магчымасць ацаніць мас-
тацкі твор, апускаючы часам навуковы аналіз, бо аўтарытэт М. Гарэцкага ў 
прыгожым пісьменстве быў надзвычай высокі. 

Пісьменніцкая даследчая праца ёсць пэўны спосаб самавыяўлення аўтара, 
крыніца ведаў пра яго эстэтычную платформу, а дакладней - пра яго светапог-
ляд. Аўтарская канцэпцыя свету, увасобленая ў мастацкіх творах, знаходзіць 
адпаведную трактоўку і ў навуковых доследах. У ацэнках творчасці Багдано-
віча, Купалы, Коласа Гарэцкі выказаў свае погляды на ролю мастака ў грамад-
стве. на маральныя і грамадзянскія прыярытэты часу. Канцэптуальны погляд 
на ролю літаратуры ў жыцці грамадства ў поўнай ступені выявіўся нават у сціс-
лым аналізе творчасці калег па пяру. Відавочна, што мастацтва слова ў М. Гарэц-
кага нясе гнасеалагічную функцыю, а пісьменнік выконвае ролю асветніка і 
адказвае за маральна-этычныя каштоўнасці нацыі. 

Так, напрыклад, у асобе Якуба Коласа М. Гарэцкі падкрэслівае рознабако-
васць яго таленту (лірык, эпік, драматург, публіцыст, аўтар падручнікаў), што 
для тагачаснай маладой беларускай літаратуры было актуальным. Творчасць 
Коласа, як лічыць М. Гарэцкі, мае ярка выражаны сацыяльны і нацыянальны 
характар. «Лірыка Коласа пераважна ідэйная» (с. 298), паэт арганічна спалучае 
сацыяльныя і нацыянальныя матывы (зб. «Песні жальбы»), танальнасць мінор-
ная, «бо пясняр надта засмучоны ад цяжкой беларускай долі» [1, с. 298]. Вобразы 
роднага краю пры нявырашаных сацыяльных і нацыянальных праблемах 
выклікаюць у Якуба Коласа смутак і жальбу: «Мужыцкае жыццё малюе Колас 
у яго праўдзівым выглядзе, без усякай аўтарскай староннасці або ідэалізацыі» 
[1, с. 301^302] (вершы «Мужычае жыццё», «Мужык», «Песня над калыскай»), 
Зборнік «Водгулле» (1922 г.), на думку М. Гарэцкага. сведчыць аб творчай эва-
люцыі паэта ў бок інтымізацыі паэзіі («Цені-страхі», «Звон шыбаў»), але сацыяль-
ная праблематыка па-ранейшаму хвалюе песняра. 

У галіне прозы Колас эвалюцыянуе, як лічыць даследчык, ад бытаапісаль-
ных твораў, гутарковых з сацыяльна-палітычным падтэкстам да псіхалагічных, 
«у якіх па-мастацку паказваецца якая-небудзь тыповая рыса беларускае ду-
шы» [1, с. 306]. Вылучае М. Гарэцкі вершаваную аповесць Коласа «Батрак» 
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(1910 г.), у якой ён бачыць здольнасць пісьменніка да эпічнай распрацоўкі харак-
тараў, што і выявілася потым «У палескай глушы» (1921-1922 гг.), дзе праблема 
вясковага настаўніцтва, «адарванага ад жывых крыніц жыцця» [1, с. 309], 
выклікала заклапочанасць празаіка. Праблемнасць аповесці, глыбіня распра-
цоўкі характараў у ёй, шырыня ахопу падзей розных сацыяльных груп свед-
чыць, на думку М. Гарэцкага, аб раманным мысленні Коласа-эпіка. Уменне 
ствараць характар адкрывае Коласу шлях да засваення людскога свету як 
індывідуальна-асобаснага. Асоба чалавека «У палескай глушы» (Лабановіч, 
Ядвіся і інш.) рэалізуе сябе праз стасункі з іншымі героямі і тым самым выяў-
ляе сваю сапраўдную ўнутраную сутнасць. 

Звяртае ўвагу Гарэцкі-даследчык на арыгінальны Коласавы жанр алегорый 
«Казкі жыцця», звернутых да агульналюдскіх праблем. Паэтычнасць і вобраз-
насць казак арганічна спалучаны з глыбінёй думкі пісьменніка. 

3 паэмнага жанру Якуба Коласа М. Гарэцкі грунтоўна разглядае «Новую 
зямлю», не таму што недаацэньваў паэму «Сымон-музыка». Не. На той момант, 
калі пісалася «Псторыя беларускае літаратуры» (выданне 1924 г.), «Сымон-му-
зыка» друкаваўся не ўвесь. Коласу давялося ўзнаўляць паэму нанова, бо рука-
піс яе быў скрадзены. «Новая зямля» прываблівала М. Гарэцкага тым, што «па-
мастацку і ўсебакова выяўляецца народны светагляд, народная ідэалогія таго 
часу, народныя звычаі, - чаму твор і заслугоўвае на назоў паэмы і паэмы 
нацыянальна-беларускай» [1, с. 313]. Якуб Колас, як лічыць М. Гарэцкі. стварыў 
дакладны тып беларуса-земляроба, дзяцей беларускага сялянства, тып 
беларускае жанчыны. Паэма ўражвала даследчыка «тыпізацыяй роднае пры-
роды, роднага быту і ўсяго жыцця» [1, с. 316]. Якуб Колас, паводле выказванняў 
М. Гарэцкага, не саступаў класічным сусветным узорам, «у гэтым і ёсць асаб-
лівая цэннасць «Новае зямлі» як нашага нацыянальнага эпасу ў яго найлеп-
шым літаратурным прыкладзе» [1, с. 317]. Эпічны размах і лірычная пачуццё-
васць спрыялі заглыбленню ў эмацыянальную атмасферу твора, аўтарскаму 
суперажыванню, яго самараскрыццю. 

У драматургіі Якуба Коласа М. Гарэцкі звяртае ўвагу на п'есу «Антось Лата», 
героем якой выбраны «горкі прапойца» - нетрадыцыйны персанаж для беларус-
кай літаратуры. Тым не менш даследчык лічыць, што Колас па-мастацку глыбока 
падыйшоў да распрацоўкі яго характару: «Быт змалёван добра, вобразы людзей 
спісаны як жывыя; псіхалагічны элемент выяўлен таксама добра. а мясцінамі 
і вельмі глыбока, хоць ён выяўляецца і не зусім тыповымі дпя мужыка-беларуса 
маналогамі ў часе яго скону. «Антось Лата» - значная рэч у нашай драматыч-
най паэзіі, хоць і не столькі сцэнічная, колькі літаратурная» [1, с. 318]. 

Янку Купалу М. Гарэцкі характарызуе пераважна як лірыка адраджэнскага 
плана: «Ідэалогія адраджэння ёсць галоўнай прыкметай не толькі лірыкі, але 
ўсяе паэзіі песняра» [1, с. 319] («А хто там ідзе?», «Над сваёй айчызнай», «Свая-
кам па гутарцы», «Песня сонцу» і інш.). Тэма адраджэння ў Купалы цесна звя-
зана з сацыяльнымі пытаннямі: «Сацыяльны элемент творчасці Купалы разліт 
у большасці яго лепшых вершаў, асабліва ў бытавых апісаннях, апісаннях 
працы. а найпаўней ён выказан у такіх лірычных рэчах: «3 песняў беларускага 
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мужыка», «3 песняў мужыцкіх», «А ці доўга...», «На польскую ноту», «Эй, во-
сень, восень...», «Аб мужыцкай долі», «3 песень беззямельнага» і інш». [1, с. 
322]. Купалава музыкальнасць (мінорная), гармонія гукаў са зместам, алега-
рычная напоўненасць, фальклорная вобразнасць вылучаюць асобу песняра з 
кагорты тагачасных паэтаў. 

«Як чысты эпік, Купала не развіўся» [1, с. 325], - пісаў М. Гарэцкі, але зага-
наў ён тут не бачыць, бо Купала-лірык «глядзіць на сюжэт не як на важную 
частку артыстычнай творчасці, а як на другарадны для яго мэты спосаб звя-
заць у больш-менш суцэльны выгляд яго думкі, вылітыя ў глыбока перажытых 
лірычных эпізодах» [1, с. 331], што зусім не змяншала сілу эстэтычнага ўздзе-
яння. У паэмах «Курган», «Адвечная песня», «Сон на кургане» даследчыкба-
чыў выразна трагічнага гучанне. і яго гэта не здзіўляла, бо высокая канцэнт-
рацыя філасофскіх праблем ў творах, іх спрасаванасць засцерагала Купалу ад 
павярхоўнага, аблегчанага вырашэння мастацкіх задач. 

Невыпадковай у творчасці Янкі Купалы. на думку М. Гарэцкага. стала лірыч-
ная паэма-ідылія «Яна і Я», якая «вызначаецца вялікім хараством формы» [1, 
с. 335]. Твор сведчыць аб уменні песняра ўраўнаважваць трагічнае і ідылічнае. 

Аналіз М. Гарэцкім драматычнай спадчыны Янкі Купалы сведчыць аб 
здольнасцях даследчыка канцэптуальна ўспрымаць творчасць свайго сучас-
ніка, бачыць у ёй эвалюцыйныя працэсы і тэндэнцыі развіцця тагачаснай дра-
матургіі. Так, М. Гарэцкі на п'есу Янкі Купалы «Паўлінка» глядзіць як на завяр-
шэнне першага, «жалейкавага», перыяду творчасці мастака, а «Раскіданае 
гняздо» сведчыць аб сімвалісцкім этапе ў спадчыне Купалы. Відавочна, што 
«Раскіданае гняздо» прыцягвае большую ўвагу Гарэцкага-даследчыка сімво-
ліка-вобразнаю моваю, высокім духоўным патэнцыялам, насычанай філасоф-
скай думкай - якасцямі, блізкімі самому Гарэцкаму-пісьменніку. Наватарства 
Купалы даследчык пабачыў у вобразе Сымона («Сялянскі прататып новага 
беларуса - Сымон» [1, с. 338]), Зосі («Цікавен паэтычны вобраз Зосі як сімвал 
пазакласавых адносін» [1, с. 338]). Вывад М. Гарэцкага наконт творчасці пес-
няра гучыць неадназначна: «Аўтар шмат чаго рэвалюцыйна прадбачыў, ды не 
мог даць у сваёй драме ідэйнага правадырства, роўнага ў поўнай меры яе 
артызму» [1, с. 338]. Сапраўды, рэвалюцыйныя прадбачанні Купалы ў п'есе віда-
вочныя, тут М. Гарэцкі мае рацыю, але сімволіка-філасофская драма не патра-
буе «ідэйнага правадырства». Твор Янкі Купалы мае шматзначна адкрыты фінал, 
які пазбаўляе яго адназначнай трактоўкі. 

«Гісторыя беларускае літаратуры» паспяхова выконвала ў свой час асвет-
ніцкую задачу: выхаванне эстэтычна арыентаванага чытача, здольнага да 
ўспрыняцця новых спосабаў аналізу тэксту, бо М. Гарэцкі найперш звяртаў 
увагу на мастацкі бок творчасці пісьменніка, на тыпалогію літаратурных з'яў. 
Яго філалагічны аналіз (пытанні версіфікатарскай культуры, стылявыя ўдачы 
і недахопы, сістэма вобразаў, матываў і інш.) стымуляваў кантакт чытача і 
пісьменніка, выяўляў схаваныя сэнсы твора. Часам М. Гарэцкі пераказваў мас-
тацкі тэкст, што таксама варта трактаваць як своеасаблівую форму ацэнкі 
твора. вылучэнне яе асноўных сэнсавых дамінант. Такім чынам, «Гісторыя 
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беларускае літаратуры» актывізавала прагнастычныя функцыі крытычнай 
думкі, узмацняла да яе давер творцаў, вызначала ўвогуле літаратурна-
крытычную стратэгію развіцця пісьменніцкай крытыкі XX ст. 
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(Полацк) 

Н А Ц Ы Я Н А Л Ь Н А Я С П Е Ц Ы Ф І К А А Д Л Ю С Т Р А В А Н Н Я 
ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ Ў ТВОРАХ 

М. ГАРЭЦКАГА I Э. ХЕМІНГУЭЯ 
Першая сусветная вайна мела бясспрэчны ўплыў на развіццё беларускага 

і амерыканскага прыгожага пісьменства. Калі літаратура ЗІІІА прадстаўлена 
імёнамі Э. Хемінгуэя, М. Каўлі, Т. Бойда, Л. Столінгса, Дж. Дос Пасаса, то бела-
рускае мастацтва слова на тую ж тэматыку традыцыйна асацыюецца з М. Га-
рэцкім. Перад абедзвюмі літаратурамі Вялікая вайна паставіла надзвычайную 
задачу: знайсці новыя сродкі адлюстравання падзей 1914-1918 гг. Паралельна 
пацвяржалася іх сталасць на фоне англійскага, рускага і польскага пісьменства. 

Пра неабходнасць вывучэння літаратурнай спадчыны пра Першую сусвет-
ную вайну разважаў М. Гарэцкі ў артыкуле «Беларуская літаратура пасля 
«Нашае нівы». Навукоўца звярнуў увагу на патрэбу разгляду здабыткаў нацыя-
нальнага мастацтва слова ў кантэксце сусветнага:«.. .цікава было б прасачыць 
у сусветнай гісторыі літаратуры, як . . . уплывае на літаратурную творчасць вайна, 
рэвалюцыя і ўсякая вялікая катастрофа ў жыцці людзей...» [1, с. 193]. Прапанова 
застаецца актуальнай для беларускага літаратуразнаўства і на сённяшні дзень. 

Па аб'ектыўных прычынах, ваенная творчасць амерыканскага празаіка 
аказала ўплыў на адлюстраванне Вялікай Айчыннай вайны нацыянальнымі мас-
такамі слова (А. Адамовічам, Я. Брылём, В. Быкавым, I. Навуменкам, I. Пташні-
кавым, I. Чыгрынавым). У 1950-60-я гг. (час, калі адбываўся працэс зараджэння 
і станаўлення беларускай прозы пра падзеі 1941-1945 гг.) імя рэпрэсіраванага 
М. Гарэцкага не было вернута ў скарбніцу айчыннага прыгожага пісьменства. 
Як адзначае Т. Грамадчанка, гаварыць пра ўплыў такіх твораў як «Літоўскі 
хутарок», «Рускі», «Генерал», «На імперыялістычнай вайне» на беларускую 
літаратуру першых двух пасляваенных дзесяцігоддзяў не прыходзіцца. Калі 
схаджэнні і назіраюцца, то «тут тыпалагічную блізкасць спарадзіла ваенная 
рэчаіснасць» [2, с. 65]. У СССР Э. Хемінгуэй, які браў удзел у Грамадзянскай 
вайне ў Іспаніі, а пасля «салідарызаваўся» з савецкім народам у барацьбе з 
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