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Спадчына Гарэцкiх чытанняу:

спроба сiстэматызацыi

Гарэцкiя чытаннi маюць ужо дваццацiтрохгадовую гiсторыю. Ме-
навiта столькi разоу лiтаратуразнауцы i проста прыхiльнiкi творчас-
цi Максiма Гарэцкага сустракалiся, каб падзялiцца сваiмi адкрыццямi
i выказаць прапановы наконт далейшай распрацоукi i захавання спад-
чыны класiка беларускай лiтаратуры.

Дзякуючы Радзiму Гарэцкаму нарадзiлiся i сцвердзiлiся Гарэц-
кiя чытаннi. Па сутнасцi, яны сталi трыбунай для новага пакалення
даследчыкау. Тон на Гарэцкiх чытаннях задаюць буйнейшыя аута-
рытэты у гарэцказнаустве – Радзiм Гарэцкi,Мiхась Мушынскi,Мiхась
Кенька, Тамара Тарасава, Тэрэза Голуб i iнш.

Зробiм спробу сiстэматызацыi лiтаратуразнаучых даследаванняу
гарэцказнауцау з мэтай высвятлення найбольш i найменш прааналi-
заваных творау пiсьменнiка, а таксама паспрабуем сфармiраваць клю-
чавыя паняццi, так бы мовiць, прапiсаць словы-акцэнты, што харак-
тарызуюць асноуны напрамак у навуковым прачытаннi i трактоуцы
творчасцi Максiма Гарэцкага.

Перш за усе хочацца адзначыць, што за 23 гады iснавання Гарэц-
кiх чытанняу напiсана каля 500 артыкулау, што у розных аспектах
асвятляюць творчасць М. Гарэцкага.

Большая колькаць з iх прысвечана супастауленню творчай спад-
чыны М. Гарэцкага з творчасцю iншых пiсьменнiкау.

Творы М. Гарэцкага разглядаюцца у кантэксце дзейнасцi такiх
майстроу рускай лiтаратуры, як Мiкалай Гогаль, Фëдар Дастаеускi,
Мiкалай Гумiлëу, Барыс Пастэрнак, Леанiд Андрэеу. Калi браць лiта-



408 ВОЛЬГА ГУБСКАЯ

ратуру заходняй Еуропы, то да спiсу далучацца iмëны Кнута Гамсуна,
Франца Кафкi, Альбера Камю, Эрнеста Хемiнгуэя, Зофф’i Налкоускай.

Безумоуна, вялiкi акцэнт робiцца на ролi М. Гарэцкага у фармiра-
ваннi беларускай лiтаратуры. Творы класiка разглядаюцца не толькi
у кантэксце лiтаратуры свайго часу (пач. ХХ стагоддзя); адзначаец-
ца падабенсва творчай манеры Максiма Гарэцкага i Кузьмы Чорнага,
ранняга Андрэя Федарэнкi, Барыса Сачанкi, Уладзiмiра Караткевiча,
Мiхася Стральцова, Вiктара Карамазава, Вiктара Казько, Вячаслава
Адамчыка.

Творы М. Гарэцкага аналiзуюцца у шырокiм кантэксце. Калi па-
няцце “тэма” рабiць асноуным пры пэунай сiстэматызацыi, то можна
вылучыць наступныя падраздзелы:
1. Гiстарызм прозы; гiсторыя народа у творах М. Гарэцкага;
2. Чалавек i дыялектыка душы;
3. Трагедыя беларускага народа;
4. Гарэцкi i сiмвалiзм, псiхалагiзм, экзiстэнцыялiзм;
5. Мiфалагiчныя матывы у творчасцi.
Асобна вылучаюцца працы, прысвечаныя лiнгвiстычным даследа-

ванням творчасцi М. Гарэцкага. Лiнгвiсты высока ацанiлi слоунiкавую
спадчыну пiсьменнiка, аднак найбольшую увагу надалi разгляду фра-
зеалагiзмау, якiя ëн ужывау у сваiх творах. Для прыкладу прывядзем
наступныя тэмы дакладау:
1. Фразеалагiзмы у творах М. Гарэцкага (20, 2012)1.

2. Семантыка-граматычныя тыпы фразеалагiзмау-сказау (у мове
творау М. Гарэцкага) (21, 2013).

3. Спалучальнасць фразеалагiзмау са словамi (на матэрыяле творау
М. Гарэцкага) (21, 2013).

4. Структурныя тыпы i мадэлi фразеалагiзмау (на матэрыяле творау
М. Гарэцкага) (22, 2014).

5. Прыказкi у рамане М. Гарэцкага “Вiленскiя камунары” (21, 2013).

Не засталася без увагi i безэквiвалентная лексiка мовы творау
М. Гарэцкага, аднак варта перасцерагчы даследчыкау ад пауторау
пры аналiзе вышэйзгаданай тэмы, бо у зборнiках Гарэцкiх чытанняу
можна сустрэць:
1. Безэквiвалентная лексiка у рамане-хронiцы М. Гарэцкага “Вiлен-
скiя камунары” (21, 2013).

1 Тут i далей лiчбы у дужках маюць наступнае значэнне: першая указвае на чар-
говасць Гарэцкiх чытанняу, другая – на год iх правядення.
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2. Безэквiвалентная лексiка у творах М. Гарэцкага (21, 2013).

Астатнiя артыкулы можна аб’яднаць у наступныя тэматычныя
групы з умоунымi загалоукамi:
– Педагогiка i фальклор,
– Публiцыстыка i лiставанне пiсьменнiка,
– “Невядомыя факты” з бiяграфii пiсьменнiка,
– Пераклады творау М. Гарэцкага на рускую мову,
– М. Гарэцкi i “Маладняк”,
– “Гiсторыя беларускай лiтаратуры” М. Гарэцкага.
Калi ж браць творы, назвы якiх сталi тытульнымi, фармiруец-

ца топ-5 самых папулярных для лiтаратуразнауцау аб’ектау даследа-
вання:
– фiласофска-алегарычны твор “Скарбы жыцця”,
– франтавы дзëннiк “На iмперыялiстычнай вайне”,
– аповесць“Дзве душы”,
– эпапея “Камароуская хронiка”,
– раман “Вiленскiя камунары”.
На жаль, творы “Кiпарысы”, “Люстрадзëн” так i застаюцца мала-

распрацаванымi.
Фiласофска-алегарычны твор “Скарбы жыцця” – вельмi папуляр-

ны сярод даследчыкау-гарэцказнауцау. Яны хутка выдзелiлi ролю ма-
стака i народа у творы:
1. “Мастак i народ: канцэпцыя нацыянальнага шляху у “Скарбах
жыцця” М. Гарэцкага (1, 5, 1996)

2. Увасабленне лëсу беларускага народа, канцэпцыя асобы i грамад-
ства у “Скарбах жыцця” (7, 1998).

I адразу ж пераключылi сваю увагу на фiласофскую накiраванасць
твора, зафiксаваушы у iм элементы экзiстэнцыяльнай эстэтыкi:
1. “Скарбы жыцця” у святле фiласофii нiцшэанстава (7, 1998).

2. Сiмвал у мiфапрасторы “Скарбау жыцця” М. Гарэцкага (7, 1998).

3. Рысы мастацкага прадбачання М. Гарэцкага у кнiзе-дзëннiку
“Скарбы жыцця”(14, 2006).

4. “Скарбы жыцця”: экзiстэнцыяльная аутабiяграфiя М. Гарэцкага
(17, 2009).

5. Сiмволiка-алегарычная проза М. Гарэцкага (17, 2009)

6. Спецыфiка рэалiзацыi мастацка-фiласофскага сэнсу у творах
“Скарбы жыцця” М. Гарэцкага, “Доктор Живаго” Б. Пастэрнака,
“Расплеснутое время” Б. Пiльняка (19, 2011).

7. М. Гарэцкi у апошнiя гады жыцця i творчасцi: да праблемы ма-
дэрнiсцкiх уплывау (19, 2011).
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8. Вобраз мастака – творцы i паэтыка бiблiйна-хрысцiянскiх уяулен-
няу у “Скарбах жыцця” М. Гарэцкага (11, 2003).

9. “Скарбы жыцця”М. Гарэцкага: вопыт канцэптуальнага самавыяу-
лення (11, 2003).

На фоне такога падыходу у пэунай ступенi адвольнасцю вылуча-
ецца даклад А. Ждановiч “Жанрава-стылëвая адметнасць “Скарбау
жыцця” М. Гарэцкага (20, 2012), дзе праз разважаннi над структурай
i стылем твора выказваецца прапанова лiчыць “Скарбы жыцця” лi-
таратурнай прамовай у друкаванай форме з прыкметамi абразковас-
цi на узроунi паказальнасцi рэфлексавання героя – блазеннага, адна-
го з самых трагiчных вобразау у беларускай лiтаратуры2. Прапанова
у пэуным сэнсе спрэчная i прыводзiць да наступнай высновы: пытанне
жанравага вызначэння твора застаецца адкрытым i патрабуе дадат-
ковага даследавання.

Пры гэтым сучаснае лiтаратуразнауства прапаноувае новыя на-
прамкi аналiзу мастацкага тэксту. Нараталогiя як асаблiвая лiтара-
туразнаучая дысцыплiна набыла папулярнасць сярод даследчыкау на-
шага часу. Трактоука гэтай дысцыплiны Вольфам Шмiдам, прафе-
сарам славiстыкi Гамбургскага унiверсiтэта, кiраунiком Гамбургска-
га цэнтра па нараталогii, прыцягвае асаблiвую увагу. З яе дапамогай
разглядалася наратыуная структура рамана М. Гарэцкага “Вiленскiя
камунары” у абароненай намi дысертацыi “Раман М. Гарэцкага «Вi-
ленскiя камунары» у кантэксце беларускай прозы 1920–1930 гг.: жан-
равае наватарства”. Да тэорыi В.Шмiда звярнулася i маладая даслед-
чыца Iрына Часнок, прадставiушы на ХХIII Гарэцкiх чытаннях даклад
“Ускладненне наратыву у творы М. Гарэцкага «Лявонiус Задумекус»”,
у якiм робiцца спроба аналiзу структуры вобраза наратара у тво-
ры. Даследчыца сцвярджае, што у фiласофска-алегарычным творы ад-
сутнасць самапрэзентацыi апавядальнiка толькi фармальная. I нягле-
дзячы на тое, што большасцю гарэцказнауцау прынята лiчыць твор
“Лявонiус Задумекус” своеасаблiвым чарнавiком-варыянтам “Скарбау
жыцця”, робiць цiкавую для спецыялiстау выснову: “Лявонiус Задуме-
кус” – гэта выдатны узор мадэрнiсцкага дыскурсу у жанры дакумен-
тальна-мастацкай, так званай “непрыдуманай” лiтаратуры, з рассла-
еннем аповеднай iнстанцыi “Я”, з вонкавым разбурэннем, але сутнас-
ным захаваннем цэласнасцi наратыву.

2 А.Жданов iч,Жанрава-стылëвая адметнасць “Скарбау жыцця” М. Гарэцкага,
(у:) Максiм i Гаурыла Гарэцкiя. Жыццë i творчасць: ХХ Гарэцкiя чытаннi: матэ-
рыялы чытанняу, Мiнск, 14 чэрвеня 2012 г., Мiнск, 2012, с. 73.
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Пiк даследаванняу франтавога дзëннiка, аповесцi “На iмперыялi-
стычнай вайне” прыйшоуся на 2014 год у сувязi з памятнай датай:
100-годдзем Першай сусветнай вайны. Хаця i да гэтага часу на адсут-
насць увагi даследчыкау да вышэйзгаданага твора наракаць не даво-
дзiлася.

Першапачаткова закраналася фiласофская тэма гуманiзму у тво-
ры, наскрозь прасякнутым антываеннай праблематыкай. Актуаль-
насць гуманiстычнай тэмы твора падмацоувалася тым, што апо-
весць “На iмперыялiстычнай вайне” уваходзiла у школьную прагра-
му i, безумоуна, насiла выхаваучы характар. Сказанае пацвярджаецца
наступнымi загалоукамi навуковых артыкулау:
1. Гуманiзм iдэi у творы М. Гарэцкага “На iмперыялiстычнай вайне”

(1м, 1996).
2. Дакументальная хронiка “На iмперыялiстычный вайне” у курсе
школьнай праграмы (1м, 1996).

3. Маучанне як мастацкi прыëм пры аналiзе рэчаiснасцi (на вобра-
зе галоунага героя Л. Задумы паводле рамана М. Гарэцкага “На
iмперыялiстычнай вайне”) (1м, 1996).

4. Гуманiзм М. Гарэцкага (па аповесцi “На iмперыялiстычнай вай-
не”) (9, 2000).

5. Чалавек на вайне у творчасцi М. Гарэцкага: трагiчныя аспекты
светабачання (19, 2011).

Затым з’явiлiся артыкулы кампаратывiсцкага характару. Твор
М. Гарэцкага, удала упiсаны як у кантэкст гiсторыi, так i у суветны
лiтаратурны працэс, супастауляецца з творамi Э. Хемiнгуэя, М. Гу-
мiлëва:
1. Вайна у лëсах i творчасцi М. Гарэцкага i Э. Хемiнгуэя (9, 2000).

2. Чалавек на вайне у “Запiсках” М. Гарэцкага i М. Гумiлëва
(9, 2000).

Актуальным застаецца i пытанне жанравых асаблiвасцей твора,
якi сам аутар назвау “франтавым дзëннiкам”. У навуковай i наву-
кова-папулярнай лiтратуры твор падаецца i як аповесць, i як даку-
ментальная хронiка, i нават як раман. Так, у артыкуле XVI Гарэцкiх
чытанняу “Жанравыя магчымасцi дакументальных запiсак “На iмпе-
рыялiстычнай вайне” сцвярджаецца:

Дакументальна-мастацкiя запiскi “На iмперыялiстычнай вайне” –
арыгiнальны жанр дзëннiкавай прозы, якi мае свае спецыфiчныя струк-
турныя элементы i лiтаратурна-эстэтычныя вартасцi. Прынцыпы адбору
матэрыялу i яго падачы у тэксце iншыя, чым у класiчнай форме дзëннiка,
дзе традыцыйным было храналагiчнае штодзëннае дакладнае датаванне,
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але твор Гарэцкага з поуным правам можна аднесцi да дзëннiкавай прозы.
Прынцыпова важным для беларускага пiсьменнiка было тое, што аутар
рыхтавау запiскi да выдання, адпаведна апрацоувау для чытача3.

Разглядауся твор i з пазiцый лiнгвiстыкi. На Гарэцкiх чытаннях
былi прадстаулены даклады па наступных тэмах:
1. Асаблiвасцi перадачы нацыянальнага каларыту у рускамоуных пе-
ракладах М. Гарэцкага “На iмперыялiстычнай вайне” (19, 2011).

2. Дыялектная лексiка у запiсках М. Гарэцкага “На iмперыялiстыч-
най вайне” i асаблiвасцi яе перакладу на рускую мову (20, 2012).

Аповесць “Дзве душы” (1918–1919) выклiкае цiкавасць даследчы-
кау не столькi з пазiцыi вывучэння формы гэтага твора, колькi з бо-
ку аналiзу яе зместавай напоуненасцi, калi пад зместам разумець ду-
хоуную iснасць твора, а пад формай – спосаб iснавання гэтага зме-
сту4. Калi удзельнiкау Гарэцкiх чытанняу ранняй пары цiкавiлi праб-
лемы жанравай спецыфiкi твора, моуная рэалiзацыя задумы (“Функ-
цыi антрапонiмау у аповесцi М. Гарэцкага “Дзве душы”” (1м, 1996),
“Першы парастак рамана (Аповесць М. Гарэцкага “Дзве душы”)”
(1м, 1996)), то у далейшым увага была прыкаваная да iдэйнага зместу
твора. Галоуным аб’ектам даследавання стау вобраз галоунага героя
i яго месца у грамадскiм жыццi i соцыуме. Па сутнасцi, твор пачынае
даследавацца як з пазiцыi лiтаратуразнауства, так i фiласофii. Даслед-
чыкау цiкавiць факт фармiравання нацыянальнай iдэi i магчымасць
iснавання асобы у новых для таго часу абставiнах:
1. Тэма рэвалюцыi у аповесцi М. Гарэцкага “Дзве душы” (1м, 1996).
2. Нацыянальная iдэя у аповесцi М. Гарэцкага “Дзве душы”.
3. Дзве душы”: канфлiкт экзiстэнцыяльнага чалавека i сацыяльнага
асяроддзя (15, 2007).

4. Чалавек на гiстарычным раздарожжы (“Дзве душы” М. Гарэцка-
га, “Доктар Жывага” Б. Пастэрнака) (20, 2012).

5. Дзве душы нацыянальнага i бальшавiцкага руху. Дзве душы асобы
(20, 2012).

6. Праблема жыццëвых пошукау у аповесцi “Дзве душы” М. Гарэц-
кага i Зоф’i Налкоускай “Гранiца” (9, 2000).

3 Т. Тарасава, Жанравыя магчымасцi дакументальных запiсак “На iмперыялi-
стычнай вайне, (у:) Максiм i Гаурыла Гарэцкiя. Жыццë i творчасць: XVI Гарэцкiя
чытаннi: матэрыялы чытанняу, Мiнск, 15 лютага 2008 г., Мiнск 2008, с. 132.
4 В. Рагойша, Уводзiны у лiтаратуразнауства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1.
Лiтаратуразнауства як навука. Эстэтыка лiтаратуры. Паэтыка. / В. Рагойша,
М. Кенька, Т. Марозава, Мiнск, 2011, с. 234.
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Як бачым, калi у канцы 1990-х тэма рэвалюцыi яшчэ заяулялася
як ключавая пры аналiзе твора, то пазнейшыя даследаваннi далi нам
дакладнае разуменне таго, што аповесць “Дзве душы” абсалютна
паунавартасна упiсваецца у лiтаратурны кантэкст еурапейскай эстэ-
тыкi экзiстэнцыялiзму, якая дазваляла вылучыць чалавека з соцыуму
i сканцэнтраваць увагу на iм як на асобе. Пра гэта пiсала у артыку-
ле XV Гарэцкiх чытанняу Т. Тарасава: Сустрэча дзвюх душ у псi-
хiцы чалавека уласцiва была i ранняму псiхалагiзму мастака, толькi
у аповесцi “Дзве душы” факт сутыкнення дзвюх iпастасей становiц-
ца канцэптуальным. Аповесць ëсць спроба разгадаць таямнiцу чала-
века у новых сацыяльных умовах, у надзвычай складаным гiстарыч-
ным часе5.

Праблема таямнiцы чалавечай душы, закранутая пiсьменнiкам па-
чатку ХХ стагоддзя зацiкавiла еурапейскага чытача ХХI стагоддзя.
Ужо другi раз на штогадовым буйнейшым кiрмашы у Ляйпцыгу,
дзе быу прадстаулены стэнд беларускай кнiгi, выстаулялася аповесць
М. Гарэцкага “Дзве душы”, перакладзеная на нямецкую мову.Малады
беларускi пiсьменнiк Вiктар Марцiновiч, якi прымау удзел у выставе
2015 года, на пытанне аб тым, як успрымалi аповесць у Нямеччыне,
адказау наступным чынам:

Усе увесь час пытаюцца пра маë меркаванне пра гэты твор тут,
у Аустрыi,Швейцарыi, Нямеччыне. Высокародная справа спадара Рандау,
якi пераклау “Дзве душы” не маючы, як я разумею, на момант перакладу
нават канчатковай прапановы на выданне, усiх зацiкавiла i усхвалявала.
Гарэцкi, пра якога, як i пра Беларусь, нiчога нiхто дагэтуль не чуу,
робiцца моднай тэмай для размовау у берлiнскiх кавярнаях, ëн прыцяг-
вае як загадкавы прадстаунiк любой Тэра Iнкогнiта. Iнтэрпрэтацыi твору
“Дзве душы” розныя, але усе падкрэслiваюць выключную якасць перакла-
ду Рандау. Зноуку, я не упэунены, што Гарэцкага разумеюць як след усе.
Пачуу ад адной перакладчыцы, што ëн як быццам бы “нацыяналiст” i што
ëй гэта не падабаецца. Я ж здзiвiуся, бо як можа быць “нацыяналiстам”
чалавек, якi проста любiць сваю радзiму i мову?6

Варта адзначыць, што пераклад на нямецкую мову аповесцi М. Га-
рэцкага “Дзве душы” Норбертам Рандау быу высока ацэнены i на

5 Т. Тарасава, Максiм Гарэцкi “Дзве душы”: канфлiкт экзiстэнцыяльнага ча-
лавека i сацыяльнай асобы у адным лëсе, (у:) Максiм i Гаурыла Гарэцкiя i iх гра-
мадска-культурнае i навукова-творчае асяроддзе: XV Гарэцкiя чытаннi: матэрыялы
чытанняу, Мiнск, 7 чэрвеня 2007 г., Мiнск 2008, с. 102.
6 Iнтэрв’ю рабiлася для ХХIII Гарэцкiх чытанняу. Друкуецца упершыню у гэтым
выданнi.
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Гарэцкiх чытаннях. Да чарговай сустрэчы даследчыкау перакладчык
Васiль Ермаловiч падрыхтавау даклад “Аповесць Максiма Гарэцкага
«Дзве душы»” у перакладзе на нямецкую мову вядомым славiстам i пе-
ракладчыкам Норбертам Рандау”. З першых радкоу ëн лаканiчна, але
вельмi змястоуна распавядае пра асобу Рандау i яго унëсак у беларукае
культурнае асяроддзе:

Кнiжка-аповесць М. Гарэцкага “Дзве душы” стала першай у ка-
стрычнiцкiм рэйтынгу найлепшых кнiг, выдадзеных па-нямецку вы-
давецтвам “Гугальц” у кастрычнiку 2014 года. Норберт Рандау – ле-
гендарны чалавек былой ГДР, дзе ëн тры гады жыцця (1962–1965 гг.)
правëу у дзевяцi турмах “рабоча-сялянскай краiны”, за “антыдзяржау-
ныя падбухторваннi” i “дапамогу нелегальнай эмiграцыi”. Падчас яго-
нага зняволення яго сястра Гундула выйшла замуж за беларуса Уладзi-
мiра Чапегу, выпускнiка Мiнскага Дзяржаунага iнстытута замежных
моу (цяпер Лiнгвiстычны унiверсiтэт).

Праз знаëмства са шваграм Норберт зацiкавiуся беларускай лiта-
ратурай – большасць перакладау яны рабiлi усе разам7.

Нельга не адзначыць меркаванне пра аповесць самога нямецкага
перакладчыка: Гэта скандал, што мы на Захадзе настолькi сляпыя
у дачыненнi да беларускай лiтаратуры, якая ëсць неад’емнай часткай
еурапейскай культурнай гiсторыi8.

I канешне, нельга не прывесцi урывак перакладу аповесцi на
нямецкую мову, якi iлюструе майстэрства перакладчыка Норберта
Рандау: ...

I раптам штось падхапiла яго i занясло на трыбуну”: “Вашых бацькоу
паны забiвалi бiзунамi, i мянялi на заморскiх сучак, i прадавалi, як быд-
ла... Вашых матак гвалтавалi панiчы... З вас самiх высмактвалi кроу. За
бярозавую хлабасцiнку з панскага лесу вас гнаiлi у турмах... I цяпер вам
кажуць: у вас няма змагання класау перад агульным ворагам...О, не! Яно
ëсць!! – высокай хваравiтай, звiнячай нотаю крыкнуу ëн, бачыу як з ту-
ману выходзiць абраз Алi, яна едзе у горы з маткаю i князем, пакiдае яго.
– Яно ëсць, гэтае змаганне, яно павiнна быць! Хто яго не прызнае, той не
ведае холаду, голаду, а вы, вы... Падзiвуйцеся на сябе i уздумайце, што
было! Вы бедны, убогi, дзецi вашы галодны i няшчасны, i тысячы крыжоу
укапалi вы па дарозе, уцякаючы з бацькаушчыны...”
Und plötzlich riss ihn etwas empor und trug ihn auf die Tribüne.

7 В. Ермалов iч, Аповесць Максiма Гарэцкага “Дзве душы” у перакладзе на ня-
мецкую мову вядомым славiстам i перакладчыкам Норбертам Рандау, (у:) Мак-
сiм i Гаурыла Гарэцкiя. Жыццë i творчасць: ХХIII Гарэцкiя чытаннi: матэрыялы
чытанняу, Мiнск, 17 красавiка 2015 г., Мiнск 2015, с. 123.
8 Тамсама.
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Mit empörter, zorniger Stimme, aus der viel leidenschaftliche Aufrichtig-
keit klang, sprach er mit einem Blick auf die Flüchtlingsmassen in ihrerMut-
tersprache, die er noch nicht vergessen hatte, und geriet dabei immer mehr in
Rage:
“Eure Väter wurden von den Pans zu Tode gepeitscht, wurden gegen

Hunde aus Übersee eingetauscht und wie Vieh verkauft...EurenMüttern wurde
von den Söhnen der Pans Gewalt angetan...Ihr selbst wurdet bis aufs Blut
ausgesaugt...Wegen eines Birkenzweigs aus dem Wald des Pans hat man euch
im Kerker schmachten lassen...”
Der vorsitzende Fürst wurde immer blasser. Der Saal erstarrte, und Tau-

sende glänzender Augenpaare richteten sich auf den Redner.
“Und jetzt sagt man euch: Angesichts des gemeinsamen Feindes gibt es

keinen Klassenkampf... O nein! Den gibt es!” “Es gibt ihn, diesen Kampf, er
muss sein! Wer ihn leugnet, der weiß nichts von Hunger und Kälte, ihr aber,
ihr... Schaut euch doch selbst an und besinnt euch, wie es gewesen ist! Ihr
seid arm und elend, eure Kinder hungern und sind unglücklich, und Tausende
Kreuze habt ihr während eurer Flucht aus der Heimat aufstellen müssen...”9

Гучанне аповесцi М. Гарэцкага па-нямецку – вельмi значная па-
дзея для даследчыкау яго творчасцi, аднак на гэтым нельга спыняцца.
Аналiз даследаванняу творчасцi М. Гарэцкага паказвае, што надыхо-
дзiць час для аб’яднання лiнгiвiстычных i лiтаратуразнаучых нама-
ганняу з мэтай увядзення творчасцi класiка у сучасны еурапейскi лi-
таратурны кантэкст.

Эпапея “Камароуская хронiка” i раман “Вiленскiя камунары” пра-
цягваюць топ-5 самых даследаваных творау М. Гарэцкага.

Калi зрабiць франтальны агляд тэм па “Камароускай хронiцы”,
заяуленых на Гарэцкiя чытаннi, узнiкае адчуванне,што гарэцказнауцы
не выпрацавалi канцэпцыю разгляду гэтага твора. Ëн часцей разгля-
даецца на сумежжы лiтаратуразнауства з мастацтвазнауствам, грама-
дазнауствам i iнш.:

1. Аб некаторых жанрава-стылëвых асаблiвасцях “Камароускай хро-
нiкi” М. Гарэцкага (1м, 1996).

2. Камароука – кропка, ад якой усë пачынаеца (1м, 1996).
3. Фальклорныя асаблiвасцi вясельнага абрада беларусау у аповесцi

“Камароуская хронiка”М. Гарэцкага (1м, 1996).
4. Аповесць М. Гарэцкага “Камароуская хронiка” у святле праблемы
гiстарычнай самасвядомасцi (7, 1998).

5. Проблема этнического и национального самосознания в творчестве
М. Горецкого (7, 1998).

9 Тамсама, с. 125.
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6. Роля сюжэтнай лiнii Марыны Задумы у паглыбленнi iдэйна-ма-
стацкай канцэпцыi “Камароускай хронiкi” (16, 2008).

7. Дыялектызмы у “Камароускай хронiцы” М. Гарэцкага (16, 2008).

8. “Камароуская хронiка” М. Гарэцкага у кантэксце культурнай ты-
палогii М. Мiд (22, 2014).

Вiдавочна,што шырыня аналiтычнай думкi пакуль што пераважае
над глыбiнëй, пакуль над “Камароускай хронiкай” працуюць у розных
тэматычных фарматах.

А вось зацiкауленасць раманам “Вiленскiя камунары” за апошнi
час набыла “другое дыханне”. Упершыню на Гарэцкiх чытаннях пра
раман загаварыу В. Каваленка “Прастора i час у рамане М. Гарэц-
кага “Вiленскiя камунары”” (1995). Падтрымалi тэму А. Вабiшчэвiч
“Вяртанне рамана М. Гарэцкага “Вiленскiя камунары”” (1м, 1996),

Н. Якавенка “Раман М. Гарэцкага “Вiленскiя камунары” у перакладзе
на рускую мову” (6, 1997). Потым вывучэнне рамана на пэуны перы-
яд спынiлася, магчыма, з-за неактуальнасцi назвы (слова “камунары”
у канцы 1990-х – пачатку 2000-х выклiкала нямодныя у той час аса-
цыяцыi з савецкiм часам). Аднак з 2010 года праца над раманам зноу
актывiзавалася.Кожны год Гарэцкiя чытаннi атрымлiвалi даклад з на-
звай рамана у загалоуку:
1. Аутабiяграфiчнае у наратыунай структуры рамана М. Гарэцкага

“Вiленскiя камунары” (18, 2010).

2. Беларускае побач з бальшавiцкiм у рамане М. Гарэцкага “Вiлен-
скiя камунары” (19, 2011).

3. Актуалiзацыя архетыпа трыкстара у рамане М. Гарэцкага “Вiлен-
скiя камунары”. (20, 2012).

4. Раман М. Гарэцага “Вiленскiя камунары” (21, 2013).

5. Феномен рамана М. Гарэцкага “Вiленскiя камунары”. Спроба су-
часнага прачытання (2, 2013).

6. Прыказкi у рамане М. Гарэцкага “Вiленскiя камунары” (21, 2013).

7. Ключы да эстэтычнага коду у рамане М. Гарэцкага “Вiленсiя ка-
мунары (23, 2015).

Зауважна, што дзякуючы грунтоунаму вывучэнню, прачытанню
у сугуччы з сучаснымi лiтаратуразнаучымi тэндэнцыямi, раман зноу
стау актуальным, змянiушы звыклую для савецкага часу трактоуку
жанра гiстарычны раман пра рэвалюцыю на полiфанiчны раман са
складанай наратыунай будовай.

Такiм чынам, хочацца адзначыць, што франтальны агляд тэма-
тыкi матэрыялау Гарэцкiх чытанняу дае разуменне таго, якi кiрунак
у аналiзе творчасцi М. Гарэцкага з’яуляецца найбольш актуальным,
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што застаецца яшчэ малаасветленым, а якiя творы вывучаны больш
грунтоуна.

Нягледзчы на бесперапынную цiкавасць да творау М. Гарэцкага,
ужо сталi вiдавочнымi так званыя прабелы у даследаваннi матэрыялу.

Па-першае, няшмат увагi надаецца аналiзу драматургii пiсьменнi-
ка, хоць многiя староннiя спецыялiсты-рэжысëры адзначаюць высокiя
здольнасцi Гарэцкага-драматурга.

Па-другое, знiзiлася цiкавасць да асобы М. Гарэцкага у мовазнау-
цау, хоць усiм вядомая дзейнасць братоу Гарэцкiх у галiне лексiка-
графii.

Па-трэцяе, ужо працяглы час застаецца без увагi фальклорны збор-
нiк М. Гарэцкага i А. Ягорава. З вялiкай цiкавасцю на ХХIII чытан-
нях быу успрыняты даклад Галiны Кутыровай-Чубаля, кандыдата ма-
стацтвазнауства, кандыдата фiлалагiчных навук “Фальклорны зборнiк
Максiма Гарэцкага як хрэстаматыя усходнебеларускай песеннай спад-
чыны”. Гэты даклад падкрэслiу толькi адно – фальклорная спадчы-
на Максiма Гарэцкага можа быць вельмi цiкавай нiвай для даследа-
вання мастацтвазнауцау i навукоуцау Акадэмii музыкi i Беларускага
дзяржаунага унiверсiтэта культуры i мастацтвау.

S T R E S Z C Z E N I E

SPUŚCIZNA BRACI HARECKICH:
PRÓBA SYSTEMATYZACJI BADAŃ

23-letnia historia wykładów poświęconych spuściźnie braci Maksymowi i Gaw-
ryle Hareckim stała się podstawą w procesie odsłaniania ich naukowych osiągnięć.
W artykule podjęto próbę usystematyzowania przedstawionych w wykładach wy-
ników badań literaturoznawczych klasyka białoruskiej literatury Maksyma Harec-
kiego. Określono stopień zbadania konkretnych utworów pisarza.

Słowa kluczowe: proza, problem, temat, grupa tematyczna, gatunek, kontekst,
systematyzacja, komparatystyka, narratologia.

S UMMARY

THE LEGACY OF GORETSKY’S LECTURES:
AN ATTEMPT OF SYSTEMATIZATION OF RESEARCH

The 23-year-old history of lectures devoted to the legacy of brothers Maksim
and Gavrila Goretsky becomes the basis in the process of revealing their scientific
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results. In the article an attempt has been made to systematize creative works of
Maksim Goretsky. The author of the article shows an extent of examination of the
writer’s specific works.

Key words: prose, problem, theme, thematic group, genre, context, classification,
comparative studies, narrotology.


