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Сапраўды! Арышт у 1930 годзе.
Замест расстрэлу – 10 гадоў адбыцця кары ў канцлагеры.
У 1934 г. за работу на Беламорбудзе і Тулумбудзе вызвалены і пакі-

нуты працаваць геолагам па вольным найме ў сістэме МВД (МУС).
1937 г. – паўторны арышт па старой справе. Але праз 40 дзён выз-

валены.
1938 г. – арыштаваны ў трэці раз. 14,5 месяцаў сядзеў, але зноў выз-

валены (с. 257–258).
Калі чытаеш вось такія жахлівыя звесткі, непазбежна паўстае пы-

танне: адкуль Гаўрыла Іванавіч чэрпаў унутраныя сілы, дзе шукаў 
і знаходзіў маральнае апірышча, прагу жыць і працаваць? З гісторыі вя-
дома, што многія людзі – і маладога веку і старэйшыя – і не пры такіх 
жорсткіх, не пры такіх бесчалавечных умовах часта ўнутрана ламаліся. 
У іх не хапала мужнасці, сілы волі, сілы духу змагацца, цярпець здзек, па-
куты. Чаму ж у багацькаўскага інтэлігента гэтых сіл хапіла, і ён выйшаў 
сапраўдным пераможцам у няроўным змаганні з антыгуманнай сістэмай? 

У пошуках адказу на пастаўленыя пытанні, а яны датычылі таксама 
і асобы Максіма Іванавіча, якраз і трэба пазнаёміцца са зместам кнігі 
Радзіма Гарэцкага, якая не пакіне чытача абыякавым, раўнадушным, 
бо гаворка тут ідзе пра сапраўдных волатаў духу, якія ўвайшлі навечна 
ў гісторыю айчыннай і сусветнай літаратуры і навукі, гісторыю нацыя-
нальнай культуры як яскравае ўвасабленне велічы і несмяротнасці бела-
рускага народа.

Радзім Гарэцкі 
(Мінск)

ГАЎРЫЛА ГАРЭЦКІ – ЭКАНАМІСТ І ГЕОЛАГ

У ліпені 1924 года Г. Гарэцкі скончыў эканамічны факультэт 
Ціміразеўскай (Пятроўскай) акадэміі і быў прыняты ў аспірантуру 
Навукова-даследчага інстытута сельскагаспадарчай эканомікі, дзе па-
чаў пісаць манаграфію «Народны прыбытак Беларусі (Национальный 
доход Белоруссии)». Адначасова ён выкладаў эканамічную геаграфію 
ў Камуністычным універсітэце нацыянальных меншасцяў Захаду на 
беларускім аддзяленні. На наступны год Гарэцкі пераехаў у Горкі, дзе 
працаваў дацэнтам, загадчыкам кафедры эканамічнай геаграфіі Бе-
ларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі. У 1926 г. выйшла 
з друку яго вялікая манаграфія пра народны прыбытак Беларусі і арты-
кулы «Сельская гаспадарка Гомельскай губерні» і «Население Гомель-
ской губернии». У апошніх ён пераканаўча даказаў, што Гомельшчына 
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найбольш блізка да Беларусі, а не да Расіі і Украіны, а гэта паспрыяла 
яе ўключэнню ў склад БССР. Улетку Гарэцкі выязджаў у экспедыцыю, 
дзе праводзіў эканамічны профіль у Маскоўскай вобласці і Беларусі, 
пра які напісаў вялікі раздзел «Экономический профиль Петровско-
Разумовское – Дурыкино» і які выйшаў у манаграфіі Г. И. Горецкий, 
С. М. Малышев, А. А. Рыбников «Экономическое влияние Москвы на 
организацию сельского хозяйства области» (1927). А.В.Чаянаў у прад-
мове да кнігі адзначыў навізну метада Г. І. Гарэцкага і значную перспек-
тыву для «обследования ещё неизученных пространств».

У пачатку 1927 г. Гаўрылу Гарэцкага ўрад БССР прызначыў дыр-
эктарам-арганізатарам Беларускага навукова-даследчага інстытута 
(БНДІ) сельскай і лясной гаспадаркі імя У.І. Леніна пры СНК БССР 
у Менску. Менавіта цяпер, у 2017 г. – 90-годдзе гэтага Інстытута. 
Гарэцкі распрацаваў статут, структуру новага інстытута, напрамкі 
дзейнасці, праграму даследаванняў і план працы, прычым усё гэта пад-
началіў таму тыпу народнай гаспадаркі, які быў выяўлены пры выву-
чэнні нацыянальнага прыбытку Беларусі. Чарвякоў, Галадзед і іншыя 
кіраўнікі падтрымалі ўсе дакументы. Гарэцкі вылучыў новыя прын-
цыпы арганізацыі даследчай работы: 1) навуковыя ўстановы павінны 
быць створаны не па галінах сельскагаспадарчай навукі, а па галінах 
с.-г. вытворчасці; 2) навуковыя ўстановы павінны быць спецыялізава-
нымі. Усе навуковыя напрамкі сельскай і лясной гаспадаркі былі скан-
цантраваны ў БНДІ, які меў 5 вялікіх аддзелаў: сельскагаспадарчай 
эканомікі і аграрнай палітыкі, раслінагадоўлі і прыкладной батанікі, 
жывёлагадоўлі і прыкладной заалогіі, меліярацыі і культуры балот, ляс-
ной гаспадаркі. Пры аддзелах існаваў шэраг галіновых (цэнтральная 
бульбяная, балотная, тарфяная, лясная, раслінагадоўчая, аховы раслін, 
лекавых раслін, свінагадоўчая, буйных рагатых жывёл і інш.), раённых 
(Горацкая, Віцебская, Тураўская, Палесская, Барысаўская, Магілёўская, 
Мінская і інш.) станцый; спецыяльных даследчых станцый (4 лясных, 
гідрамеліяратыўнай, меліяратыўна-гідратэхнічнай і інш.), навуко-
выя кабінеты, лабараторыі (цэнтральна-хімічная і інш.), Бюро сялян-
даследчыкаў. 

Гарэцкаму з цяжкасцю, але задалося дамагчыся пры інстытуце 
адкрыць аддзел «Белгеафізіка», які меў геафізічную абсерваторыю, 
метэаралагічную станцыю. Аддзел займаўся і іншымі геафізічнымі да-
следаваннямі (зямны магнетызм, сейсмалогія і інш.). Гаўрыла Іванавіч 
меркаваў, што ў далейшым на базе аддзела павінен быць створаны 
Гідраметэаралагічны інстытут. БНДІ выдаваў на беларускай мове што-
месячны часопіс «Сельская і лясная гаспадарка Беларусі», які шырока 
рассылалі як у межах БССР, так і за яе межамі.
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У Інстытут перайшла сельскагаспадарчая секцыя Інбелкульта 
і таму паміж інстытутамі была заключана дамова «ў мэтах канцэнтра-
цыі, планавага развіцця і ўзаемнай сувязі навуковых доследаў пры-
роды, гаспадаркі і культуры Беларусі». Гарэцкага тады ўвялі ў склад 
Прэзідыума Інбелкульта і Навуковай Рады як правадзейнага чле-
на з правам рашаючага голасу. Да працы ў БНДІ Гарэцкаму задалося 
прыцягнуць значную колькасць самых вядомых прафесароў, шэраг 
з якіх пазней былі абраны акадэмікамі.

У канцы 1927 г. Інбелкульт разам з БНДІ сельскай і лясной гас-
падаркі і Наркаматам асветы па заданні Дзяржплана СССР распраца-
валі пяцігадовы план развіцця навукова-даследчай працы на 1928/29 – 
1932/33 гады. Ужо праз два гады Інстытут стаў адным з самых буй-
нейшых навуковых устаноў, які высока ацанілі не толькі ў БССР, але 
і ва ўсім Саюзе. Некалькі разоў у Менск прыязджаў выдатны вучоны 
М.І. Вавілаў, які меў тут Беларускае аддзяленне Усесаюзнага інстыту-
та прыкладной батанікі і новых культур. Вавілаву вельмі спадабаўся 
БНДІ, кірунак яго працы і сам кіраўнік. Абодва дырэктары падтрымлі-
валі працы інстытутаў. Сістэма даследчай справы БССР была прынята 
ў аснову рэканструкцыі даследчай справы ўсяго СССР, а на базе БНДІ 
выраслі два ўсесаюзныя інстытуты і шэраг беларускіх навукова-даслед-
чых інстытутаў.

На VIII Усебеларускім з’ездзе Саветаў рабочых, сялянскіх 
і чырвонаармейскіх дэпутатаў (1927) Г. Гарэцкага абралі кандыдатам 
у члены Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР, а на наступным 
з’ездзе (1929) – членам ЦВК БССР.

Гаўрыла Гарэцкі вельмі многа працаваў у самых розных напрамках: 
навукова-арганізацыйных, грамадскіх, навуковых. Яго абіралі чле нам 
Савета Беларускага цэнтральнага саюза сельскагаспадарчых і прамы-
словых таварыстваў (Белсельсаюза), членам Прэзідыума Камітэта па 
хімізацыі народнай гаспадаркі пры СНК БССР, у Цэнтральнае бюро кра-
язнаўства пры Інбелкульце, эканамічную секцыю Навуковага таварыст-
ва пры БДУ, Камісію перспектыўнага планавання Дзяржплана БССР, 
у Цэнтральнае Бюро секцыі навуковых працаўнікоў БССР і г. д.

Г. Гарэцкі актыўна ўдзельнічаў у пасяджэннях СНК БССР, сесіях 
ЦВК і інш. Ён выступаў з дакладамі і ўздымаў пытанні пра неабходнас-
ць стварэння «Беларускага Цэнтральна-Прамысловага раёна, з цэнтрам 
у Менску», геаграфічнага размяшчэння прамысловасці, пашырэння ге-
алагічных даследаванняў і пошукаў мінеральнай сыравіны (у тым ліку 
агранамічных руд), стварэнне навуковых устаноў і г. д.

У тыя гады Г. Гарэцкі зрабіў шэраг вельмі грунтоўных і цікавых 
прац у галіне дэмаграфіі. Па матэрыялах сваіх камандзіровак у Польш-
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чу, Германію і Данію (1926, 1927 гг.) ён напісаў манаграфію «Межы За-
ходняй Беларусі ў Польшчы (Нацыянальны склад насельніцтва Заход-
няй Беларусі)» (1928) на беларускай мове з вялікім рэзюме па-ангельску. 
Ён вызначаў сапраўдныя этнічныя межы Беларусі і асабліва дасканала – 
заходнюю. Праца зацікавіла грамадскасць і яе аўтар быў запрошаны 
прачытаць лекцыі ў Кембрыдж.

У часопісе «Полымя» (1929, № 5) Г. Гарэцкі надрукаваў цікавы ар-
тыкул «Нацыянальныя асаблівасьці насельніцтва БССР і беларускага 
насельніцтва СССР паводле перапісу 1926 г.» У дачыненні да насель-
ніцтва ўсяго СССР аўтар зрабіў такі сумны вывад: «...беларусы пера-
жываюць працэс асіміляцыі выключнай моцы, які ставіць беларусаў на 
ўзровень (у гэтых адносінах) да найбольш «някультурных» нацыяналь-
насьцяў СССР, што стаяць на грані ўжо фізычнага зьмяншэньня і вы-
міраньня (камчадалы, асьцякі і да т. п.)».

14 кастрычніка 1928 г. у газетах Беларусі была апублікавана пастано-
ва ЦВК і СНК БССР «Аб рэарганізацыі Інстытута беларускай культуры 
ў Беларускую акадэмію навук». Пачалося абмеркаванне аб структуры і на-
кірунку дзейнасці БАН. Г.Гарэцкі напісаў адпаведную запіску «Аб аргані-
зацыйных прынцыпах будаўніцтва Акадэміі навук», у якой адзначыў, што 
БАН павінна сканцэнтраваць і планаваць усю навукова-даследчую працу; 
складацца не толькі з кафедраў, але і з інстытутаў як комплексных, так 
і спецыяльных; уключаць навуковыя дысцыпліны не толькі ў галіне культу-
ры і прыроды, але і ў галіне тэхнікі і гаспадаркі і інш. 26 снежня 1928 г. шэ-
раг вядомых вучоных БССР спачатку былі абраны спецыяльнай камісіяй, 
а затым пастановай СНК БССР былі зацверджаны ў званні членаў БАН. 
1 студзеня 1929  г., у дзень 10-годдзя БССР і Кампартыі рэспублікі, ура-
чыста правялі ўстаноўчы сход БАН. Гаўрыла Гарэцкі таксама быў у ліку 
першых акадэмікаў-заснавальнікаў БАН, прычым самы малады (28 гадоў) 
за ўвесь час існавання Акадэміі навук Беларусі.

Стварэнне БАН прыйшлося на 1929 – год «вялікага пералому», калі 
Савецкі Саюз ператварыўся ў «архіпелаг ГУЛАГ». Незадаволенасць вы-
клікала і БАН, якая здавалася бальшавікам занадта нацыянальнай. Па-
чаліся ганенні супраць «нацдэмаў». У 1930 г. па інспіраваных АДПУ 
справах «Саюз вызвалення Беларусі» (СВБ) і «Беларускі філіял працоў-
най сялянскай партыі» з БАН было арыштавана 33 вучоных, што склала 
амаль 1/3 усяго складу акадэміі, якая ў той час налічвала каля 100 наву-
ковых супрацоўнікаў. Па першай справе Максіма Гарэцкага асудзілі да 
5 гадоў высылкі ў Вятку, а Гаўрылу Гарэцкага – да вышэйшай меры 
пакарання (расстрэлу) з заменай гэтага пакарання заключэннем у кан-
цлагер тэрмінам на 10 гадоў. Яго ў цяплушцы давезлі да Кемі на беразе 
Белага мора – сталіцы СЛОНА (Салавецкага лагера асобага назначэн-

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


26

ня), а пазней у Мядзведжую Гару на будаўніцтва Беламорска-Балтый-
скага канала. Вось так скончылася праца акадэміка Г. Гарэцкага ў галіне 
эканомікі.

Як я даведаўся ўжо ў 90-х гадах мінулага стагоддзя з кнігі Куценко 
А. Н., Смирнов Н. Д. «Ордена Советских республик» (Донецк, 1966. 
С. 267) у 1930 годзе Г. І. Гарэцкі быў узнагароджаны ўрадам БССР ор-
дэнам Працоўнага Штандарту БССР, аб чым ён сам так ніколі і не даве-
даўся. Тады ордэн змянілі на ордэр – і ўзнагароджаны выдатны акадэмік 
адразу стаў зняволеным «нацдэмам» – «ворагам народа».

Дзейнасць Гарэцкага як эканаміста высока ацэньваў не толькі ўрад 
БССР, але і шэраг калег. Так, вядомы вучоны, палітычны і грамадскі дзе-
яч Аркадзь Смоліч, які таксама быў арыштаваны па справе «СВБ» даў 
паказанні пра Гарэцкага: « […] Г. И. Горецкий является сторонником 
и проповедником самых быстрых темпов индустриализации БССР, са-
мых больших размеров капитальных вложений, как в индустрию, так и 
в сельское хозяйство, так как таким путём Белоруссия наиболее быст-
ро может ликвидировать свою экономическую отсталость. […] умел 
он достаточно широко и своевременно поставить вопрос о развитии 
исследовательского дела и о его финансировании. По его плану и под его 
руководством была открыта при БАН первая в СССР кафедра теории 
штандорта1 народного хозяйства. Будучи хорошо знакомым с условия-
ми и особенностями сельского хозяйства БССР, Г. Горецкий в последние 
годы усиленно подчёркивал необходимость организации научной рабо-
ты и капитального строительства, исходя из перспектив генплана. 
В этом отношении он опережал всех известных мне экономистов БССР. 
Для практической работы он нередко выставлял положения, которые 
только впоследствии стали насущнейшими плановыми установками».

Пра манаграфію Г. Гарэцкага «Народны прыбытак Беларусі (Нацио-
нальный доход Белоруссии)» сучасны вядомы эканаміст Віталь Бусько2 
адзначыў:

«… Гарэцкі быў прыхільнікам збалансаваных гандлёвых сувязей Бе-
ларусі з тымі краінамі, з якімі гэта эканамічна выгадна. І сёння ў нашай 
краіне гэтаксама востра стаіць пытанне выбару найбольш выгадных 
гандлёвых партнёраў, збалансаванага спалучэння сувязей з Усходам 
і Захадам».

Дырэктар Інстытута эканомікі НАН Беларусі акадэмік П. Г. Нікі-
ценка і ст. навуковы супрацоўнік гэтага Інстытута В. М. Бусько так 

1  Штандорт – навука аб рацыянальным размяшчэнні вытворчасці.
2  Бусько, В. Хацелася Радзіме памагчы… / В. Бусько // Полымя. – 1998.  –  

№ 10.  –  С. 215. 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


27

ахарактаразавалі манаграфію: ״Названная выше работа Гавриила Ива-
новича Горецкого была первой монографией в республике, в которой да-
валось комплексное описание хозяйственной специфики нашей страны, 
показывалось, что по отдельным показателям Беларусь не только не 
отставала, но и опережала Россию. Некоторые выводы учёного не по-
теряли своей актуальности и сегодня. Работа эта свидетельствовала 
о склонности Горецкого к глубоким исследованиям, о его большой эру-
диции и способности к фундаментальным обобщениям. По предмету, 
который исследовал, он изучил труды практически всех наиболее из-
вестных экономистов Запада и России, смело вступал в полемику с при-
знанными авторитетами, пытался решать самые актуальные эконо-
мические проблемы, что вставали перед республикой. Характерно, что 
предисловие к монографии написал крупнейший специалист в области 
экономики сельского хозяйства профессор А. А. Рыбников3״.

Пра працы, у якіх сцвярджалася неабходнасць уключэння Го-
мельшчыны ў склад БССР, акадэмік П. Г. Нікіценка і В. М. Бусько пад-
крэслілі: «О практической ценности исследований Горецкого можно 
исходить по использованию его доводов Госпланом БССР при разработ-
ке докладной записки в правительство республики, в которой обосновы-
валась целесообразность включения Гомельщины в состав БССР. Уже 
в первой солидной экономической работе Гавриил Иванович показал 
себя как учёный, который поднимал глубинные проблемы для решения 
задач хозяйственного строительства республики»4.

Яны так ацанілі дзейнасць Г. І. Гарэцкага: ״Гавриил Иванович Горец-
кий занимался экономическими вопросами не более как пять лет. Одна-
ко он оставил яркий след в истории нашей экономической науки. Мно-
гие высказанные им положения сохраняют актуальность и сегодня. 
Например, необходимость развития рыночных отношений как важней-
ший фактор экономического роста, важность для экономики Беларуси 
внешнего рынка, творческое использование мирового опыта хозяйство-
вания с учётом особенностей республик, при разработке стратегии – 
опора на направления эволюционного развития страны, выяснение кон-
кретных приоритетов в экономической политике и другие5״.

***
У Мядзведжай Гары Г. Гарэцкаму пашанцавала: недалёка ад яго 

барака знаходзілася Геалбаза, куды 19 верасня 1931 г. ён з вялікім 

3 Никитенко, П. Г. Они были первыми академиками-экономистами Беларуси / 
П. Г. Никитенко, В. Н. Бусько.  –  Минск. Из-во «Право и экономика», 2001.  –  С. 36. 

4 Тамсама, с. 33, 
5 Тамсама, с. 44.
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хваляваннем звярнуўся. Пасля размовы з галоўным геолагам 
А. М. Гурэевым і інжынерам-геолагам У. С. Токаравым (абодва воль-
нанаёмныя) Гарэцкага ўзялі з выпрабавальным тэрмінам на працу па-
мочнікам малодшага тэхніка Варвары Гулінай – як пажартаваў Гурэеў: 
«Будзеце помВар». Так былы акадэмік-эканаміст ступіў на яшчэ невядо-
мую сцежку новай спецыяльнасці – геалогія. Гарэцкі працаваў з ранку 
да позняга вечара, ды так паспяхова, што яго ў канцы верасня перавялі 
навукова-тэхнічным супрацоўнікам Геалбазы, а яшчэ праз паўгода – 
старшым інжынерам-геолагам. 1931 год стаў пачаткам, а канал ББК – 
калыскай геалагічнай дзейнасці Г.І. Гарэцкага.

Ужо ў 1933 г. Гарэцкі напісаў першыя тры самастойныя справаздачы 
і першую друкаваную працу па геалогіі – артыкул «Геологическая ха-
рактеристика Водораздельного канала» (часопіс «За качество», дадатак 
да газеты «Перековка»).

У кастрычніку 1934 г. Г. Гарэцкі быў вызвалены: за добрую працу 
тэрмін заключэння быў значна скарочаны. Яго адпусцілі на зусім кароткі 
час з’ездзіць да бацькоў у Малую Багацькаўку і забраць сям’ю, але раілі 
застацца працаваць на ББК. Яго прызначалі на пасаду начальніка Тулом-
скай інжынерна-геалагічнай партыі, а затым – старшага інжынера-геолага 
Туломбуда. Тут праводзіліся інжынерна-геалагічныя вышуканні пад Ніж-
не-Туломскую ГЭС, Кольскі канал і Верхне-Туломскую ГЭС.

Гарэцкія пасяліліся каля Мурманска – у пасёлку Кола (на беразе 
Кольскага заліва). Доўга жылі ў бараку – былой стайні, кожнае стой-
ла якой было перароблена на маленечкія пакойчыкі. Атрымалі два: 
у адным начавалі маці і бацька Ларысы і малодшы сын, у другім – Лара, 
Гаўрыла і старэйшы сын.

У пачатку 1935 г. ад Парфіра прыйшоў ліст з жудаснай весткай: 4 са-
кавіка ў 2 гадзіны дня пасля аперацыі грыжы памёрла маці – Ефрасіння 
Міхайлаўна. Але ні Гаўрылу, ні Максіма на пахаванне маці не адпусцілі.

У лютым 1937 г. Гарэцкія пераехалі ў пасёлак Мурмашы – бліжэй да 
будаўніцтва ГЭС. На працы ў ББК Гаўрыла Іванавіч адразу зацікавіўся 
археалогіяй, а ў 1937 г. ужо змог надрукаваць у Маскоўскіх выданнях 
два артыкулы пра неалітычныя стаянкі Кольскага перашэйка і ў г. Кемі 
(Карэлія). Тады ж Гарэцкага прызначылі старшым геолагам аддзела да-
следаванняў Волгабуда, і ён з сям’ёй пераехаў пад Рыбінск, дзе мер-
кавалася правесці геалагічныя працы пад стварэнне Рыбінскага мора 
і будаўніцтва ГЭС. Там жылі нядоўга, каля паўгода, бо Гарэцкага рап-
там выклікаў начальнік будаўніцтва Рапапорт і паведаміў, што з Масквы 
паступіў загад, каб усіх, хто некалі быў асуджаны па артыкуле 58-6 
(шпіянаж), безадкладна звольніць. Ён параіў Гарэцкаму вярнуцца назад 
у Мядзведжую Гару і паступіць зноў на працу ў сістэму «Гідрапраек-
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та», на якую гэты загад не распаўсюджваўся. Ён напісаў пісульку, каб 
Г. Гарэцкаму далі накіраванне ў Мядзведжую Гару.

Але там ужо ў кастрычніку 1937 г. Г. Гарэцкі быў арыштаваны, але 
ў пачатку снежня нечакана вызвалены. Аднак 8 траўня 1938 г. за Гарэц-
кім зноў прыехаў «чорны воран», а выпусцілі толькі праз 1 год і 8,5 мес. – 
22 чэрвеня 1939 г. Гэта быў самы цяжкі арышт, калі зноў асудзілі да 
расстрэлу, а бясконцымі допытамі, здзекамі, голадам, карцэрамі, ката-
ваннямі многіх даводзілі да самагубства. Гаўрыла быў на грані таго жа.

Як былога «ворага народа», Г. Гарэцкага нідзе не прымалі на пра-
цу. Ён на працягу больш месяца пісаў запыты амаль у 30 месцаў, нават 
ездзіў у некаторыя гарады – станоўчага адказу не было. Каб не губляць 
час, ён апрацоўваў геалагічныя матэрыялы, якія назбіраў раней. Паслаў 
шэраг артыкулаў у друк. Вельмі цікавы сярод іх «Доледниковая кора 
выветривания на Кольском полуострове» (часопіс «Природа»), у якім 
упершыню была апісана новая з’ява ў геалагічнай гісторыі раёна.

Нарэшце ў жніўні прыйшла тэлеграма ад галоўнага інжынера бу-
даўніцтва Салікамскага гідравузла (СГУ) Н.С. Сіманава з запрашэннем 
на працу старшым геолагам Геалагічнага аддзялення 1-га раёна СГУ 
НКУС (пас. Ніжняе Мошава пад Салікамскам (Пермская вобласць). 
Праз 10 месяцаў Гарэцкі быў пераведзены на пасаду галоўнага геолага. 
Праца была цікавая, вельмі адказная. Тут ён пазнаёміўся з вядомымі ву-
чонымі з АН СССР Г.Ф.Мірчынкам, М.С.Шатскім, П.І.Прэабражэнскім 
і інш., партыя якіх працавала ў тых жа раёнах. Тут Гарэцкі даведаўся 
і пра смерць сваіх братоў: Івана – ў Ленінградзе і Максіма – у пас. Ва-
жаэль (Комі АССР).

У снежні 1940 г. Г.Гарэцкага перавялі ў Баравічы Наўгародскай во-
бласці, прызначылі галоўным геолагам Мсцінскага інжынерна-геалагіч-
нага раёна для пабудовы на рэчцы Мста каскада гідраэлектрастанцый, 
каб забяспечыць энергіяй Ленінград. Але праз паўгода пачалася вайна. 
Гарэцкага мабілізавалі на абарончыя работы – ён быў прызначаны га-
лоўным геолагам ва Упраўленне ваенна-палявога будаўніцтва Галоўа-
баронбуда Наркамата абароны і працаваў у Калінінскай, Леніградскай, 
Валагодскай абласцях, пад Масквой. Праца была вельмі напружа-
ная, умовы жыцця цяжкія, галодныя. Сям’я Гарэцкіх была эвакуіра-
вана ва Удмурцію, у Іжэўск і раённы пасёлак Вавож. У ліпені 1942 г. 
Г. Гарэцкага прызначылі галоўным геолагам Камска-Чусаўскага бюро 
№ 12 «Гідрапраекта» Галоўпрамбуда ў пас.Чунжына на р.Чусавой, якая 
ўпадае ў р.Каму. У гэтым раёне трэба было правесці інжынерна-геала-
гічныя вышуканні пад шэраг гідраэлектрастанцый. У Чунжына змаглі 
прыехаць Ларыса Восіпаўна з малодшым сынам. Г. Гарэцкага начальнік 
«Гідрапраекта» С. Я. Жук часта выклікаў у Маскву для абмеркавання 
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пабудовы шэрагу гідраэлектрастанцый і экспертызы іх праектаў. Ён тут 
сустракаўся са старшым сынам, якога перавялі на працу на аўтамабіль-
ны завод імя Сталіна (ЗІС), па магчымасці наведваў Ленінскую і іншыя 
бібліятэкі, дзе збіраў матэрыял па геалогіі Беларусі. У пачатку 1944 г. 
Г. Гарэцкага прызначалі на пасаду намесніка галоўнага геолага Бюро 
інжынернай геалогіі «Гідрапраекта» і галоўнага геолага экспедыцыі 
№ 5, якая знаходзілася ў Чкалаўску (радзіма Валерыя Чкалава) на Волзе 
ў Горкаўскай вобласці. Шматлікія працы на Волзе і мінулыя на Урале 
вымагалі бясконцых камандзіровак ў розныя геалагічныя партыі. Былі 
доўгатэрміновыя камандзіроўкі ў Маскву, у час якіх Гарэцкі пільна па-
чаў займацца падрыхтоўкай дысертацыйнай працы.

16 лютага 1945 г. у Інстытуце геалагічных навук АН СССР адбы-
лася абарона кандыдацкай дысертацыі Г. І. Гарэцкага на тэму «О роли 
местных географических условий в четвертичной истории на примере 
изучения Кольской и Туломской долин на Кольском полуострове». Пра-
ца дысертанта так была высока ацэнена апанентамі і членамі Вучона-
га Савета, што яны не толькі аднагалосна прагаласавалі за прысваенне 
ступені кандыдата геолага-мінералагічных навук, але, прызначыўшы 
яшчэ трэцяга апанента, працягнулі абарону на атрыманне вучонай сту-
пені доктара навук – галасаванне было станоўчым з лікам 15 – «за», 
2 – «устрымаліся». На жаль ВАК зацвердзіў толькі першую пастанову 
Вучонага Савета.

13 траўня 1946 г. Г. Гарэцкі прапанаваў Вучонаму савету Інстытута 
геалагічных навук АН СССР новую працу «Неогеновые и четвертичные 
отложения района Средней Камы между устьем Вишеры и городои Бо-
ровском» на суісканне вучонай ступені доктара геолага-мінералагічных 
навук, за якую ўсе 34 члены Вучонага Савета прагаласавалі станоўча. 

Навуковая і навукова-арганізацыйная дзейнасць Г. Гарэцкага як эка-
наміста, так і геолага выклікае здзіўленне і павагу яго вялікім тален-
там, працаздольнасцю і мэтанакіраванасцю. За зусім кароткі час ён змог 
стварыць шэраг выдатнейшых навуковых манаграфій, а ўсяго за 4 гады 
як дырэктар-арганізатар БНДІ сельскай і лясной гаспадаркі наладзіць 
працу ўстановы і ўзняць яе на такі ўзровень, што Інстытут стаў прыкла-
дам для інстытутаў аналагічнага напрамку ўсяго СССР. З канца 1931 г. 
Г. Гарэцкі самавукам пачаў авалодваць новай спецыяльнасцю і навукай – 
геалогіяй. Прыблізна праз 13 гадоў ён змог абараніць кандыдацкую 
дысертацыю (1945 г.), а на наступны 1946 г. – доктарскую. Умовы для 
таго, каб стаць вучоным у галіне геалогіі былі зусім неспрыяльнымі: 
да Х.1934 г. быў у Беламорска-Балтыйскім папраўча-працоўным лагеры 
АДПУ; Х-ХІІ.1937 – арыштаваны; 8. V.1938–22.VI.1939 – арыштаваны, 
прысуджаны да расстрэлу;  VII.1941–ІІ.1942 – на абарончых работах.
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Далейшая дзейнасць і жыццё геолага Г. Гарэцкага даволі добра вя-
дома. Ён правёў інжынерна-геалагічныя вышуканні шматлікіх аб’ектаў: 
каналаў, гідравузлоў, гідраэлектрастанцый, вадасховішчаў, вадаправо-
даў, сістэм абвадненняў і арашэння і інш. Гарэцкі працаваў не толькі як 
спецыяліст вытворчасці, але як вучоны-геолаг. Таму ён збіраў і апрацоў-
ваў велізарны фактычны матэрыял. У выніку ён выдаў шэраг капіталь-
ных буйных манаграфій, якія з’явіліся падмуркам для стварэння но-
вай навукі – палеапатамалогіі. Г.Гарэцкі атрымаў Дзяржаўную прэмію 
СССР – «За работы по палеопотамологии, строению аллювия и прарек 
Русской равнины в антропогене».

Больш 15 гадоў (з 1967 г.) Гарэцкі быў старшынёй Камісіі АН СССР 
па вывучэнні чацвярцічнага перыяду і савецкай секцыі Міжнароднай 
асацыяцыі па вывучэнні чацвярцічнага перыяду (INQA), а з 1982 г. – га-
наровым членам Камісіі і INQA. У Беларусі ён быў адноўлены ў званні 
акадэміка АН БССР па геалогіі (1965), стварыў Беларускую антрапа-
генавую камісію; выдатную школу геолагаў-чацвярцічнікаў, вядомую 
не толькі ў СССР, але і ва ўсім свеце; надрукаваў некалькі глыбокіх па 
зместу манаграфій і шматлікіх артыкулаў і г.д. Г. Гарэцкі атрымаў зван-
не «Заслужаны дзеяч навукі БССР», Дзяржаўную прэмію БССР, шэраг 
ордэнаў і медалёў і інш. Гаўрыла Гарэцкі як вучоны ў галіне эканомікі 
(эканамічнай геаграфіі, а таксама дэмаграфіі), так і ў галіне геалогіі (ге-
алогіі антрапагена, неатэктонікі, геамарфалогіі; а таксама ў археалогіі, 
геаграфіі, палеагеаграфіі) – яскравы прыклад поўнай адданасці навуцы 
пры любых жыццёвых умовах.

Тамара Тарасава 
 (Мінск)

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЕ ЛІТАРАТУРЫ» 
МАКСІМА ГАРЭЦКАГА ЯК ПЕРШАЯ СПРОБА 

СТАНАЎЛЕННЯ БЕЛАРУСКАГА ТЭАРЭТЫЧНАГА 
ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Кніга «Гісторыя беларускае літаратуры» М. Гарэцкага дае магчы-
масць гаварыць пра выдатныя здольнасці Гарэцкага-тэарэтыка, які за-
клаў падмурак беларускага тэарэтычнага літаратуразнаўства. Ахапіць 
у кароткім артыкуле ўсе аспекты тэорыі літаратуры немагчыма, спынім-
ся на найбольш фундаментальных паняццях літаратуразнаўства, якія 
сустракаюцца ў «Гісторыі…».
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