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РАННЯЯ ПРОЗА МАКСІМА ГАРЭЦКАГА: 

АД РЭАЛЬНАГА ФАКТА ДА МАСТАЦКАГА ВОБРАЗА 
 
Максім Гарэцкі трывала заняў месца пачынальніка літаратуры факта 

ў беларускай літаратурнай прасторы. Новая хваля ўвагі да дакументалізму 
Гарэцкага ўзнікла пасля атрымання Святланай Алексіевіч Нобелеўскай прэміі па 
літаратуры. У артыкуле “Станаўленне дакументальна-мастацкага жанру 
ў журналістыцы Святланы Алексіевіч” Л. Сінькова адзначае: “У беларускай 
літаратуры самадастатковыя факты ў ролі мастацкіх вобразаў з’явіліся ўжо 
ў першай трэці ХХ стагоддзя, бо, мусіць, ні адна бяда не абмінула Беларусь. 
Прыкладам можа служыць творчасць Максіма Гарэцкага, рэпрэсаванага 
і расстралянага ў 1938 г., вымушанага ствараць ва ўмовах высылкі сваю 
“Камароўскую хроніку” (гісторыю роднай вёскі Малой Багацькаўкі, усёй 
Беларусі) не як традыцыйна мастацкі, спецыфічна цэласны тэкст, а як “чарнавое” 
пералічэнне фактаў, звязаных перш за ўсё канцэптуальна, а не стылёва” [6]. 

Пры гэтым хочацца адзначыць, што ўзоры такога дыскурсу ў творчасці 
Гарэцкага праяўляліся ўжо з першых старонак яго тэкстаў. Магчыма, не так 
відавочна, як у дзённікавых нататках “На імперыялістычнай вайне”, 
“Камароўскай хроніцы” ці рамане “Віленскія камунары” (даследаванню ролі 
факта ў рамане прысвечана кніга “Класіка ХХ стагоддзя: прыхаваныя таямніцы 
раман а “Віленскія камунары” М. Гарэцкага [2]), але ўсё роўна адчувальна. 
Можна сказаць, што творчы старт пісьменніка Гарэцкага – гэта крок ад факта 
да вобраза, ускладнены задачай не толькі эстэтычнага, але найперш духоўнага 
характару.  

Зыходзячы з гэтага важна зразумець: як, пры наяўнасці факта, 
арганізаваны аповедны пачатак твора? Якія прыкметы эстэтычнай арганізацыі 
тэксту? Іншымі словамі, наша задача адказаць на пытанне: як факт упісваецца 
Максімам Гарэцкім у фармат мастацкага твора, як факт рэальны ператвараецца 
ў вобраз і факт мастацкі?  
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Перад гэтым хочацца адзначыць, што пад “рэальным фактам” будзем 
разумець “сапраўдную, рэальную падзею, з’яву; тое, што сапраўды існуе, чаму 
ёсць пацверджанне ў форме праўдзівых звестак, дакументаў і г.д.”[4, c.42]. Пад 
“фактам мастацкім” – “дакументальны факт, які атрымаў самастойнае 
эстэтычнае значэнне, г.зн. стаў гатовым вобразам. Адна з яго прыкмет – 
унутраная невычэрпнасць” [4, c.42]. Наша даследаванне будзе грунтавацца на 
супастаўленні публіцыстычнга артыкула пісьменніка і мастацкага твора, 
напісаных прыблізна ў адзін і той жа час. 

Агульнавядома, што ў якасці аўтара (карэспандэнта) газеты “Наша ніва” 
Гарэцкі пачаў выступаць з 13 (26) верасня 1912 года. Яго матэрыялы выходзілі 
ў пастаяннай рубрыцы «З Беларусі і Літвы» і даносілі весткі з Горак. 
У артыкуле “Нашаніўская дзейнасць Максіма Гарэцкага: ад карэспандэнта да 
пісьменніка” для ілюстрацыі актыўнасці супрацоўніцтва пісьменніка з “Нашай 
нівай” прыводзіцца табліца, з якой дакладна бачна, як газетны артыкул плаўна 
перацякаў у літаратурны твор [3]. 

Так, пасля артыкулаў у выпусках № 37 ад 13(26).09.1912 «Г. Горкі» 
(напісаны пад псеўданімам “Беларус”), № 43-44 ад 2(15).11.1912 «Г. Горкі» 
(напісаны пад псеўданімам “Беларус”) і № 2 10.01.1913 «Шамоўская 
воласць…» (напісаны пад псеўданімам “М. Беларус”), надрукаваных у рубрыцы 
«З Беларусі і Літвы» на старонках газеты з’яўляецца апавяданне “У лазні” 
(№ 4 ад 25.01.1913); а пасля публікацый «Таварыство цьвярозасьці», «Не 
глядзелі-б вочы» (М. Б.) (№ 6 ад 7.02.1913) на працягу двух нумароў друкаваўся 
кароткі жалобны абразок «Атрута» (псеўданім “Максім Беларус”, № 8 ад 
20.02.1913 і № 9 ад 01.03.1913). 

На першы погляд гэта звычайная храналагічная інфармацыя, якая не 
павінна выклікаць асаблівай цікавасці. Але падобнае меркаванне зменіцца 
адразу пасля прачытання згаданых артыкулаў. 

Так, у артыкуле “Не глядзелі б вочы” Гарэцкі-журналіст распавядае пра 
факт атручэння “ханджой” (спіртам-адгонам): “У вёсцы М. Б-цы (Мсціслаўскаго 
пав. Магілёўск. губ.) жаніў Пятрок Сілачонак свайго сына Ляксея. К свадзбі 
прывёз яму швагар ажно дзьве чверці спірту – адгону (“ханджы”, я кажуць 
у нас), частаваць гасьцей, “каб бывалі часцей”. І ўжо нашто ласуны да гарэлкі 
нашы старыкі, але піць гэта смярдзючае зельля неяк пасароміліся, ці можэ 
пабаяліся, каб не захварэць. … І ўсе-ткі, ліха-ж дало, на другі дзень бабу, 
Раманіху Лёксу, падпаілі гэтым адгонам ды так, што чуць жывую дамоў 
занясьлі. Чуць адратавалі, а то пайшла-б без пары на гай за выпіўку, кінуўшы 
малых дзетак” [5]. А зараз звернемся да жалобнага абразка “Атрута”. Сама 
назва адсылае нас да вышэйзгаданага нашаніўскага артыкула. Пры гэтым 
відавочна, што Гарэцкі-публіцыст і Гарэцкі-пісьменнік карыстаюцца рознымі 
творчымі прыёмамі.  

Вось і надышоў час паразважаць над тым, як факт рэальны ператвараецца 
ў факт мастацкі. Пачнем з назвы – “Атрута”. Відавочна, што свежыя 
журналісцкія ўражанні знайшлі адбітак ў лаканічным загалоўку, які ў кантэксце 
мастацкага твора выглядае метафарычна. Калі ў артыкуле аўтар распавядае пра 
канкрэтную атруту, то ў абразку паняцце “атрута” ад фактычнай з’явы 
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пашыраецца да метафары: атрута – гарэлка, атрута – чалавек, які “з’ядае” сваю 
жонку і дзяцей. Далей звернемся да імёнаў: ключавая постаць артыкула “Не 
глядзелі-б вочы” Раманіха, герой абразка – Раман. Зразумела, што пісьменнік не 
жадаў дубліраваць журналісцкі матэрыял, а карыстаўся ім толькі як 
ідэястваральным, таму змяніў “пол” персанажу, пры гэтым не жадаючы цалкам 
аддаляцца ад факта, пакінуў імя. Ёсць такой метамарфозе і яшчэ адно 
тлумачэнне: задача нататкі – адчуць інфармацыйную нагоду, імгненна стварыць 
панараму падзеі (з прычыны фармату журналісцкага тэксту), прывесці да 
высновы-маралі ‒ паказаць чытачу праблему, выклікаць пачуццё агіды да 
пьянства. І зроблена гэта, як бачым, без глыбокай драматызацыі сюжэту, больш 
карыкатурна, яскрава і праз антытэзу, якая, дарэчы вельмі ўдала вырысавалася 
ў Гарэцкага: мужчыны пабаяліся піць “ханджу”, а Раманіха пагадзілася. Ды 
і ўвогуле, ці не карыкатурна ў прынцыпе выглядае пьяная жанчына! Тут 
трагічнае хаваецца за камічным. 

У драматычным абразку “Атрута” Гарэцкі карыстаецца зусім іншымі 
прыёмамі, ды і задачу ставіць больш сур’ёзную. Твор – суцэльная 
драматызацыя сітуацыі. Ад факта застаецца толькі імя персанажа і сітуацыйная 
“атрута”‒ ніякага сарказму, карыкатурнасці і намёку на весялосць тут няма. 
Калі газетны артыкул пачынаўся вяселлем, то абразок (па прынцыпе кантрасту) 
‒ перадсмяротнай хваробай. Канешне, ёсць у творы месца і манеткам (якія 
звычайна дараць маладым), і кветачкам, але адыгрываюць яны ў творы 
асаблівую сімвалічную ролю. “А ў мяне грош! А ў мяне грош!” – радасна 
крычаў Косцік. “Ды не: гэта ў яго пяць, ажно вун, капеек; гэта, гэта…А ў мяне 
вун што, ‒ краскі! На табе, мама!” – казала Аўдулька хворай маці, якая ўжо не 
магла ўзняцца з ложка. У гэтай сцэне Гарэцкі, нягледзячы на тое, што яшчэ 
пачатковец у літаратуры, праяўляе сябе майстрам драматызацыі: ён умее 
разгледзець у прадмеце двухбаковасць, палярнасць значэння і скарыстацца 
гэтай шматзначнасцю імгненна, як фокуснік, у адной сцэне. Дзяўчынка нясе 
любай матулі кветкі на радасць, а маці, адчуваючы свой стан, “выварочвае” 
гэты тэатральны атрыбут на свой лад: “Будзеш мне на могілку кветачак 
прыносіць…На радаўніцу з яечкам прыйдзі хрыстосавацца” [1, c.188]. Дарэчы, 
мае месца ў творы і тэма вяселля, што для артыкула стала падзеястваральнай, 
толькі ізноў-такі, скарыстана яна з супрацьлеглым сэнсам, праз матыў сну 
Ганны: «Што я сніла сяння? Быццам нябожчыца мама, такая светлая, ясная, 
у беленькай світачцы, прыйшла к нам і да таго ж жаласна і сумна кажыць мне: 
“Ганначка, ‒ кажэ, ‒галубка, чаго ты так счарнела ды высахла, выпятрыла ўся? 
Рыхтуйся, кажэ, ‒ бо табе ж пад вянец пара, заждалася я цябе…”» [1, c.188]. 
Зараз вернемся да манетак, што дзеткі атрымалі як узнагароду ад каморніка на 
бублікі. Зноў пісьменнік прапускае “тэатральны атрыбут” праз кантраснае 
светабачанне: манеткі, атрыманыя на радасць дзецям, прыносяць смерць 
самаму малодшаму Яначку. Вось як Гарэцкі стварае гэтую сітуацыю: Раман 
“падскочыў да бацькі і рвануў з рук грошы і маланкай пабег за дзверы; Яначка 
скаўзануў з дзедавай рукі і грукнуўся галоўкай аб падлогу” [1, c.192]. Маці, 
якая бачыла ўсё, памірае следам. Дзедавымі словамі: “Кара божая!” 
заканчваецца драматычны абразок “Атрута”.  
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Падкрэслім яшчэ раз, што гэты твор напісаны пасля выхаду артыкула 
“Не глядзелі-б вочы”, і становіцца відавочным, што тэма пьянства настолькі 
хвалявала пісьменніка, што ён не мог спыніцца на крытычным рэпартажы 
фельетоннай танальнасці, і напісаў драматычны абразок, наскрозь прасякнуты 
плачам, горам і пахам “атруты”. І калі ў артыкуле Гарэцкі спрабуе 
адлюстраваць з’яву аб’ектыўна, даючы магчымасць выказацца нават жонцы 
прадаўца гарэлкі: “А мне што? Хто ня хочыць, тэй ня пьець. А я, балазе, на 
беднасць сваю зараблю…бывае іншы святы дзень і на паўрубельчыка”, то 
ў мастацкім творы, нягледзячы на тое, што Раман таксама спрабуе 
апраўдвацца, вырашае пытанне адназначна – пьянства гэта атрута, якая з’ядае 
жыцці людзей. 

Якую выснову можна зрабіць з вышэйпрыведзенага аналізу твораў? 
Відавочна, што М. Гарэцкі сумяшчаў публіцыстыку з заняткам 

літаратурнай творчасцю, і гэта абсалютна лагічна: назіраючы за праявамі 
рэчаіснасці, пісьменнік знаходзіў сюжэты для сваіх апавяданняў; рэалізоўваў 
пастаўленую перад «нашаніўцамі» задачу азнаямлення чытачоў з літаратурнымі 
навінкамі на беларускай мове, і, нарэшце, выкарыстоўваў газету як пляцоўку 
для выказвання сваëй грамадзянскай пазіцыі. 

У кантэксце тэмы, закранутай у нашым артыкуле, можна адзначыць 
наступнае: па-першае, дакументальны факт, зафіксаваны публіцыстычна, 
Гарэцкі выкарыстоўвае як аснову для ідэі мастацкага твора; па-другое, ён не 
капіруе фактычныя падзеі, а па-мастацку іх апрацоўвае, пры гэтым пакідаючы 
сувязныя ніці паміж матэрыяламі; па-трэцяе, пісьменнік па-рознаму 
падыходзіць да падачы “аўтараскага мэсэджу”: у публіцыстычным артыкуле 
Гарэцкі стварае аб’ектыўную карціну рэчаіснасці і пакідае права выбару (у 
нашым выпадку “піць ці не піць”) чытачу, а ад сябе дадае маленькую рэмарку: 
“Вось якая тут “чудасія”. Не глядзелі-б вочы”. У мастацкім творы мы зусім не 
чуем адкрыты аўтарскі голас, толькі можам меркаваць, што фраза “Кара 
божая!”, сказаная дзедам, вельмі блізкая і пісьменніку Гарэцкаму. Сілу 
аўтарскага голасу мы адчуваем праз энергетыку драматычнага напружання 
калізіі, праз па-мастацку зафіксаваныя “кантрасныя фарбы” антытэзы, якія 
падкрэсліваюць дыяпазон аўтарскіх эмоцый. 

Відавочна, што аналіз публіцыстыкі Максіма Гарэцкага «нашаніўскай 
пары» – справа не такая ўжо і другарадная, бо менавіта ранняя публіцыстыка 
Гарэцкага, творчасць таго часу, калі пісьменнік не быў яшчэ зацятым 
прыхільнікам ніякай іншай ідэалогіі акрамя справы нацыянальнага 
станаўлення, дае магчымасць зразумець, як фарміраваўся яго светапогляд, як 
выточвалася ідэалагічная пазіцыя, як слова публіцыста ператваралася, 
вырастала ў слова пісьменніка-мастака. І безумоўна, менавіта публіцыстычныя 
артыкулы, у якіх зафіксаваны рэальны жыццёвы факт, даюць магчымасць 
прасачыць за тым, як пісьменнік Гарэцкі гэты факт апрацоўваў. Менавіта 
з аналізу публіцыстычных артыкулаў варта пачынаць гаворку аб месцы факта 
ў мастацкай творчасці Максіма Гарэцкага, бо факт як аснова журналісцкага 
матэрыялу, стаў тым інструментам, які выточваў мастацкую манеру пісьма 
сённяшняга класіка беларускай літаратуры. 
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Алена Гурская 
(Мінск) 

 
МАСТАЦКАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ ВОБРАЗА ІНТЭЛІГЕНТА  

Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ ХХ СТ.  
(М. ГАРЭЦКІ, М. СТРАЛЬЦОЎ, В. ГІГЕВІЧ) 

 
Трактоўка паняцця «інтэлігенцыя» ў навукова-даведачнай літаратуры, 

незалежна ад часу выхаду выданняў, у сваіх зыходных пасылках калі не 
тоесная, то падобная. Адштурхнуўшыся ад лацінскай першаасновы (intelligens – 
разумны, дасведчаны), аўтары дэфініцыі бачаць у інтэлігенцыі «грамадскі слой 
людзей, прафесійна занятых разумовай, пераважна складанай, творчай працай, 
развіццём і распаўсюджваннем культуры…» [7, с. 455]. Усталявалася 
меркаванне, што тэрмін уведзены ва ўжытак у 1860-я гады пісьменнікам 
П.Д. Бабарыкіным (ёсць, праўда, звесткі пра выкарыстанне паняцця 
Цыцэронам, які лічыў інтэлігенцыяй прадстаўнікоў «адукаванай дэмакратыі»). 
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