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КОЛЕРАВАЯ  ПАЛІТРА  Ў  «СКАРБАХ  ЖЫЦЦЯ» 
МАКСІМА  ГАРЭЦКАГА 

Т. У. Кіявіцкая 

Максім Гарэцкі (1893�1938) � геніяльны беларускі празаік першай 
паловы XX стагоддзя. Ён пачынаў з малых жанраў. Яго раннія 
апавяданні склалі зборнік «Рунь» (1914). Пісьменнік спрабаваў сябе і 
ў драматургіі («Антон», «Жартаўлівы пісарэвіч», «Гапон і Любачка»). 
Вядомы М. Гарэцкі і як літаратуразнаўца. У час рэпрэсій пісьменнік 
быў высланы ў Вятку, дзе незадоўга да смерці напісаў «Скарбы 
жыцця», упершыню апублікаваныя толькі ў 1993 годзе ў часопісе 
«Полымя». Да сённяшняга дня гэты твор не падвяргаўся 
скрупулёзнаму аналізу � навукоўцы звярталіся да яго пераважна 
эпізадычна. 

«Скарбы жыцця» � неардынарны, алегарычны, выключна 
суб�ектыўны твор, напісаны пісьменнікам-мастаком, у ім шмат 
статычных замалёвак і адсутнічае яскрава выражаная сюжэтная канва. 
Твор насычаны слоўнымі карцінамі, што ў сукупнасці надае яму 
знешне статычны характар, але важкае месца ў яго слоўніку займаюць 
дзеясловы руху (і найперш гэта дзеяслоў хадзіць). 

Колеравая гама адыгрывае важную ролю як у фальклорных, так і 
ў мастацкіх творах. І калі ў народнай творчасці за кожным колерам 
замацавана нейкае сімвалічнае значэнне, своеасаблівы код, які захоў-
вае за сабой пэўны сэнс, то мастацкі твор � бачанне індывідуальнае. 
Таму мора не можа быць ва ўсіх творцаў сінім, вінаград зялёным, а 
рукі белымі. Колернае ўспрыняцце тут суб�ектыўнае, асацыятыўнае. 
Не ва ўсіх творах М. Гарэцкага колеры выконваюць аднолькавую 
функцыю. У апавяданнях «Лірныя спевы» (1914), «Рускі» (1915) 
колеры не былі істотным сродкам вобразнага выяўлення. Аповесць 
«Ціхая плынь» і «Скарбы жыцця» � творы іншага кшталту. Колеравая 
палітра паасобных твораў М. Гарэцкага вельмі адрозная: ад суцэльнай 
бясколернасці да багатага спектра колераў і адценняў. У апавяданні 
М. Гарэцкага «Рускі» ўжыты толькі адзін колеравы прыметнік � 
жаўтаваты (жаўтаватыя бялкі). А апавяданне «Лірныя спевы» хоць і 
не вызначаецца бясколернасцю, але мае вельмі бедную палітру 
(чорны, белы, чырвоны з перавагай чорнага). Як сінтэз асобнага 
колераўжывання выступае ў творы «бела-чорна-чырвонае знамя». 

Спектр «Скарбаў жыцця» значна больш багаты. Калі казаць 
вобразна, то гэта сапраўды «каляровы» твор М. Гарэцкага. Колераў і 
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адценняў толькі ў прыметнікавым ужыванні налічваецца шаснаццаць 
(чорны, белы, зялёны, жоўты, сіні, чырвоны, руды, шэры, залаты, 
фіялетавы, васільковы, сярэбраны, серабрысты, бела-серабрысты, 
буры, бялявы). З вясёлкавых колераў адсутнічае ў чыстым выглядзе 
толькі аранжавы, а блакітны ўжываецца ў форме назоўніка блакіт. Ва 
ўжыванні колеравых лексем відавочна пераважае чорны колер (19 
словаўжыванняў), затым ідзе белы (15), далей � жоўты і зялёны (па 7). 
Тут дарэчы прывесці словы самога М. Гарэцкага: «Толькі думаю ў 
сумнай трывозе: чаму гэтак многа чорнага, чаму?» [1, с. 22]. 
Пісьменнік не дае нам адказу на гэтае пытанне. 

Колеры ў «Скарбах жыцця» выступаюць у цеснай сувязі з 
пэўнымі прадметамі і паняццямі, атрыбутамі якіх яны з�яўляюцца. 
Канкрэтныя колеры ў творы маюць прыкладную (ужываюцца для 
аб�ектыўнай перадачы колераў) або метафарычную сэнсавую і функ-
цыянальную нагрузку. Напрыклад, толькі ў прамым значэнні ўжы-
ваецца прыметнік руды (рудая свіння, рудыя дахі), а метафарычнае 
значэнне мае лексема залаты (залаты смутак). 

Дамінаванне чорнага падкрэслівае мінорнасць твора. І чорны ў 
«Скарбах жыцця», акрамя прамога прыкладнога значэння, набывае 
глыбока сімвалічны сэнс (чорнае жыта, чорныя баравікі, чорная птуш-
ка, чорная зямля). Але, хоць гэта мінорны колер, ён звязаны тут з 
жыццём, бо і жыта, і снапы, і зямля ёсць сімвалы жыцця. Белы колер 
таксама глыбока сімвалічны. Але гэта ўжо не «жыццёвы» колер, бо 
белыя тут косці, холад, труна. 

Я. Крук, разглядаючы сімволіку колераў у беларускай народнай 
культуры, вызначае белы як «сімвал смутку, жалобы, гора, смерці, 
трансфармацыі, пераходу ў іншы стан, сімвал дарогі з аднаго свету ў 
іншы» [2]. Такім чынам, у разуменні белага колеру М. Гарэцкі блізкі 
да народнага ўспрыняцця. 

Але не толькі белы выступае ў «Скарбах жыцця» як сімвал 
смерці. Лексема жоўты таксама ўжываецца як сінонім «мёртвага»: 

«Бачу я поўную хату людзей. А ў ёй � новая, белая труна: 
фуганачкам выструганыя шалёвачкі. 

Бачу я жоўтае, вечнае, невядомае. Венчык на чале. Сашчэпленыя, 
вымытыя да сіняга рукі» [1, с. 19]. 

«І вось прыгледзеўся я � і скура сшорхла ў мяне ад жаху... 
Жоўтыя, мёртвыя твары...» [1, с. 21]. 

Але ёсць словаўжыванні лексемы жоўты і ў прамым значэнні 
(жоўтая маргелка, жоўты ліст). 
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Прыметнік зялёны ўжываецца толькі ў прамым значэнні пры 
назоўніках, што называюць расліны або прадметы, з імі звязаныя 
(зялёная бяроза, зялёны вяночак, зялёная травіца і інш.). Астатнія 
колераўжыванні адзінкавыя (залаты, шэры, бялявы і г. д.). 

Спектры колераў «Скарбаў жыцця» і «Ціхай плыні», падзеленых 
значным прамежкам часу твораў, у многім падобныя. 

Такім чынам, колеравая палітра, выкарыстаная М. Гарэцкім у яго 
«Скарбах жыцця», характарызуе яго як мастака. Колеры ў творы 
выконваюць разнастайныя функцыі, выступаюць у прамым і перанос-
ным значэннях. Мастацкі свет «Скарбаў жыцця» нельга назваць 
чорна-белым, хоць чорны колер дамінуе ў творы. Для стварэння 
вобразнасці, надання непадзейнаму твору візуальнай нагляднасці 
пісьменнік шырока ўжывае іншыя колеры і адценні. 
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА С КОМПОНЕНТАМИ БЛАГ-, ДОБР-  
В ЯЗЫКЕ УСПЕНСКОГО СБОРНИКА XII�XIII ВВ. 

А. А. Кожевникова 

Целью данной работы является рассмотрение словообразователь-
ных, семантических и функциональных особенностей композитов с пер-
выми компонентами благ- и добр- (далее просто композитов), ввиду 
частотности их употребления в текстах древнерусских произведений. 

Задачи данной работы: 
• выявить основные модели, по которым образовывались композиты; 
• проанализировать структурное соотношение древнерусских компо-
зитов и их древнегреческих эквивалентов; 

• выявить семантические соответствия древнерусских композитов и 
их древнегреческих и старославянских эквивалентов. 
В качестве исследуемого материала рассматриваются сложные 

слова с первыми компонентами благ-, добр- из оригинальных произ-
ведений Успенского сборника XII�XIII вв. («Житие Бориса и Глеба», 
«Житие Феодосия Печерского») и переводных («Житие Мефодия, ар-
хиепископа Моравского», «Житие св. мученицы Феодосии», «Слово 
Иоанна Златоуста�»). Источником материала является Успенский 
сборник [1]. 


