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Гарэцкага доугi час захоувауся у iнстытуце 

reaxiмii i геафiзiкi НАН Беларусi. Яго сын, 

акадэмiк НАН Беларусi, геолаг, геатэктонiк 

Радзiм Гарэцкi падарыу ЦНБ НАН Беларусi 

бiблiятэку свайго бацькi, дапоуненую кнiгамi 

са сваёй бiблiятэкi. Кнiгазбор акадэмiкау 

Гарэцкiх паступiу у ЦНБ НАН Беларусi 

у сакавiку 2008 года. Сёння ён размеwчаны 

асобнай калекцыяй у кнiгасховiwчы аддзела 

рэдкiх кнiг i рукапiсау пад wыфрам «КГор». 

Кнiгазбор акадэмiкау Гарэцкiх уяуляе сабой 
звычайную бiблiятэку навукоуца-геолага. У сва
ёй асноунай частцы яна сфармiравана адпа
ведна з навуковымi iнтарэсамi яе уладальнiкау 
i адлюстроувае ix прыхiльнасць да пэунага нап
рамку даследаванняу. У дадзеным выпадку гэта 
даследаваннi па геалогii антрапагена, стратыграфii, 
палеаграфii, палеанталогii, геамарфалогii, гiдра
геалогii, iнжынернай геалогii, археалогii. 

У кнiгазборы вучоных звыш 3 ООО назвау. Ён 
прадстаулены н.е толькi кнiгамi, але i перыядыч
нымi выданнямi, арыгiнальнымi адбiткамi, аута
рэфератамi кандыдацкiх i доктарскiх дысертацый. 

Бiблiятэку умоуна можна падзялiць на два раз
дзелы. У першым захоуваюцца выданнi, звязаныя 
з прафесiйнай дзейнасцю вучоных. У другi увайшлi 
кнiгi беларускiх лiтаратуразнауцау з аутографамi 
i дарчымi надпiсамi. Самыя раннiя з кнiг - «Инст
рукции ... », выдадзеныя у друкарнi lмператарскай 
Акадэмii навук Санкт-Пецярбурга у 1896-1898 гадах 
(«Инструкция для исследования и описания рек» 
(1896), «Инструкция для исследования морских 
берегов» (1898), «Инструкция для исследования 
характера и распространения летучих песков» 
(1898)). Гаурыла Гарэцкi пакiнуу вялiкую спадчы-

Г. 1. Гарэцкi. 

ну у многiх галiнах навукi. Яго даследаваннi у вы
глядзе манаграфiй, артыкулау, справаздач i iншых 
матэрыялау адлюстроуваюць погляды вучонага 
на прыродныя багаццi антрапагенавага перыяду. 
Свае даследаваннi па гэтай тэме дасылалi вучона
му яго калегi з ycix канцоу Савецкага Саюза. Дарчыя 
надпiсы сведчаць пра адносiны памiж вучонымi, 
падкрэслiваюць аутарытэт Гаурылы lванавiча сярод 
паплечнiкау i вучняу. 

У кнiгазборы ёсць навуковыя кнiгi з дарчы
мi надпiсамi ад калег, з якiмi вучоны працавау 
у розных галiнах i на розных тэрыторыях. Пералiк 
ix заняу бы шмат старонак i меу бы несумнен
ную каштоунасць для спецыялiзаванага выдан
ня, але у гэтым артыкуле, адрасаваным колу 
адухоуленых чытачоу, варта засяродзiцца на 
унёску культурным, пiсьменнiцкiм. 

На працягу усяго жыцця Гаурыла Гарэцкi адчу
вау велiзарны iнтарэс да культурнага жыцця 
Беларусi, у прыватнасцi, меу стасункi з многiмi 
пiсьменнiкамi, сярод якiх шмат з кiм сябравау. 
Калi у Маскве праводзiлiся дэкады беларускай 
лiтаратуры i культуры, Гарэцкi часта наведвауся 
на гэтыя мерапрыемствы, з цiкавасцю слухау 
выступленнi i нават крытычна ix ацэньвау. Ад
нойчы, напрыклад, nicay сваёй жонцы Ларьке 
Восiпауне: «Паэты выбралi для чытання у боль
шасцi старыя творы ды i чыталi ix не усе па-майс
тэрску. А. Куляшоу добра прачытау верш «Да 
аб'яднаных нацый», але мог бы выбраць нешта 
больш мастацкае ... П. Панчанка чытау кепскава
та, хоць i добры верш пра высотны дом. П. Глеб-
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ка таксама невыразна прачытау верш пра мiр. 
К. Крапiва кепска чытау, прачытау стары верш 
пра асла i сонца. К. Кiрэенка тэатральна, але не 
вельмi умела, прачытау вялiкi стары верш, якi ён 
раней чытау у гэтай зале ... М. Танк чытау без за
хаплення, глухiм голасам, свой стары верш, якi 
сказау добра: "А хто вецер пасее - той буру па
жне". У лiсце ад 24.03.1979 г. да пляменнiцы Галiны 
Максiмауны Гарэцкай вучоны распавядау пра ве
чарыну з Васiлём Быкавым. Але ж не утрымауся 
ад зауваг у адрас пiсьменнiка: «Многа было 
пiсулек, цiкава адказвау В. Быкау. Але шматразо
вае так сказаць (хаця б так кажучы) страшэнна за
смечвала мову, псавала яе». 

У кнiгазборы Гарэцкiх шмат кнiг, атрыма
ных у дар ад Якуба Коласа, Уладзiмiра Дубоукi, 
Уладзiмiра Караткевiча, Максiма Лужанiна, Мак
сiма Танка, Нiла Г iлевiча i iнш. У Мiнску, куды ву
чоны пераехау у 1968 годзе, прайшлi яго апошнiя 
дваццаць гадоу, якiя сын вучонага Радзiм Гарэцкi 
характарызуе як «самыя светлыя, спакойныя i 
плённыя» у багатым на крутыя павароты баць
кавым жыццi. Гаурыла lванавiч часта прыходзiу 
у Саюз пiсьменнiкау на лiтаратурныя вечары, 
наведвау калi не усе, дык многiя тагачасныя тэат
рал ьн ыя прэм'еры i некаторыя шараговыя 
спектаклi - увогуле цiкавiуся усiм, што адбыва
лася у культуры. 

Вучоны не толькi выдатна ведау i горача любiу 
родную лiтаратуру, але i сам быу аутарам многiх 
артыкулау i успамiнау на лiтаратуразнаучыя i 
мовазнаучыя тэмы. Яго публiкацыi прысвечаны 
брату-пiсьменнiку Максiму Гарэцкаму, Янку Купа
лу, Якубу Коласу, Уладзiмiру Дубоуку i iншым, з кiм 
вучоны быу добра знаёмы. 

Даунiм сябрам Гаурылы Гарэцкага быу паэт 
Уладзiмiр Дубоука. Яны у адзiн час жылi i вучылiся 
у Маскве: Гарэцкi - у Цiмiразеускай акадэмii, 
Дубоука - у Брусаускiм iнстытуце. Гарэцкi па 
заканчэннi навукi вёу кафедру у Горках, по
тым стаяу на чале iнстытута у Мiнску. Дубоука 
заставауся жыць у Маскве, але часта прыязджау 
у Мiнск. Ён уваходзiу у кiраунiцтва «Маладняка», 
наладжвау працу навага лiтаратурнага згуртаван
ня «Узвышша» (1926-1930), часта друкавауся i быу 
адным з рэдактарау аднайменнага часопiса. У адзiн 
з прыездау у беларускую сталiцу паэт падарыу 
вучонаму сваю кнiжку «Жёлтая акация» (М., 1970) 

з аутографам: «Дарагiм Г. 1. i Л. В. Гарэцкiм на памяць, 
ад шчырага сэрца. 15/02.71. Масква. Ул. Дубоука». 

3 Якубам Коласам Гарэцкага у 1924 годзе 
пазнаёмiу яго родны брат Максiм. Якуба Кола
са i братоу Гарэцкiх аб'ядноувала сумесная праца 
у камiсiях i секцыях lнбелкульта, разам яны пры
малi удзел у мерапрыемствах, прысвечаных Пер
шай беларускай акадэмiчнай канферэнцыi па 

Дарчы надпiс Ядвiгi Раманоускай, 

пляменнiцы Янкi Купалы. 

Дарчы надпiс Г. 1. Гарэцкага сыну 

Радзiму Гарэцкаму. 

Дарчы надпiс Нiла Плевiча. 
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рэформе беларускага правапiсу. Пасля рэар
ганiзацыi у 1928 годзе lнбелкульта у Беларус
кую акадэмiю навук першымi паунамоцнымi 
членамi акадэмii былi зацверджаны Якуб Ко
лас, Янка Купала i Гаурыла Гарэцкi. У гады Вялi
кай Айчыннай вайны вучоны працавау 
у «Г iдрапраекце». Падчас камандзiровак у Мас
кву ён сустракауся з Якубам Коласам. Доугi час 
памiж iмi вялося лiставанне. Якуб Колас ха� 
дайнiчау аб вяртаннi Гаурылы Гарэцкага у Бела
русь, але безвынiкова. Ён вельмi шанавау Гарэц
кага. У 1945 годзе Гаурыла lванавiч абаранiу 
кандыдацкую дысертацыю, а на другi год -
доктарскую (абарона праходзiла у lнстытуце 
геалагiчных навук АН СССР у Маскве). Дзве гэтыя 
падзеi былi адсвяткаваны у гасцiнiцы, дзе жыу 
Якуб Колас, разам з беларускiмi пiсьменнiкамi. 

Якуб Колас дасылау Гаурылу i яго жонцы Ла
рысе свае новыя кнiгi. Пясняр падарыу Гарэцкiм 
экзэмпляр паэмы «Рыбакова хата», якая выйшла 
у Дзяржвыдавецтве БССР, з наступным надпiсам: 
«Маiм мiлым, дарагiм землякам Ларысе i Гаурылу 
lванавiчу Гарэцкiм на добрую памяць. 25.Xll.1947 г.». 

У цяжкi час, калi Гаурыла i Максiм Гарэцкiя 
афiцыйна лiчылiся «ворагамi народа», ix жо
нак Ларысу Восiпауну i Леанiлу Усцiнауну 
падтрымлiвалi Янка Купала i яго жонка Уладзiслава 
Францауна. Многiм рызыкуючы самi, яны не 
адвярнулiся i ;цапамагалi, чым маглi. Пасля вы
хаду з няволi, праз гады, Гаурыла Гарэцкi у сва
ёй кнiзе успамiнау пра Янку Купалу nicay: «У 1918 
годзе у Смаленску жыу i Янка Купала з маладою 
жонкаю Уладзiславай Францаунай, жылi яны на 
Малой Багаслоускай вулiцы, у прыдалiннай част
цы горада, у аднапавярховым доме. Купала до
сыць часта запрашау Максiма у госцi, брат i мяне 
брау з сабою. Хоць i цяжка жылося у той час, але 
Уладзiслава Францауна заусёды была выключ
на гасцiннай i жыццярадаснай». Гаурыла lванавiч 
вельмi цяжка успрыняу загадкавую смерць пес
няра. Па меры магчымасцi вучоны наведвау жон
ку паэта. У лiсце да Ларысы Восiпауны ад 25.05.43. 
Гарэцкi адзначыу: «Быу у Kynaлixi. Шмат чаго яна 
апавядала мне пра апошнi год жыцця Купалы. 
Якiя цяжкiя у яго былi перажываннi - ад фiзiчных 
хвароб i iншых». У другiм лiсце - ад 17.06.43., да
сланым жонцы з Масквы, Гарэцкi распавядау: 
«Учора быу я у гасьцёх у цёткi Уладзiславы, якая 
жыве у гасьцiнiцы «Масква». Добра пагаманiлi. 

Успамiнае яна усё Янку, яго апошнiя гады. Паказа
ла мне усе яго апошнiя карткi. Як-небудзь паедзем 
у крэматорый, укланiцца праху вялiкага нашага 
песьняра-прарока . . .  ». 

У кнiгазборы Гарэцкiх захоуваецца 3бор 
творау Янкi Купалы у сямi тамах (Мiнск, .1975-) 
i каштоунае пасмяротнае выданне выбраных 
творау паэта (М., 1943) пад агульнай рэдакцы
яй Якуба Коласа. Таксама цiкавы зборнiк вершау 
Янкi Купалы (Мiнск, 197 8) з дарчым надпiсам: 
«Даражэнькiм Гарэцкiм у дзень юбiлея Гаурылы 
lванавiча на добрую памятку ад родных Янкi Ку
палы. Красавiк 1980 г., Мiнск. Ядвiга Раманоуская». 
Гэта падарунак пляменнiцы паэта. 

А вось некаторыя прыклады дарчых надпiсау 
ад дзеячау беларускай культуры у кнiгазборы 
Гаурылы Гарэцкага . . .. 

«Шаноунаму Гаурылу lванавiчу Гарэцкаму. 3 вя
лiкаю павагаю пасылаю на памяць гэтую кнiжку. 
Шкада, што няма на роднай мове. Спадзяюся 
паправiць у другi раз. Пятрусь Броука. Vll.1968 г.» -
на кнiзе «Всегда с тобой» (М., 1967). 

Гаурыла lванавiч неаднойчы прызнавауся, што 
яму вельмi падабаюцца творы Янкi Брыля. На 
кнiзе «Сёння i памяць: Апавяданнi, мiнiяцюры, эсэ» 

(Мiнск, 1985) надпiс: «Дарагiм Ларысе Восiпауне i 
Гаурылу lванавiчу - з глыбокай павагай. 11.07.85. 
Я. Брыль. 11.07.85». На кнiзе «Сад: Кнiга польскiх 
апавяданняу» (Мiнск, 1982) таксама надпiс: «Да
рагому Гаурылу lванавiчу на добрае здароуе! 
Я. Брыль. 17.Х.82». 

Васiль Быкау у сваiм выданнi «Праудай адзiнай: 
Лiт._ крытыка, публiцыстыка, iнтэрв'ю» (Мiнск, 1984) 
пакiнуу такi надпiс: «Дарагой для беларускай 
лiтаратуры сям'i Гарэцкiх з удзячнасцю i вялiзнай 
павагай - аутар. В. Быкау. 1.Xll.84». 

Дарчы надпiс ад Васiля Вiткi: «Дарагому Гаурылу 
lванавiчу з глыбокай пашанай да выдатнага i 
слаунага роду Гарэцкiх. Васiль Вiтка. 15 кастрычнiка 
1973» - на кнiзе «Выбраныя творы. Т. 1. Вершы, 
паэмы, казкi» (Мiнск, 1973). На кнiзе В. Шэкспiра 
«Антонiй i Клеапатра: Трагедыя.» (Мiнск, 1982) -
ад жонкi Гаурука Таццяны Мiхайлауны: «Дарагiм 
Ларь�се Восiпауне i Гаурылу lванавiчу Гарэцкiм 
з дауняй прыязняй i зычлiвасцю на успамiн пра 
Юрыя Паулавiча, якi заусёды любiу Вас i захапляуся 
Вамi. Таццяна Гаурук». 

Гаурыла Гарэцкi захапляуся творамi Нiла Г iле
вiча. У сваю чаргу паэт i публiцыст выказвау самую 
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шчырую сардэчную прыхiльнасць i павагу да сям'i Гарэцкiх i ix плён
най дзейнасцi на нiве беларускай навукi i культуры. У кнiгазборы 
Гарэцкiх восем кнiг ад Нiла Г iлевiча. На кнiзе «Песнi сямi вёсак. Тра
дыцыйная народная лiрыка Мiншчыны» (Мiнск, 1973) дарчы надпiс: 
«Вельмi шаноуным Ларысе Восiпауне i Гаурылу lванавiчу Гарэцкiм 
адукладальнiка, якому у працы над гэтай кнiгай свяцiу вялiкi прык
лад Максiма lванавiч.а. 3 сардэчнай павагай i самымi добрымi 
пажаданнямi. 1973. Н. Г iлевiч.»; на кнiзе «Лiрычныя песнi» (Мiнск, 
1976): «Сям'i Гарэцкiх - слауным i прыгожым людзям, чыю прысут
насць у беларускай культуры я успрымаю i адчуваю як жывы запа
вет вялiкiх. 3дароуя Вам i душэунай моцы, дарагiя Гаурыла lванавiч i 
Ларыса Восiпауна! 21.Х.76. Н. Гiлевiч». 

Шчырым прыхiльнiкам таленту Гарэцкага быу Уладзiмiр Карат
кевiч. На першай старонцы яго вершаванай кнiгi «Мая lлiяда» 

(1969) ёсць такi надпiс: «Дарагому Гаурылу lванавiчу - ад шчыра
га пачытальнiка рэдкага ягонага таленту - Уладзiмiра Караткевiча. 
17 лiстапада 71 г. Менск». 

Сярод аматарау беларускай лiтаратуры вялiкую цiкавасць вы
клiкау выхад у свет у 1978 годзе кнiгi Максiма Лужанiна «3 ранку да 
вечара. Роздумы, водгукi, накiды партрэтау». Гэты твор захоуваецца 
у бiблiятэцы Гаурылы lванавiча з такiм надпiсам: «Паважанаму Г. 1. Га
рэцкаму. Прымiце i гэту сцiплую лiсцiну у вянок памяцi самага пер
шага, незабыунага Максiма. 9.Xll.78». Аб глыбокай пашане з боку 
Лужанiна сведчаць i яго надпiсы на iншых кнiгах з асабiстай бiблiятэкi 
вучонага: «Дарагi Гаурыла lванавiч! Кнiжыца - тонкая, многа месца 
на палiцы не адбярэ, калi заслугоувае, вядома. М. Лужанiн. 15.IV.85» -
на кнiзе «Начало человека» (М., 198 4); «Вялiкага плёну i спору у на
шай добрай дарозе! Г. 1. Гарэцкаму душэуна М. Лужанiн. 21.Vll.73» -
на кнiзе «Рэпартаж з рубцом на сэрцы» (Мiнск, 1972). У кнiгазборы 
налiчваецца восем кнiг з дарчымi надпiсамi Максiма Лужанiна. 

Ад Адама lосiфавiча Мальдзiса - сем кнiг з аутографамi. У 1977 годзе 
у выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» выйшау нарыс Мальдзiса 
«Астравеччына, край дарагi . . .  ». Аутар падарыу яго Гарэцкаму з такiм 
надпiсам: «Шаноунаму Гаурылу lванавiчу - гэту часцiну Беларусi -
з павагай i сiмпатыяй уручае аутар А. Мальдзiс. 12.9.77 г.» Самы раннi 
надпiс ад лiтаратуразнауца - на кнiзе «Таямнiцы старажытных 
сховiшчау. Да гiсторыi беларускай лiтаратуры XVII-XIX стагоддзяу» 

(Мiнск, 1974): «Паважаным Ларь�се Осiпауне i Гаурылу lванавiчу Гарэцкiм 
з сардэчным навагоднiм вiншаваннем - А. Мальдзiс. 31/Xll-74». 

Цёплыя дачыненнi звязвалi Гаурылу lванавiча з Максiмам Танкам. 
Кнiга «Лiсткi календара» (1970) займае у яго творчасцi асаблiвае мес
ца. Гэтая кнiга была падорана вучонаму з наступным надпiсам: «Глы
бокапаважанаму Гаурылу lванавiчу Гарэцкаму на добры успамiн. Ад 
усяго сэрца. Максiм Танк. Мiнск, 21/IX.1970». Цi вось яшчэ: «Глыбока
паважанаму Гаурылу lванавiчу Гарэцкаму - з любоую i найлепшымi 
пажаданнямi. Максiм Танк. Мiнск. 17/XII. 1976» - на кнiзе «Дарога, за
калыханая жытам. Вершы» (Мiнск, 1976). Максiм Танк зрабiу надпiс i на 
кнiзе вершау «Лiрыка» (1987) - адрасаваны жонцы Г. 1. Гарэцкага: «Глы-

бокапаважанай Ларь�се Восiпауне 
Гарэцкай. Ад усяго сэрца. Максiм 
Танк. Мiнск, 17.111.1990 г.». 

Больш чым шэсць дзесяцi
годдзяу налiчвала сяброуства Гау
рыл ы Гарэцкага i беларускага 
пiсьменнiка Станiслава Шуш
кевiча. У кнiгазборы налiчваецца 
дваццаць тры кнiгi паэта з аутогра
фамi. У 1983 годзе у выдавецтве 
«Мастацая лiтаратура» у серыi 
«Бiблiятэка беларускай паэзii» 

вый шла кнiга С. Шушкевiча «Даро
га у залатую восень». Яе аутар 
падарыу сям'i Гарэцкiх i над
пiсау: «Дарагiм Ларысе Восi
пауне i Гаурылу lванавiчу, маiм 
найлепшым суседзям, дом якiх 
заусёды бачу праз шыбу свай
го вакна, якiм мне хочацца 
заужды выказаць павагу i добра
зычлiвасць. С. Шушкевiч. 28 мая 
1983 г.» Самыя раннiя аутографы 
Шушкевiча - на кнiзе вершау 
«Лясная калыханка» (Мiнск, 
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Штамп бiблiятэкi П. Гарэцкага. 

1958): «Гаурылу lванавiчу Гарэцка
му са шчырым пачуццём i самымi 
найлепшымi пажаданнямi. Станiслау 
Шушкевiч. 20.Xll.1959 », на кнiзе 
«Сарочы церамок» (Мiнск, 1959 ): 
«Гаурылу lванавiчу на добры успамiн. 
Станiслау Шушкевiч. 20.Xll.1959 », на 
кнiзе «Мы на змену iдзём» (Мiнск, 
1961): «Гаурыла lванавiч! Буду сар
дэчна рад, калi знойдзеце у гэтай 
кнiжцы цiкавае для Вашых унукау. 
Станiслау Шушкевiч. 28.Xll.1961». 

Да свайго 75-годдзя Гаурыла Га
рэцкi атрымау ад беларускiх паэтау 
зборнiк вершау «Слухайце - Хатынь. 
Слушайте - Хатынь» (Мiнск, 1975). 
На тытульным лiсце яго зафiксаваны 
32 подпiсы, сярод якiх аутографы 
А. Астрэйкi, К. Кiрэенкi, П. Панчанкi, 
А. Зарыцкага, С. Грахоускага, М. Лужа
нiна, К. Цвiркi, П. Прыходзькi, Г. Бурау
кiна, Н. Плевiча, М. Танка, А. Бачылы, 
А. Вялюгiна, Р. Барадулiна, А. Вяр
цiнскага, Э. Агняцвет, П. Броукi, У. Ка
леснiка i iнш. Разам з iмi свой подпiс 
паставiу намеснiк старшынi Саю
за пiсьменнiкау БССР празаiк lван 
Шамякiн. 

Цiкавасць i любоу да роднай 
мовы i лiтаратуры Гаурыла lванавiч 
пранёс праз жыццё. Ён быу цу
доуным знауцам творчай спадчы
ны свайго брата. У 1917-1918 гадах 
яны разам склалi «Руска-беларускi 
слоунiк», якi выйшау у 1918 годзе 
у Смаленску, а пазней i у Вiльнi (1921). 
Гэта быу першы беларускi слоунiк та-

кога тыпу, надрукаваны пасля рэвалюцыi, i першы вопыт братоу 
у галiне лексiкаграфii, паспяхова прадоужаны lнстытутам бела
рускай культуры. 

Гаурыла Гарэцкi рабiу усё, што мог, для вяртання спад
чыны брата Максiма Гарэцкага. Ён быу вельмi удзячны пра
фесару фiлалогii Дзмiтрыю Бугаёву за выданне невялiчкай, 
але змястоунай манаграфii «Максiм Гарэцкi» (1968). Саюз 
пiсьменнiкау Беларусi стварыу Камiсiю па лiтаратурнай спад
чыне Максiма Гарэцкага. Гаурыла Гарэцкi дапамагау складанню 
Збору творау Максiма Гарэцкага у чатырох тамах (1984 -1986), 
якi пазней быу дапоунены «Творамi» ( 1990) i «Псторыяй беларус
кай лiтаратуры» (1992). 

У кнiгазборы Гарэцкiх захоуваюцца кнiгi ад сваякоу, сябрау 
i знаёмых. Кнiжкi ад жонкi Ларысы Восiпауны захоуваюць такiя 
надпiсы: «Гурыку ад Лары. 10/IV 47» у кнiзе М. Садковiча i Я. Льво
ва «Георгiй Скарына» (Мiнск, 1946); «Дарагому Гурыку на дзень 
10/IV 47. Лара» - у кнiзе К. Чорнага «Трэцяе пакаленне» (Мiнск, 
1946); «Майму любаму Гурыку, самаму заузятаму грыбнiку, 
у знак падзякi i узнагароды за сёлетнiя грыбныя посьпехi. Лара. 
7.Х.67. Дзедауск» - у кнiзе Б. Васiлькова «Белый гриб. Опыт
монографии одного вида» (М., 1966); «У памяць тваёй доб
рай мамы, Гурык, хай будзе i гэтая кнiжка. 13.V.77. Лара» -
у кнiзе У. Васiлевiча «Дзень добры, мама! Славы адданасцi i
любовi» (Мiнск, 1977).

У кнiгазборы ёсць кнiгi ад сыноу - з надпiсам: «Маме i тату 
ад сыноу. 18/Vl-48 г.» - на кнiзе «За Советскую Беларусь. 
Белорусская литература в Великой Отечественной войне» 

(М., 1942); ад сваячкi Эстэр Зiноуеуны Валовiк (Tyci): «Дорого
му Гурику. Туся. 10/IV-47 г.» - на кнiзе М. Страхава «Истори
ческая геология» (М., 1938), «Дорогому Гурику. Будь всегда 
весел и счастлив. Туся. [Б. д.]» - на кнiзе А. Русака «Закрасуй
ся, Нёман. Песнi, лiрыка, гумар» (Мiнск, 1978). Яшчэ некалькi · 
выданняу, падораныя Ларь�се Восiпауне яе сяброукай Яугенiяй 
Саламонаунай Кац. На кнiзе Якуба Коласа «Избранное» 

(М., 1946) дарчы надпiс: «Дорогая Лариса Иосифовна, поздрав
ляю, желаю Вам всего, всего хорошего. Хорошо, если эта кни
га сможет доставить Вам пару тёплых минут воспоминаний о 
родном уголке. Ваша Женя. 13/111-47 г. ». У даследаваннi «Не
которые методы определения физико-механических свойств 
грунтов (Пособие для грунтовых лабораторий). [Под ред. проф. 
В. В. Охотина] дарчы надпiс: «В знак того, что я все время Вас 
помню, даже когда ничего не пишу. Уваж. Ларисе Иосифовне. 
[Автограф подруги Е. С. Кац]. 20/Xll-50 г.)). 

Каля 2 ООО кнiг з аутографамi i дарчымi надпiсамi захоу
ваецца у кнiгазборы Гарэцкiх. Ён адкрыты абсалютна для ycix, 
хто цiкавiцца дзейнасцю Гаурылы Гарэцкага, вялiкага Чалаве
ка, класiка прыродазнауства, якi падарыу жыццё служэнню На
вуцы. 
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