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Максім Гарэцкі (1893–1938). 
Жыццёвы і творчы шлях. Максім Іванавіч Гарэцкі нарадзіўся 

18 лютага 1893 года ў вёсцы Малая Багацькаўка на Магілёўшчыне ў 
сялянскай сям’і. Шлях да асветы будучы пісьменнік пачаў са школы граматы 
ў Вялікай Багацькаўцы (1901–1903), затым была Вольшынская царкоўна-
прыходская двухкласная школа (1903–1905) і настаўніцкія класы (1905–
1908). У 1909 годзе Максім паступіў у Горы-Горацкае каморніцка-
агранамічнае вучылішча, дзе вучыўся на казённым кошце (бясплатна) да 
1913 года. Тут пачаў займацца творчасцю і ўжо не пакідаў гэты занятак нават 
у самыя цяжкія перыяды жыцця. 

Пасля заканчэння вучылішча нядоўгі час працаваў землямерам на 
Віленшчыне, аднак хлопца чакала служба ў царскай арміі. Каб скараціць яе 
тэрмін і адслужыць толькі год замест прадугледжаных трох, М. Гарэцкі 
пайшоў у войска “вользапісаным” і стаў “сувязістам артылерыйскай батарэі”. 
Гэта было ўлетку 1914 года, якраз напярэдадні Першай сусветнай вайны. 
Праз некалькі месяцаў ён быў цяжка паранены і пасля доўга лячыўся ў 
шпіталях Вільні, Магілёва, Масквы. Вярнуўся на фронт, у раён пінскіх балот, 
у афіцэрскім чыне прапаршчыка. Цяжкая хвароба вясной 1917 года 
прымусіла зноў блукаць па шпіталях Арла, Масквы, Жалезнаводска. Да 
цывільнай службы М. Гарэцкі прыступіў у Смаленску, дзе працаваў на 
пасадзе каменданта гарадскога жыллёвага аддзела, супрацоўнічаў з 
рэдакцыямі газет. 

У складзе рэдакцыі газеты “Звязда” пераехаў у Мінск, а затым у 
Вільню (1919), якая неўзабаве трапіла пад польскую акупацыю. Адно з 
месцаў працы М. Гарэцкага – Віленская гімназія, у якой ён пазнаёміўся з 
будучай жонкай Леанілай Чарняўскай. Займаўся літаратурнай і грамадска-
палітычнай дзейнасцю, за што ў 1922 годзе трапіў у сумна вядомую турму 
Лукішкі.  

У кастрычніку 1923 года пераехаў з сям’ёй у Мінск. Выкладаў 
беларускую мову і літаратуру на рабфаку БДУ, у Камуністычным 
універсітэце БССР. У 1925 годзе ўвайшоў у склад Інбенкульта, пазней 
рэарганізаванага ў Акадэмію навук БССР. З 1926 года працаваў у Горацкай 
сельгасакадэміі. У верасні 1928 годзе вярнуўся ў Мінск, і ўжо зімой разам з 
іншымі нацыянальна арыентаванымі пісьменнікамі стаў аб’ектам злосных 
нападак у друку.  

У 1930 годзе М. Гарэцкі арыштаваны па справе неіснуючага “Саюза 
вызвалення Беларусі”. Вясной 1931 года высланы ў Вятку, куды праз год да 
яго прыехала жонка з сынам і дачкой. У ліпені 1935 года тэрмін высылкі 
скончыўся, і Гарэцкія пераехалі ў Смаленск, бліжэй да Беларусі. Пісьменнік 
уладкаваўся настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў гарадскім 
пасёлку Пясочня. Ноччу з 3 на 4 лістапада 1937 года Гарэцкага арыштавалі 
па сфабрыкаванай справе. “Будучи непримиримым врагом Советской власти 
в течение ряда лет проводил контрреволюционную работу, высказывал 
террористические и контрреволюционные намерения, работая учителем 
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школы обрабатывал учеников в контрреволюционном духе” [3, с. 157]. 
Пастановай “тройкі” 5 студзеня 1938 года прысуджаны да расстрэлу, праз 
пяць дзён, 10 лютага, прысуд быў выкананы. Родным пісьменніка паведамілі 
іншую прычыну і дату смерці: кровазліццё ў мозг, 20 сакавіка 1939 года. 
Рэабілітацыя М. Гарэцкага адбылася ў 1957 годзе. 

Большая частка багатай літаратурнай спадчыны пісьменніка была 
апублікавана ўжо пасля рэабілітацыі. Сараўднае асэнсаванне яго тытанічнай 
творчай і навуковай працы па-сапраўднаму пачалося толькі ў пачатку 1990-х 
гадоў. Як празаік М. Гарэцкі выступаў у розных жанрах, чым пашырыў 
жанравыя межы нацыянальнай літаратуры. У ліку яго набыткаў зборнікі 
апавяданняў “Рунь” (1914), “Досвіткі” (1926), аповесці “Антон” (1919), “Дзве 
душы” (1919), “Ціхая плынь” (1926 і 1930) і інш., дакументальна-мастацкія 
запіскі “На імперыялістычнай вайне” (1926), раманы “Віленскія камунары” 
(1965), “Камароўская хроніка” (1966), драматычныя творы... Як вучоны-
літаратуразнаўца М. Гарэцкі напісаў першы падручнік па беларускай 
літаратуры “Гісторыя беларускае літаратуры” (1926). Як мовазнаўца 
падрыхтаваў і выдаў шэраг перакладных слоўнікаў. Акрамя таго, быў 
збіральнікам фальклору, літаратурным крытыкам і публіцыстам, выдаўцом-
рэдактарам. Аднак заўчасна перарванае жыццё не дазволіла рэалізавацца ўсім 
магчымасцям і планам выдатнага беларускага дзеяча. 

Апавяданне “Роднае карэнне” (1913). Прадметам мастацкага 
даследаваня ў апавяданні “Роднае карэнне” з’яўляецца праблема станаўлення 
беларускай інтэлігенцыі – адна з галоўных у творчасці М. Гарэцкага. Пачатак 
ХХ стагоддзя – перыяд, калі, гаворачы словамі пісьменніка, закладваўся 
“наш младабеларускі фундамент – гэта свядомая інтэлігенцыя, каторая 
выйшла з беларускай народнай гушчы і адтуль жа бярэ сокі для свайго 
жыцця” [2, с. 596] (артыкул “Развагі і думкі”). Маладыя хлопцы, радзей – 
дзяўчаты, паехаўшы на вучобу, пачыналі разумець культурны разрыў, што 
існаваў тады паміж вёскай і горадам, марылі аб тым, каб наблізіць свае 
родныя мясціны да набыткаў цывілізацыі.  

Вобраз Архіпа Лінкевіча. “Бясспрэчнай заслугай М. Гарэцкага” 
аўтарытэтны літаратуразнаўца М. Мушынскі назваў увядзенне ў 
“нацыянальную прозу новага героя – вясковага інтэлігента, які ўсведамляе 
сваю адказнасць за лёс народа і будучыню роднага краю” [4, с. 382]. 
Менавіта такім героем з’яўляецца студэнт-медык Архіп Лінкевіч. Ён мае 
шмат агульнага з самім пісьменнікам, некалі таксама студэнтам-вяскоўцам, 
выступае носьбітам аўтарскіх ідэй, поглядаў на месца і ролю маладой 
беларускай інтэлігенцыі ў жыцці народа. Аўтабіяграфізм спрыяе глыбокаму 
раскрыццю персанажа, псіхалагічнай дакладнасці ў яго абмалёўцы. Хлопец 
перажывае ўнутраны канфлікт, барацьбу паміж яго цывілізацыйным і 
прыродным “Я”. Студэнт-медык відавочна ўзняўся на больш высокую 
ступень інтэлектуальнага развіцця ў параўнанні са сваімі землякамі, шмат 
ведае, можа патлумачыць многае з пазіцый навукі. Аднак сутыкненне з 
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незразумелым з’явамі, якія сяляне лічаць справаю нячыстай сілы, ставіць 
хлопца ў тупік, нараджае шмат пытанняў без гатовых “навуковых” адказаў.  
 Штуршком да роздумаў над “праклятымі”, “шалёнымі пытаннямі” 
стала расказаная ў пісьме бацькі дзіўная гісторыя з новай хатай. У 
прасторным, гатовым для жыцця будынку, як аказалася, жыць немагчыма: то 
батрака, што вырашае там пераначаваць, невядомая сіла скідае з грубкі і 
нават душыць; то бацька апынаецца пад лаўкай, на якой спаў... Архіп 
успрымае прачытанае скептычна (“У дваццатым вяку баяцца жыць y новай 
хаце. A чаго? Ну, пэўне, чэрці не даюць” [2, с. 25]). Пісьмо выклікае ў яго то 
паблажлівы, то зласлівы смех, а ўрэшце ўмацоўвае ў жаданні служыць 
“цёмнаму” беларускаму люду (“Што за народ наш, беларусы? – уголас задаў 
ён сабе пытанне і размеркаваў, што доктарам будзе служыць на Беларусі і 
будзе збіраць матэрыялы аб духоўным жыцці свайго народа” [2, с. 26]). 
Жаданне “служыць на Беларусі” ў кантэксце творчасці М. Гарэцкага 
разумееца як маральны абавязак, высокая асветніцкая місія – служыць 
Беларусі, адукоўваць просты люд, павышаць яго агульнакультурны ўзровень, 
змяняць умовы яго існавання.  
 Падчас чытання бацькоўскага ліста ў будучым медыку, які кіруецца 
розумам і асветай, ажывае прыродны, ірацыянальны пачатак, сувязь з 
“родным карэннем”: “Незразумела, уцяміць не можна, што за штуковіна 
такая, – ламаў галаву медык, і на глыбіні яго душы пачалі капашыцца 
вобразы таёмнага, страшнага, шчыра-беларускага...” [2, с. 27]. Ён раптоўна 
вырашае паехаць да бацькоў і самому разабрацца з гэтай “чартоўшчынай”. 
Здаецца, ліст з’явіўся толькі фармальнай прычынай пакінуць працу ў горадзе 
падчас летніх канікул і паехаць туды, дзе Архіпу так хораша і спакойна, – на 
вёску. Спрадвечна-сялянскі складнік хлопцавай натуры дае пра сябе ведаць і 
тады, калі па дарозе са станцыі ён бачыць таемныя агні на полі. “Ось так 
чартаўня. Ну й уцям тут, што за справа. I калі мне робіцца неяк нядобра, то 
што б было з нашым батраком? I чэрці здаліся б”, – раздумляў студэнт, каб 
неяк выбачыць сабе сваё спужанне” [2, с. 30]. Аднак таямніца хутка 
развеялася: аказалася, што “арыштанты нейкія” спалілі пакінутыя на полі 
сельскагаспадарчыя прылады – бароны.   
 Асаблівую ролю ў гэтым і ў іншых творах М. Гарэцкага выконвае 
вобраз апавядальніка – асобы, ад імя якой вядзецца аповед у мастацкім 
тэксце. У пачатку ХХ стагоддзя празаікі выкарыстоўвалі т. зв. аб’ектыўны 
метад аповеду – ад 3-й асобы, тады як суб’ектыўны метад прадугледжвае 
гаворку ад 1-й асобы. М. Гарэцкі “імкнуўся да максімальнага раскрыцця 
“душы” персанажа, шукаў спосабы перадачы падзей вачыма герояў, 
акцэнтаваў увагу на іх думках, перажываннях” [1, с. 105]. Таму ён 
“з’яўляецца адным з першых, хто стаў выкарыстоўваць прыём суб’ектывацыі 
апавядання ад 3-й асобы” [1, с. 105]. Суб’ектывацыі садзейнічае найперш 
выкарыстанне няўласна-простай мовы, што дазваляе даць характарыстыку 
персанажу праз яго ўласныя “развагі і думкі”. 
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 “Навука? Што ж навука? Яна, скажам, дае малюпаценькія адказы, якім 
парадкам робіцца што ў прыродзе. Ну і ўсё. <...> Не, навука ніколі не дасць, 
бо не можа даць, адказу на праклятыя пытанні. Ды ў яе і цэль зусім іншая” [2, 
с. 32]. Архіп прыходзіць да высновы, што не ўсё можна спасцігнуць праз 
кніжную мудрасць: вучэнне не дае гатовых адказаў на ўсё, а нараджае ў 
дапытлівым розуме новыя складаныя, метафічныя пытанні. Навука не можа 
праясніць Архіпу “праклятае” пытанне пра сутнасць жыцця і смерці: “Мы не 
ведаем, што будзе пасля нашае смертухны, a на гэтым свеце на ўсё адгадкі 
знайсці не можна, шукай не шукай” [2, с. 33]. Навука не здольная 
патлумачыць “нешчаслівасць” новай хаты, якая ўрэшце згарыць ад удару 
перуна ў навальнічную ноч; не можа поўнасцю выкрасліць са свядомасці 
памяць пра ваўкалакаў, дамавых, лесавых, вадзяных; не ў сілах парваць 
сувязь з “родным карэннем”. 

Пра ролю “роднага карэння” ў станаўленні беларускай інтэлігенцыі 
гаворыць і мясцовы філосаф дзед Яхім. Ён простымі словамі фармулюе 
складаную ідэю аб магчымасці дапасаваць “роднае карэнне” – прыродна-
сялянскі шматвяковы вопыт і духоўныя каштоўнасці – з адкрыццямі навукі і 
набыткамі цывілізацыі. Выказаныя ў фінале твора пажаданні дзеда Яўхіма 
гучаць як запавет не толькі галоўнаму герою, але і маладому пакаленню 
беларусаў пачатку ХХ стагоддзя, сучаснікам пісьменніка: “Першае, што 
скажу я табе, гэта – чытай, галубец, y кніжках і ў разумных людзей пытайся, 
як жылі даўней нашы тутэйшыя людзі... <...> A другое: часцей y роднае 
гняздзечка залятай, дык не будзе яно здавацца табе страшным <...>. Помні, 
што каб другога вызваляць, трэба самому крэпкім быць, на сілы не ўпадаць, a 
то і самаго затопчуць...” [2, с. 45]. У разважаннях неадукаванага пажылога 
селяніна выяўляецца, аднак, жыццёвая мудрасць, гучыць думка пра 
недасканаласць грамадства, выказваецца разуменне складанасці духоўных 
пошукаў мададых выхадцаў з вёскі.  

Няпростыя ўзаемадачыненні інтэлігента-“першапраходца” са светам 
вёскі падкрэсліваюцца метафарай назвы. З аднаго боку, “роднае карэнне” – 
гэта цемрашальства і забабоны, што замінаюць развіццю і прагрэсу; з другога 
– сувязь са шматвяковай гісторыяй, з лепшым, што ёсць у народзе, 
фундамент для далейшага развіцця. Толькі пры захаванні гэтай сувязі, пры 
ўмове вернасці роднай зямлі місія служэння Беларусі можа быць выканана 
паспяхова. 

Апавяданне “Літоўскі хутарок” (1915) прысвечана паказу суровай 
праўды пра Першую сусветную вайну яе непасрэдным удзельнікам (аўтар 
адчуў усе цяжкасці вайсковага жыцця). У цэнтры ваеннага паводле тэматыкі 
твора знаходзяцца, аднак, мірныя людзі – гаспадары невялікага хутарка, які 
аказаўся на скрыжаванні шляхоў двух “ворагаў-асілкаў”, двух імперскіх 
армій.  

Пачынаецца апавяданне карцінамі мірнага жыцця хутаранцаў 
напярэдадні ваенных падзей. Пісьменнік выкарыстоўвае разнастайныя 
прыёмы і сродкі для таго, каб перадаць антынародную, антычалавечую і 
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нават антыпрыродную сутнасць вайны. Вестка пра пачатак вайны выклікала 
ўсеагульнае гора і ўзрушэнне: “пацяклі па ўсёй ваколіцы жаночыя слёзы, 
былі хліпанне і выццё, малітвы і кляцьба. <...> Плакаў зморшчаны сівенькі 
кунігас <...>; плакала, уздрыгваючы ўся, колькі было людзей, бажніца” [2, 
с. 52]. Наступныя радкі гучаць дысанансам працытаваным і падкрэсліваюць 
ненатуральнасць вайны, марнасць і часовасць гэтай людской мітусні на фоне 
вечнай і запакоенай прыроды: “А на вуліцы – цёплае сонейка; пяюць без 
клопату птушкі, гудзяць у ліпняку пчолы. Усё – як усягды. Не даецца веры 
навінам” [2, с. 52]. Пейзажныя апісанні – дзейсны сродак стварэння моцнага 
эмацыйнага эфекту. Спакойныя, абмаляваныя ў пастэльных танах, яны 
кантрастуюць з ваеннымі карцінамі і падкрэсліваюць абсурднасць і 
ненатуральнасць чалавечай бойні. 

Вобраз Яна Шымкунаса. Ян Шымкунас і яго сямейнікі спадзяюцца на 
лепшае. “Няго сюды, да мяне на хутар, можа прыйсці герман? Няго тут на 
маім родным полі, блізка хаты маёй страляць будуць? I тутака ляжаць будуць 
забітыя? Не, не можа таго быць!” [2, с. 53] – сумняваецца стары ліцтвін. 
Галоўны клопат хутаранца пра тое, каб дагледзець гаспадарку, сабраць у час 
ураджай (падзеі апавядання адбываюцца якраз у жніво), паклапаціцца пра 
жонку і дзяцей. Ян паўстае ў творы бескарыслівым і добрым чалавекам, 
селянінам-працаўніком: ён частуе салдат, дапамагае ім рыхтавацца да бітвы, 
потым звозіць з поля бітвы забітых... Яго жонка Даміцэля ўвасабляе рысы 
жанчыны-маці, якая турбуецца пра лёс сваіх дзяцей, а іх у яе чацвёра. Сын 
Блажыс служыць у войску, Дамянік працуе ў шахтах, дочкі-прыгажуні 
смяшлівая Ядвіся і сур’ёзная Монця пакуль жывуць пры бацьках і 
дапамагаюць ім па гаспадарцы. “Добрыя людзі”, “сумленныя людзі” – так 
характарызуюць салдаты з рускага войска Шымкунаса і яго сям’ю.  

Шымкунасу тройчы за два тыдні даводзіцца прымаць няпрошаных 
гасцей – салдат. Калі першая сустрэча выклікала ў гаспадароў 
суперажыванне ваенным, жаданне ім дапамагчы (“Добрыя людзі, – кажуць у 
хаце после іх, – вясёлыя” [2, с. 54]), то наступныя аказаліся драматычнымі і 
нават трагічнымі. Другія “госці” – германскія вайскоўцы – уголас 
разважаюць пра непаўнавартаснасць літоўцаў, прыглядаюцца да дзяўчатак з 
вядомымі намерамі, якія ўрэшце ажыццёвяцца. Монця, якую немцы забяруць 
капаць акопы, вернецца непазнавальна змененай – растаптанай і зняважанай: 
“Сляды мук, перажытага сораму і гвалту адбіліся страшным выглядам на 
твары” [2, с. 63]. Трэцяя сустрэча – зноў з рускімі салдатамі, аднак цяпер яны 
паводзяць сябе інакш: то “бульба з ямаў прападае, і кублы ў садзе, што былі 
вынесены ад пажару, паломаны” [2, с. 62–63], то вуллі сапсаваны і мёд 
пакрадзены. Відаць, салдаты займаюцца маразёрствам не ад добрага жыцця, 
аднак гаспадару, плён карпатлівай працы якога зневажаюць, маёмасць якога 
рабуюць, ад гэтага не лягчэй.  

Магчымыя разнастайныя шляхі выяўлення антываеннай пазіцыі 
мастака, у прыватнасці, натуралістычны – праз паказ жахаў вайны з мэтаю 
засцерагчы ад іх паўтарэння; псіхалагічны – праз зварот да лёсу асобнага 
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чалавека, удзельніка вялікай бяды, праз яго непасрэднае ўспрыняцце. У 
апавяданні М. Гарэцкі ідзе другім шляхам – засярожваецца на трагедыі сям’і 
селяніна Яна Шымкунаса. Трагедыйны характар і антымілітарысцкая 
скіраванасць выяўляецца праз вобраз разбуранага хутарка, а значыць, 
разбуранага і зруйнаванага жыцця яго жыхароў. Гуманістычная канцэпцыя 
пісьменніка засноўваецца на ўзвядзенні ў каштоўнасць простага чалавека, 
што стаў ахвярай вайны.  

У апавяданні прысутнічаюць натуралістычныя малюнкі – без іх, відаць, 
не абысціся пры раскрыцці гэтай тэмы. Аднак часцей пісьменнік ідзе іншым 
шляхам: так, апісанне бою падаецца вачамі Ядвісі, што назірае за салдатамі з 
гарышча: “Во фігурка ўзмахнула ўгору рукі і кінула стрэльбу. <...> Прысела 
фігурка, потым сярдзіта пачала рваць з сябе тыя торбачкі; ізноў ускочыла, 
схапілася за грудзі, замяталася туды-сюды ў бакі, кінулася ніц на дол і 
асталася ляжаць нерухома” [2, с. 59]. Убачаная вачамі сялянкі прымусовая 
смерць супярэчыць здароваму сэнсу і прыроднаму парадку рэчаў, ніяк не 
суадносіцца з папярэднім вопытам дзяўчыны, а таму ўспрымаецца як нешта 
незразумелае, дзіўнае, “тэатральнае”, але не жудаснае.  

Звяртае на сябе ўвагу паслядоўнае выкарыстанне М. Гарэцкім слоў з 
памяншальна-ласкальнымі суфіксамі пры апісанні хутара і яго жыхароў: 
хутарок, дарожка, ставок, прадаўгаваты тварык беленькай Монці, вясёлыя 
чорненькія вочкі, чырвона-смугленькія з ямачкамі шчочкі Ядвісі... Гэта 
стварае атмасферу “лялечнасці”, безабароннасці свету хутаранцаў, і тым 
больш недарэчным выглядае яго руйнаванне.  

За вобразам хутарка бачыцца сімвал мірнага жыцця, разбуранага 
вайной, вобраз літоўскіх і беларускіх мясцін, жыхары якіх вымушаны былі ці 
стаць бежанцамі, ці прыняць усе цяжкасці вайны на радзіме. Так, не пакінулі 
хутарок дочкі Яна Шымкунаса. “Куды мы пойдзем ад цэваса (бацькі) і мамы? 
– і заплакалі абедзве” [2, с. 64]. Пастаўленае ў творы пытанне – “чаму літовец 
так прыкут да свайго гнязда” – з’яўляецца рытарычным. 

Твор пачынаецца і заканчваецца апісаннем хутарка: мірнага, 
напярэдадні ваенных дзеянняў разбуранага, паламанага пасля іх. Малюнак 
непазнавальна змененага за некалькі месяцаў хутарка ўражвае сваёй аголенай 
праўдзівасцю і суровай рэалістычнасцю: “Няможна пазнаць, што той самы. 
Палова будоўлі згарэла, толькі хата дзівам уцалела. На двары, сярод 
абгарэлага, чорнага будавання – здохлая ці забітая сучачка. Страха ў хаце 
прабіта. На печы сядзіць саўсім ужо сляпая Даміцэля. Яна разгарнула на 
нагах, як дзіцёнак, ліст з Масквы ад раненага сына Блажыса. Дзіра ў столі 
вялікая, адтуль свеціць. Хата сцюдзёна, як пуня. Тут жа дзядзька Ян. Сядзіць 
ля стала на шклянках ад пабітага вакна, папраўляе саламянае заткала ў вакне 
і сапе ў піпку, дзе замест табакі – хлоп са сцяны. Даўно ён не галіўся, не 
часаўся, змарнеў” [2, с. 64]. Фінал твора адкрыты: хутарок разбураны, лёсы 
Шымкунасаў паламаны, а гэта яшчэ толькі пачатак шматгадовай Першай 
сусветнай вайны. 
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Аповесць “Дзве душы” (1919). У цэнтры аўтарскай увагі знаходзіцца 
складаная і шматаспектная праблема станаўлення нацыянальнага характару 
на пераломным этапе гісторыі. Дзеянне абмежавана 1890–1918 гадамі і 
датычыць жыццёвых пуцявін галоўнага героя Ігната Абдзіраловіча. 
Раскрыццё ўнутранага свету асобы спалучаецца з глыбокім аналізам 
рэчаіснасці: перыпетыі лёсу героя разгортваюцца на фоне ключавых 
грамадскіх падзей (лютаўскай і кастрычніцкай рэвалюцый 1917 года і 
першых паслярэвалюцыйных крывавых гадоў). Напісаная “па гарачых 
слядах”, аповесць дазволіла пісьменніку паказаць сітуацыю знутры, 
праўдзіва перадаць драматызм эпохі, барацьбу розных інтарэсаў і 
супрацьлеглых поглядаў. Па словах І. Чыгрына, гэта “твор пра месца 
чалавека ў жыцці народа, пра месца беларусаў сярод іншых народаў. Твор 
пра гісторыю сцвярджэння беларускай нацыянальнай ідэі. Вобраз Ігната 
Абдзіраловіча <...> – абагульнены вобраз беларуса ў руху з былога ў 
будучае” [6, с. 124]. 

Вобраз Ігната Абдзіраловіча. Складанасць і неадназначнасць падзей 
перадаецца праз прызму ўспрыняцця галоўнага героя Ігната Абдзіраловіча, 
былога студэнта, былога афіцэра царскай арміі. Супярэчлівасць яго натуры ў 
многім абумоўліваецца асабістай тайнай: аказалася, што Ігнат – сын сялянкі 
Маланні, падменены ёю на панскае дзіця. Аднак гэтым толькі часткова 
можна патлумачыць яго разрыў з “памешчыкам сярэдняй рукі” старым 
Абдзіраловічам, спачуванне простым салдатам у акопах Першай сусветнай 
вайны, няўтульнасць у свецкіх салонах, пасіўнасць у каханні. У 
Абдзіраловічу суіснуюць, змагаюцца, спаборнічаюць “дзве душы”, што 
выклікае розныя, часта супрацьлеглыя рэакцыі, на адны і тыя ж з’явы: “Адна 
душа казала: “Мне ўсё роўна... Мне ўсё роўна...” А другая прыкра балела і 
маўчала” [2, с. 169]; “Душа дваілася. Адна палова несказанна плакала і 
жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі. І калі ён троху 
выстагнаўся, казала: «Уцячы, уцячы...»” [2, с. 164]; “І душа дваіцца. Дзве 
душы. Тая, што плакала і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе 
падманкамі, цяпер цвярдзее, але робіцца нядобраю, набірае ўсё болей нейкай 
калянасці і навет жорсткасці” [2, с. 166]. 

Асноўны канфлікт, што абумоўлівае “дваенне душы” героя, палягае ў 
неадпаведнасці яго рэфлексійнай, тонкай натуры “ціхага думанніка” жорстай 
рэчаіснасці, у якой чалавечыя каштоўнасці выцясняюцца класавымі. “Ігнат 
Абдзіраловіч – сведка ўвасаблення ідэі пераўтварэння свету новай ўладай, 
якая можа дапусціць і насілле, і гвалт, калі ідэя не ўспрымаецца 
насельніцтвам. Аналітычны розум інтэлігента пераконвае героя ў тым, што 
трыумф новай ідэі здольны паставіць крыж на маральных каштоўнасцях, а 
разыходжанне паміж ідэяй і мараллю можа стаць рэальнай пагрозай новаму 
грамадству” [5, с. 105]. Пошукі шляхоў да сябе, такім чынам, ускладняюцца 
грамадска-палітычнай сітуацыяй, неабходнасцю хуткага самавызначэння, 
якое адбываецца праз узамаадносіны з іншымі персанажамі: “малочным 
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братам” Васілём, князем Гальшанскім, бальшавіком Гаршком, беларускімі 
адраджэнцамі. 

Васіль. Васіль, пераехаўшы з маці ў Маскву, шчыра захапіўся 
марксісцкай тэорыяй, стаў актыўным удзельнікам грамадскіх хваляванняў і 
пратэстаў. Ігнат прыязна ставіцца да Васілька, і той адказвае яму 
ўзаемнасцю: неаднаразова выручае ў складаных сітуацыях, выратоўвае ад 
смерці Ігнатавага таварыша – беларускага адраджэнца Канцавога. Васіль 
прапануе Абдзіраловічу паехаць разам на радзіму, у горад N., усталёўваць 
там “бальшавіцкі лад”. Напэўна, дзякуючы Васілю і яго сувязям з камуністам 
Гаршком Абдзіраловіч увогуле застаўся жывы і ўладкаваўся ў новых 
абставінах. Аднак Ігнат не можа раздзяліць Васілёвага імпэту ў будаўніцтве 
новага свету. Зрэшты, імпэт гэты хутка згасне, разбіўшыся аб жорскасць 
бальшавісцкай улады ў падаўленні сялянскіх паўстанняў, аб суцэльны 
камуністычны падман: “Няма прычыны быць вясёлым, калі ўсюдых адна 
фальш” [2, с. 241]. Абдзіраловіча ж, акрамя сацыяльнага, хвалюе яшчэ і 
нацыянальнае пытанне. 

Героі-адраджэнцы Ірына Сакавічанка, Мікола Канцавы, Сухавей. 
Парадаксальнасць Абдзіраловіча не дазволіла яму прымкнуць і да 
прадстаўнікоў адраджэнскага руху. Пешыя крокі да сябе як да свядомага 
беларуса Абдзіраловіч зрабіў, палемізуючы з афіцэрам-земляком князем 
Гальшанскім на сходзе ў Пяцігорску. Словы князя аб тым, што у “белорусов, 
нет классовой борьбы” [2, с. 159], што Беларусь немачымая без Расіі, 
выклікалі ў Абдзіраловіча абурэнне і неверагодны для яго прыліў 
красамоўства. Аднак у размове са студэнтам-агітатарам Сухавеем прыхільнік 
беларускасці насуперак сабе заяўляе: “Бацькаўшчына – матка Беларусь? Ха-
ха! Выбачайце, паночку, але мая бацькаўшчына – уся Расія” [2, с. 173]. 
“Дваістасць” і нерашучасць таксама не дазволілі яму прыняць ідэю 
нацыянальнага бальшавізму, сфармуляваную настаўнікам Міколам 
Канцавым. Мікола марыў далучыць да адраджэння не толькі сялян і 
прагрэсіўных вучняў Гарэцкага каморна-агранамічнага вучылішча, але і 
мяшчан, востра адчуваў недахоп “інтэлігентных беларусаў” – такіх, як 
Абдзіраловіч, і шкадаваў, што не здолеў абудзіць у ім “беларускую 
свядомасць”. Стасункі Ігната з беларускай настаўніцай Ірынай Сакавічанкай 
палягалі не толькі ў нацыянальна-адраджэнскай сферы: дзяўчына некалі была 
закахана ў Абдзіраловіча, і пры новай сустрэчы ў N. ён, здаецца, гатовы быў 
адказаць ёй узаемнасцю. Аднак несупадзенне ў палітычных поглядах, 
неразуменне адно аднаго перакрэслілі гэтую магчымасць. 

Іван Карпавіч Гаршчок. Злавеснай фігурай у творы выступае Іван 
Гаршчок – адзін з тых, хто ў часы рэвалюцыі атрымаў амаль неабмежаваную 
ўладу. Выхадзец з беларускай вёскі, ён ішоў да бальшавіцкіх ідэй праз вучабу 
ў царкоўнай школе, манаства, “басяцкае прадонне”, турму. Яго ідэі мяняліся 
кардынальна: ад рэлігійнага светапогляду, да “ісціна-рускага” патрыятызму, 
потым беларускасці – да бальшавізму, у якім “Карпавіч пачуў нешта блізкае, 
роднае і любае” [2, с. 186]. На жыццёвых этапах Карпавіч пазбавіўся 
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маральных арыенціраў, таму і ў крывавым віры рэвалюцыі і 
паслярэвалюцыйным бальшавіцкім соцыуме ён пачувае сябе камфортна. 
Катэгарычнасць і жорсткасць рэвалюцыі адпавядае яго ўласнаму імператыву: 
“Сячы трэба да карэння!” [2, с. 186]. Карпавіч распраўляецца з нязгоднымі, 
страшна помсціць сваім крыўдзіцелям-царкоўнікам, душыць сялянскія 
паўстанні, але ўрэшце і сам захлынаецца ў крыві. Яго забівае такі ж 
амаральны капітан Гарэлік, за якім хаваецца князь Гальшанскі, “тайны агент 
вялікага маскоўскага хаўрусу «Вызвалення Расеі»” [2, с. 226], што меў за 
мэту адрадзіць Расійскую імперыю.  

У вобразе Гаршка ўвасоблены нетрадыцыйны для савецкага часу 
вобраз камуніста – чалавека беспрынцыпнага, якому ўсё роўна, якой 
палітычнай платформы трымацца: “Нікоменьку не прызнаюся, – сам сабе 
думаў інагды Карпавіч, – але чую, што ў абы-якой партыі мог бы знаходзіцца 
з поўнай шчырасцю” [2, с. 185]. Ствараючы такі непрыхарошаны вобраз 
прадстаўніка новай улады, М. Гарэцкі выявіў смеласць і празорлівасць: 
падобны тып кіраўніка запатрабаваны не толькі ў пераходны рэвалюцыйны 
час, але і акажацца да месца ў рэпрэсіўныя сталінскія дзесяцігоддзі. 

Жанравыя адметнасці аповесці. Можна гаварыць пра жанравую 
сікрэтычнасць аповесці “Дзве душы”. Арганічнае спалучэнне адзнак розных 
мадыфікацый жанру – дакументальнай, дэтэктыўна-прыгодніцкай, 
сацыяльна-псіхалагічнай і філософскай – дазволіла аўтару намаляваць 
рэалістычна дакладную карціну рэчаіснасці, стварыць пераканаўчыя вобразы 
розных прадстаўнікоў беларускага грамадства на пераломе эпох.  
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