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К ніга  пра братоў Гарэцкіх

У гісторыі шэрагу народаў выдатную ролю адыгралі асобныя 
славутыя роды. Гонарам Беларусі ў ХХ стагоддзі сталі Янка Купала 
з жонкай Уладзіславай Францаўнай, Якуб Колас са сваім шматлікім 
атачэнннем і, вядома ж, Гарэцкія, род разгалінаваны, які ўпэўнена 
сягнуў і ў ХХІ стагоддзе. У яго вельмі моцныя жыццёвыя карані і ма-
гутны маральна-этычны патэнцыял. Некаторыя з самых старэй-
шых Гарэцкіх жылі да 100 і больш (115) гадоў.

У развіццё беларускай культуры і навукі велізарны ўклад унеслі 
Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Галоўным чынам ім і прысвечана кніга, 
напісаная Радзімам Гаўрылавічам Гарэцкім.

Аўтар кнігі і сам стаў у пэўным сэнсе не менш знакамітым, чым 
ягоны дзядзька Максім Іванавіч Гарэцкі, класік беларускай літаратары 
і яе даследчык, імя якога стаіць у адным радзе з вялікімі нашымі 
класікамі Янкам Купалам, Якубам Коласам, Максімам Багдановічам. 
Бацьку ж, Гаўрылу Іванавіча Гарэцкага, вучонага з сусветным імем 
і выдатнага грамадскага дзеяча, Радзім па колькасці навуковых 
публікацый і перасягнуў. Выдадзены ў 2003 годзе паказальнік яго дру-
каваных прац (з дадаткам асноўных дат жыцця і творчасці) мае 
ажно 110 старонак стандартнага кніжнага фармату.

Не абдзелены Радзім Гарэцкі і навуковымі рэгаліямі ды рознымі 
пасадамі. Ён акадэмік Акадэміі навук Беларусі, замежны член Расійскай 
АН, доктар геолага-мінералагічных навук, прафесар, заслужаны 
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР і 
Дзяржаўнай прэміі БССР, ганаровы дырэктар Інстытута геалагічных 
навук НАН Беларусі, член Амерыканскага геафізічнага Саюза, былы 
прэзідэнт Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», Белару-
скага геалагічнага таварыства, Фонду братоў Гарэцкіх. Пяць гадоў 
(1992–1997) быў віцэ-прэзідэнтам нашай Акадэміі навук. І на працягу 
ўсёй сваёй творчай дзейнасці плённа працаваў у гуманітарнай сферы. 
Яшчэ нямала робіць тут і цяпер, хоць мае статус пенсіянера.

Шмат разоў ён выступаў у абарону беларускай мовы, слушна 
лічачы, што дзяржаўная падтрымка яе ў нас недастатковая. Дзве 
кнігі Радзім Гарэцкі прысвяціў ключавым праблемам нацыянальнага 
адраджэння (Шляхам адраджэння. Мінск, 1997; Вечна жыве Беларусь! 
Мінск, 2003). У гэтых кнігах змешчаны і хораша напісаныя артыкулы 
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пра Янку Купалу, Максіма Танка, Янку Брыля, Пімена Панчанку, Івана 
Мележа, Васіля Быкава, Алеся Адамовіча і Адама Бабарэку.

Ужо была ў Радзіма Гаўрылавіча і кніга пра Максіма і Гаўрылу 
Гарэцкіх. Пад загалоўкам «Ахвярую сваім “Я”…» яна выйшла ў 1998 го-
дзе. Некаторыя звесткі з гэтай кнігі паўтораны і ў цяперашнім 
выданні. Але і памерам яно значна большае за папярэднюю працу, і не-
каторыя акцэнты тут узмоцнены.

Галоўны ўпор цяпер зроблены на дакументальную грунтоўнасць 
размовы з чытачом. Асабліва багаты дакументальны грунт у 
дачыненні да Гаўрылы Гарэцкага. І гэта зразумела, бо ўласнага бацьку 
аўтар добра памятае яшчэ з малых дзіцячых гадоў, дасканала ведае 
ўсе перыпетыі ягонага скрутлівага лёсу.

Памяць пра дзядзьку Максіма такой грунтоўнай, з улікам самых 
малых драбніц, быць не магла. Але і беднай назваць яе нельга, бо ў ро-
дзе Гарэцкіх шанаваліся ўсе сваякі.

Абсалютная большасць з іх — людзі вельмі яркія, неардынар-
ныя ў многіх адносінах. Гэта і маці Максіма і Гаўрылы Ефрасіння 
Міхайлаўна (звычайна яе звалі Просяй), і іхні бацька Іван Кузьміч. 
А яшчэ браты Іван, Парфір, сястра Ганна, самая малодшая ў сям’і. 
Яна падавала вялікія надзеі. Але лёс дзяўчыны склаўся трагічна: вез-
ла перадачу для брата Гаўрылы, які пакутаваў тады ў турме на Лу-
бянцы, і трапіла пад трамвай. У кнізе пра гэтую трагедыю расказа-
на з асаблівай скрухай.

Дачасна абарвалася жыццё не толькі Ганначкі і Максіма, расстра-
лянага бальшавікамі, але і ягонага сына Леаніда. Лёня, як звалі яго 
дома, у званні малодшага лейтэнанта загінуў 18 лютага 1944 года 
(тады яму ішоў 22 год) пад Ленінградам, баронячы краіну, якая 
знішчыла бацьку, ад гітлераўскага нашэсця. Пісьмы гэтага юнака з 
фронту, апублікаваныя ў сярэдзіне 1970-х, сталі сапраўднай сенсацы-
яй, настолькі хораша раскрываўся ў іх высакародны воблік мужнага 
хлопца. Шырыня творчых інтарэсаў, разважлівасць думкі, любоў да 
прыроды, беларускі патрыятызм і выключная сумленнасць ва ўсім, 
выхаваныя бацькам, добра падсвечваюць постаць Максіма Гарэцкага і 
паказваюць, якіх выдатных людзей забірала вайна, хаця з нашага боку 
яна была і праўда свяшчэннай.

Максімава дачка Галя, якая зрабіла вельмі многа для зберажэння 
і папулярызацыі бацькавых твораў, пражыла без малога 86 гадоў. Але 
замужам яна не была і дзяцей не мела. Таму з яе смерцю лінія Максіма 
Гарэцкага аказалася абарванай.

Лёс Гаўрылы Гарэцкага і ў гэтым сэнсе ў цэлым быў больш 
шчаслівы, чым Максімаў. Яго нашчадкі, дзякуй Богу, працягваюць 
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жыццёвае шэсце. У старэйшага сына Усяслава, доктара педагагічных 
навук, прафесара, члена-карэспандэнта Расійскай акадэміі адукацыі, 
члена Саюза журналістаў Расіі, галоўнага рэдактара часопіса «На-
чальная школа», які жыве ў Маскве і паспяхова працуе на ніве асветы, 
ёсць дачка і сын, унучка і ўнук. Дачку і ўнука мае і Радзім Гарэцкі; яны 
ўсе ў Мінску.

У сям’і Гарэцкіх з асаблівым піетэтам заўсёды ставіліся да 
Максіма. А Гаўрыла, слушна адзначана ў кнізе, «рабіў усё, што мог, 
для вяртання спадчыны брата», рабіў шмат, бескарысліва, часам 
ахвяруючы для гэтага немалыя ўласныя сродкі. І заўсёды радаваўся, 
калі выходзілі братавы творы ці публікацыі пра жыццё і творчасць 
Максіма. Сябе самога Гаўрыла Іванавіч увекавечваць праз Максіма не 
імкнуўся ніколі.

Кніга пра братоў Гарэцкіх напісана з такімі замілаванасцю і сар-
дэчнасцю, што кожны, хто ўважліва прычытае яе, абавязкова адчуе 
самаадданасць абодвух братоў у працы дзеля Беларусі, іх чалавечае вы-
сакародства, вышыню душэўных памкненняў і вялікую таленавітасць 
у многіх адносінах.

Вось толькі адзін прыклад таго, як шмат даводзілася праца-
ваць Максіму Гарэцкаму, калі ён з-за мяжы вярнуўся ў Савецкую Бе-
ларусь. Пастановай урадавых органаў ён быў уведзены ў склад членаў 
Інстытута беларускай культуры, «узначаліў слоўнікавую камісію, за-
тым мовазнаўчую і літаратуразнаўчую секцыі, удзельнічаў у працы 
правапісна-тэрміналагічнай і літаратурнай камісій, чытаў лекцыі 
на першых Калінінскіх акруговых настаўніцкіх курсах, разам з Якубам 
Коласам — цыкл лекцый у Мсціслаўскім педтэхнікуме, на курсах па-
вышэння кваліфікацыі настаўнікаў». А яшчэ пісаў ці дапрацоўваў улас-
ныя мастацкія творы... І такога падзвіжніка бальшавікі пасля высы-
лак і зняволянняў расстралялі ў 45 гадоў!

Гаўрылу Іванавічу Гарэцкаму яны выносілі смяротны прысуд двой-
чы. І абодва разы толькі ў выніку неверагоднага збегу абставінаў смя-
ротная кара замянялася доўгатэрміновымі прымусовымі работамі 
на Поўначы. Трымалі Гаўрылу Гарэцкага і ў турмах, дзе панавалі 
катаванні, здзекі і голад, ад якога зняволеныя даходзілі і да самагуб-
ства. Вельмі моцна кранае страшная ў сваёй красамоўнасці дэталь 
пра тое, як даведзены да адчаю Гаўрыла Іванавіч (ён чакаў расстрэ-
лу) папрасіў жонку Лару перадаць лязо брытвы, каб перарэзаць вены. 
Жонка выканала гэтую просьбу, хаця, чытаем у кнізе, «сэрца яе разры-
валася ад болю». Ды іншага варыянту «вызваліць каханага ад бяскон-
цых пакут» яна тады таксама не бачыла. На шчасце, Гаўрыла Іванавіч 
адумаўся. Жонцы ён урэшце напісаў: «Сёння абяцаю Табе, мая Ларута, 
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што ў часіну самае лютае нядолі, калі трэба было б перастаць жыць, 
я ніколі не скончу самагубствам, я буду жыць для Цябе, для дзяцей, 
для радасці хоць праз вузенькую шчылінку бачыць Вас, ведаць, што Вы 
ёсць на свеце, які ўжо праз адно гэта шчаслівы для мяне, які не варта 
самахоць пакідаць ніколі».

Так вялікае каханне ратавала высакародных людзей. Гаўрыла 
Гарэцкі ўжо ў пасляваенныя гады ў лісце да сыноў пісаў пра яго, як 
сапраўдны паэт: «Рыхтуйце Ваш малады, юнацкі дух да Вялікага Ка-
хання, якое прыйдзе неспадзявана, раптоўна, дзіўнае, як сонца, і балю-
чае, як рана. І няхай квітнее пераможнае каханне, глыбокае, прыгожае, 
самаахвярнае, неўміручае».

Тут жа і яшчэ адна вельмі характэрная чалавечая парада, якая 
выразна гаворыць пра высакароднасць і шырыню натуры Гаўрылы 
Іванавіча, пра яго добразычлівасць, уменне цаніць хараство жыцця. 
Захапляйцеся, раіць ён сынам, «прыгажосцю жанчыны, паэзіяй, ма-
стацтвам, тэатрам, навукаю, прыродаю, дружбаю. Без захаплення 
няма жыцця. Заўсёды нешта і некага любіце».

Аднак не стамляўся ён нагадваць і пра тое, што «аснова поспе-
ху — праца, праца арганізаваная, сістэматызаваная, упарадкаваная, 
мэтаімклівая, але праца творчая, натхнёная, прыгрэтая ласкаю, за-
хапленнем, уздымам».

Сам ён так працаваць умеў. Таму і паспеў вельмі многа зрабіць 
не толькі ў сваёй спецыяльнай галіне, у звязанай з ёю практычнай 
дзейнасці ўсюды, куды кідала нялёгкая доля, але і ў гуманітарнай 
сферы. Ён сябраваў з многімі выдатнымі пісьменнікамі, напрыклад, 
з Уладзімірам Дубоўкам, які амаль 30 гадоў правёў у зняволенні ды 
выгнанні, пазбаўлены тады магчымасці займацца літаратурнай 
працай.

Дарэчы сказаць, што быў Дубоўка сябрам і Максіма Гарэцкага, які 
выдаў першую кнігу паэта «Строма», высока цаніў яго талент.

Сустрэчы і добрыя стасункі былі ў Гаўрылы Гарэцкага з Янкам 
Купалам, Якубам Коласам. Тут ён, як і ўвогуле ў жыцці, браў пры-
клад з Максіма, з якім Колас сябраваў. Дружылі сем’ямі. Іх збліжалі 
і настаўніцкія клопаты, і пісьменніцкія прыхільнасці, бо Максімава 
жонка, чароўная прыгажуня Леаніла Усцінаўна Чарняўская таксама 
ж была не толькі педагогам, складальніцай школьных падручнікаў, 
але і вядомай тады дзіцячай пісьменніцай.

Гаўрыла Гарэцкі меў прыязныя адносіны з Кузьмой Чорным, Пятро 
Глебкам, Алесем Адамовічам. Ён вызначаўся трапнай назіральнасцю і 
пакінуў пра некаторых выдатных пісьменнікаў унікальныя сведчанні. 
Вось як ён напісаў пра свае ўражанні ад сустрэчы з Кузьмою Чорным, 
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ужо моцна хворым: «Як ён змяніўся, як састарэў, які ён хворы, пры-
пухлы. Проста цяжка пазнаць. Але дух яго такі малады, такі моц-
ны, бадзёры, нязломлены. Столькі ў ім жыццярадаснасці, мудрасці, 
разваг глыбокіх, разумення жыцця. І яшчэ столькі намераў, столькі 
імпэтлівасці. Я слухаў яго як зачараваны. Вось сапраўды вялікі, святы 
проста чалавек. Які недасяжны ў яго маральны ўзровень. Самае моц-
нае ўражанне засталося ў мяне ад пабачэння з Кузьмою».

Гэта май 1943 года. Тады ж была сустрэча з Якубам Коласам і зро-
блены такі запіс пра паэта: «Ад усёй яго істоты павеяла велізарнай 
стомленасцю, заклапочаннем, занятасцю. Нібы чалавек не сам сабе 
гаспадар. Нібы ўвесь час ён на людзях, без асабовага жыцця, увесь час 
на працы, — дзейнічае, а не жыве... Спаткаў мяне Якуб вельмі ласкава, 
прыветна. Пагаманілі. Памяняліся адрасамі».

Колас потым хадайнічаў аб вяртанні Гаўрылы Гарэцкага на Бе-
ларусь. Але і вялікага народнага паэта ўлады не паслухаліся. Гаўрылу 
Іванавічу дазволілі жыць і працаваць у Беларусі толькі ў 1968 годзе. А 
ён жа ў выгнанні шмат гадоў песціў думку «вярнуцца ў горача любімую 
Беларусь і прыносіць ёй карысць, удзельнічаючы ў геалагічных вышу-
ках». «Шчасцем здаецца даследаванне роднай зямлі», — казаў Гаўрыла 
Іванавіч. Ён задоўга да адкрыцця адпаведных радовішчаў сцвярджаў, 
што ў нетрах Беларусі ёсць «нафта, солі, вугаль, жалеза». Гэты 
дальнабачны прагноз базіраваўся на выдатным веданні геалагічнай 
структуры роднага краю.

Вялікую цікавасць уяўляюць прадстаўленыя ў кнізе сведчанні пра 
ўзаемападтрымку Леанілы Усцінаўны Чарняўскай і Ларысы Восіпаўны 
Парфяновіч — жонак Максіма і Гаўрылы Гарэцкіх — у тыя страш-
ныя часы, калі іх мужы афіцыйна лўчыліся «ворагамі народа». Але і 
тады ад кінутых у бяду жанчын высакародныя людзі, многім рызы-
куючы самі, не адвярнуліся: «Дапамагалі Янка Купала і Уладзіслава 
Францаўна, Якуб Колас і Марыя Дзмітрыеўна (жонка Якуба Коласа), 
некаторыя жонкі іншых зняволеных».

Кніга пра братоў Гарэцкіх здольная ўсхваляваць чытача са-
мой трагічнасцю лёсу Максіма і драматычнымі паваротамі ў лёсе 
Гаўрылы, які пражыў 88 гадоў (1900–1988). Жонка пасля яго смерці 
пражыла нядоўга — няпоўных 6 гадоў. Яна памерла 2 жніўня 1994 
года. Вельмі кранальнымі старонкамі пра адыход Гаўрылы Гарэцка-
га з зямнога жыцця і заканчваецца праца. Але істотна і тое, што 
напісана яна чалавекам, які ведае цану не толькі факта, але і слова, 
якім расказваецца пра рэальную падзею і сапраўдны факт. Зноў толькі 
адзін прыклад. Прыгадаўшы даўку, якая ўзнікла на пахаванні Сталіна, 
Радзім Гарэцкі канстатуе: «Загінула 1500 чалавек». А потым дадае: 

Прадмова
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«І мёртвы Сталін працягваў забіваць людзей». За гэтым дадаткам — 
вялікі сэнс, напамінак пра жахлівасць сталінскіх рэпрэсій. Многія ця-
пер імкнуцца вытруціць памяць пра тыя рэпрэсіі. Але забывацца на іх 
ніяк не выпадае, калі мы не хочам, каб трагедыя паўтаралася зноў.

Кніга пра братоў Гарэцкіх — з’ява далёка не шараговая. Яна з тых 
павучальных у сваёй багатай змястоўнасці прац, якія трэба чытаць 
і перачытваць...

Дзмітрый БУГАёў,
прафесар філалогіі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа

9 кастрычніка 2007 г.



Б ацькі .  Нараджэнне братоў

Больш за 250 гадоў таму ў глухім куточку Мсціслаўшчыны 
амаль за 90 км ад бліжэйшай чыгункі на крутым сонечным бера-
зе вірлівай рачулкі Віранкі, якая круцілася сярод дрымотных лясоў 
і непраходных балот, прытулілася маленечкая вёсачка ў некалькі 
двароў. Каб адроз ніць яе ад Большай Багацькаўкі, назвалі яе Меншай 
Багацькаўкай. На с учасных геаграфічных картах абедзве вёсачкі абаз-
начаны як адна — Багацькаўка. Сюды курманаўскі пан, каб узяць ад 
лесу больш поля для пасеваў, высяляў сялян. Сярод іх, відаць, былі і 
два браты Гарэцкія, а магчыма, яны прыйшлі з больш далёкай вёскі 
Гарэцкаўшчыны, што знаходзілася на Гарадзейшчыне. Пра аднаго 
брата зусім забыліся, нават як яго звалі, ад другога застаўся сын Кузь-
ма, які пражыў сто гадоў і нават памятаў, як у Французскую вайну 
(1812) ад французаў у каноплі хаваўся. Ажаніўся ён позна, калі было 
гадоў пад сорак. Яго жонка Марына нарадзіла дзвюх дачок, Праскоўю 
і Ганку, і двух сыноў, Якава і Івана.

Самы малодшы з іх Іван Кузьміч (1856–1945) — невысокага ро-
сту, чарнявы, вельмі рухавы — яшчэ зусім малым у паноў з Курмана-
ва пасвіў свіней і авечак, даглядаў кароў, дапамагаў на кухні, а потым 
многія гады служыў кухарам у пана Цэкерта ў Лонніцы, што каля па-
сёлку Краснае на Смаленшчыне. 

Да таго часу і вёсачка, якую ўжо часцей называлі не Меншая, а Ма-
лая Багацькаўка, змянілася. Рачулка Віранка ператварылася ў канаву, 
па якой толькі ўвесну ды пасля моцнага дажджу цякла каламутная 
вада. Яе так і зваць пачалі — Канава. Двары, якіх ужо налічваліся каля 
дваццаці, пачалі ставіць і на другім яе баку. Тут і хата Кузьмы стаяла.

«Пабудаваў яе дзед Кузьма на месцы сваёй курнай хаты з часоў 
прыгону. Падлога ў нашай хаце была земляная, халодная, няроўная. 
Пры ўваходзе налева — вялікая печ. Ад печы, усцяж левае сцяны, праз 
усю хату цягнуўся пол — суцэльныя нары, агульны сямейны ложак, — 
улюбёны прытулак для дзяцей. Над палом амаль пад самай столлю 
былі зроблены шырокія палаці, дзе спалі хлопцы і куды так любілі 
запаўзаць дзеткі, каб пагрэцца і пагалузаць.

Каля печы быў шырокі запечак, дзе сядзелі старэйшыя жанчыны, 
пралі, шылі, гаманілі ў доўгія вечары, а да іх туліліся дзеці. Гэта — 
сямейны клубны куток. Ад печы амаль на ўзроўні палацей праз усю 



10 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

хату была перакінута бэлька, курчына, якая здавалася малым вузенькай 
кладкай над бяздоннем, перапаўзці па якой было найвялікшай спакусай 
і праявай геройскай смеласці.

У куце віселі цёмныя абразы, стаяў вялікі і адзіны стол, з доўгімі 
лаўкамі ўздоўж сцен. Пад палом у познюю восень і ўзімку хаваліся ад 
халадоў ягняткі, цялятка, парсючкі, а часам і авечкі, сяброўства з якімі 
было самай прыемнай пацехай для малечы.

У хаце было тры невялікія акны з аднымі рамамі і мутнаватымі 
шыбамі. Самае вясёлае акно было ў левай сцяне, над палом, бо ў яго най-
часцей свяціла сонейка» 1.

Недалёка ад хаты, бліжэй да Канавы, выкапаны калодзеж з такой 
сцюдзёнай і смачнай вадой, што па яе часта прыходзілі аж з Большай 
Багацькаўкі за 1,5 км. ён і цяпер там.

Далей, ад хаты Кузьмы на поўнач, усцяж Канавы жыла вялікая 
працавітая сям’я Сілаковых, сярод якіх было многа хворых на сухоты. 
Каб хоць трохі палепшыць жыццё і зарабіць грошай, Антон Сілакоў 
першы з багацькаўцаў паехаў працаваць на шахты ў Юзаўку (Украіна). 
Побач месціліся Шнарскія, Піліп і Гаўрыла былі першыя пісьменныя 
людзі з Багацькаўкі. Апошні выдатна чытаў псалмы па нябожчыках: 
яго мілагучны спеўны голас, душэўныя словы-імправізацыі, у якіх ён 
пераказваў жыццё памерлага, міжволі прымушалі жанчын і нават муж-
чын плакаць. Без яго не праходзіла ніводнае пахаванне. Далей жылі 
Нажынскія, якія вылучаліся тым, што адны з першых пачалі ездзіць 
на заробкі ў Маскву і Пецярбург, а потым і пераязджаць туды на сталае 
жыццё.

Яшчэ далей Канава, якая падзяляла вёску на дзве часткі — дзве 
вуліцы, паварочвала ў бок цёмнага лесу — Чортаўшчыны (лічылі, што 
там водзяцца чэрці). Тут сяліліся новыя сем’і. За Чортавым лесам пачы-
налася балоцістая нізіна, а за ёй — сапраўднае балота з вялікім густым 
мохам (таму і звалася яно — Мох). Яно было настолькі глыбокае, што 
калі-нікалі там тапіліся нават коні. Побач балота з вельмі чорнай тван-
ню — калі хто пойдзе туды, дык выйдзе з нагамі чорнымі-чорнымі аж да 
самых каленяў, як боты начапіўшы, таму і сталі гэтую мясціну Боцікамі 
зваць. А за імі пасля нізкіх журавінных балот і балоцістых лясоў стаяла вё-
сачка Буліна з вельмі беднай занядбалай гаспадаркай, ціхімі маркотнымі 
сялянамі, што жылі неяк ізалявана, мелі троху іншую, чым багацькаўцы, 
гаворку. За нізкімі багатымі сенажацямі (Залужжа) пачыналіся прыго-
жыя дубравы, дзе заўсёды можна было набраць процьму баравікоў.

1 Гарэцкі Г. Слова пра брата і настаўніка // Максім Гарэцкі. Успаміны, артыкулы, дакументы. 
Мінск: Мастацкая літаратура, 1984. С. 15.



11Бацькі. Нараджэнне братоў

На жаль, цяпер ад тых багатых густых лясоў (Багацькаўшчына, 
Чортаўшчына, Мох і інш.) амаль нічога не засталося. Лясы пачалі 
вынішчаць асабліва інтэнсіўна ў пачатку ХХ стагоддзя, калі мясцовыя 
паны няшчадна высякалі іх дзеля грошай, а аголеную зямлю кавалкамі 
прадавалі сялянам. Толькі Цёмны лес, які раскінуўся за рачулкай Рамяст-
влянкай з Курманавым і Раздзелам на яе берагах, захаваўся да нашых 
часоў. А па другі бок лесу пабудавалі чыгунку і на ёй — станцыю з такой 
жа назвай.

Панскі ткач Міхалка Папоў, які жыў у сяле Слаўнае, меў дачку 
Ефрасінню — прыгожую дзяўчыну з доўгімі русымі косамі, вялікімі 
блакітнымі вачыма. Яна нарадзілася на Купалле ў 1864 годзе, мела добры 
спакойны характар, ведала процьму песень, якія вельмі любіла спяваць. 
Яе прадзед пражыў 115 гадоў. Міхалка Папоў лічыўся досыць заможным 
(праўда, таксама ў лапцях хадзіў), таму прывабная Ефрасіння была над-
звычай зайздроснай нявестай. Многія сваталіся да яе, але па розных пры-
чынах да згоды не прыходзілі. Неяк Іван прыйшоў да Міхалкі, паглядзеў 
на нявесту, упадабаў яе. Хадзілі пяць ці шэсць разоў сватацца, але ўсё не 
ладзілася. Нарэшце згулялі заручыны. «А Ганна (Ефрасіння. — Р. Г.) пасля 
заручын голасам выла, каб не ісці ёй у Камароўку (Малая Багацькаўка. — 
Р. Г.), за Стахвана (Івана. — Р. Г.). Спаміж людзей ён — як камлыжачка, 
чорненькі, маленькі. Усе смяюцца: “Выбірала- выбірала, а каго выбрала”…

…І справілі вяселле. Звянчаліся на Кузьму-Дзям’яна. Скамарохі былі — 
скрыпка і бубен. Гарэлкі многа было. Але ніхто не пабіўся, не пасварыўся… 
Прывязлі маладую ў Камароўку ўвечары. Увайшла яна ў іхнюю хату, дзе 
жыць ёй. Хата маленькая, столь высокінькая: “Як школка яўрэйская”. Без 
падлогі, на зямлі, і нічога не насыпана, дык з высокага парогу шалоп! Уніз, 
як у яму, і калодка нейкая пад парогам ляжала. І гразі па калена, аж цвяк-
чыць. Бо хата маленькая, а свадзьба. Пасля свае хаты тут ёй страшна 
стала. Села яна на лаўку і заплакала дужа. […] Пасаг Ганне далі: карову 
рабую рублёў на 15, дзве авечкі — рублі па два кожная; свінню — рублі на 4. 
Гэта тое, што ў агульную гаспадарку ідзе, і Саўка (Якаў — брат Івана, з 
якім яны жылі ў адной хаце. — Р. Г.) потым не раз прытыкаў, што багаты 
бацька каня Ганне не даў… З адзежы ёй далі: шубу белую на заборах і тулуп 
чырвоны, світку суконную чорную і світку суконную шэрую. Матка дала 
тры падушкі, коўдру суконную, дзяругу, 3 пасцілкі, абрусоў, набожнікаў, 
рушнікоў. А грошы абяцаў Тамаш (Міхалка. — Р. Г.) зяцю 500 рублёў, дый 
зацягнуў, не даў» 2.

2 Гарэцкі Максім. Камароўская хроніка. Збор твораў у 4 т.: Т. 4. Мінск: Мастацкая літаратура, 
1986. С. 24–26. Далей цытаты без спасылак (выдзелены курсівам) даюцца з гэтага выдан-
ня. Героі ў аўтабіяграфічнай аповесці «Камароўская хроніка» і іх прататыпы: Кузьма Батура 
(Задума) — Кузьма Гарэцкі (1801–1901); дзеці Кузьмы Батуры — дзеці Кузьмы Гарэцкаг а: 
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Калі адбыўся іх шлюб, жаніху было 28 гадоў, а нявесце 20. Абое грама-
це не вучыліся, былі непісьменныя. Іван, які ўвесь час працаваў у паноў, 
стараўся і навучыўся размаўляць па-руску, непаважліва ставіўся да мовы 
мужыцкай, Ефрасіння «толькі гаварыць па-руску саромелася, што “па-
панску”, і так і не навучылася» (с. 23). Пажыўшы трохі ў хаце, Іван зноў 
паехаў служыць да пана Цэкерта. Узяў з сабою і Ефрасінню, каб пані па-
глядзела. Тая сказала: «Ты говоришь четко и хорошо, только не благород-
но». А Ефрасіння па-руску гаварыць не ўмела, гаварыла «па-дзеравенску» 
(с. 26). Ефрасіння да Івана ездзіла толькі ў госці, да і то «зрэдку, што да-
лёка, а коні слабыя» (с. 26).

У Івана і Ефрасінні Гарэцкіх нарадзіўся першы сын, якому далі імя 
Васіль, але трохі больш чым праз год ён памёр. Амаль праз два гады 
Ефрасіння нарадзіла сына Івана. Наступнай была Марына, але хутка 
памёрла з водры. «Памёрла Марынка перад вялікаднем, а ў маі, месяцы 
прыгожым, а для Ганны ў тым годзе гэткім сумным, Ганна яшчэ зачала… 
Мінула лета, восень пачалася, — Ганна паспакайнела, цяжарная хадзіла. 
І палова зімы прайшло. Ужо блізка было радзіць ёй. Гэта — чацвёртым 
разам. Пасля каляд, у канцы мясаеда, на стрэчанне, яна яшчэ ў Харошым 
была. А пасля стрэчання, на масленку, у суботу, радзіла сына… У пятніцу 
ўвесь дзень мычкі мыкала, пражу матала. У лазню ўвечары схадзіла… І на 
печы з Алёнаю ляжала. Мучылася. Злезла з печы, пайшла ў другую хату, — 
ужо віднелася на дварэ. Прыходзіць туды Стахван: “Чаго тут мерзнеш?” 
А ў іх старая хата ўзімку халодная стаяла. — “Маўчы, бяжы па Алёну, 
дзіцёнак радзіўся”… Была Ганна не рада, што хлопец, а не дзяўчынка» 
(с. 34, 35). Так 18 лютага 1893 года нарадзіўся Максім Гарэцкі.

Палута — Праскоў’я (1849–1922), Саўка (Тужык) — Якаў (1851–1924), Адарка — Гапка 
(1835–1908), Стахван — Іван Кузьміч Гарэцкі (1856–1945); жонка Саўкі (Тужыка) Алена — 
жонка Якава Кузьміча — Хрысцёна; жонка Стахвана Батуры Ганна (з сям’і Ваяводаў) — жон-
ка Івана Кузьміча — Ефрасіння Міхайлаўна з сям’і Паповых (1864–1935); дзеці Стахвана 
і Ганны Батураў — дзеці Івана і Ефрасінні Гарэцкіх: Раман — Іван Іванавіч (1880–1939), 
Кузьма (Лявон) — Максім Іванавіч (1893–1938), Пракоп (Марцін) — Парфір Іванавіч 
(1896–1980), Лаўрын (Лаўрык, Гурык) — Гаўрыла Іванавіч (1900–1988), Марына — Ганна 
Іванаўна (1902–1922); жонка Рамана Батуры Гашка (Сашка) — Аляксандра Гаўрылаўна Га-
рэцкая (1893–1957), Міла (Ласка), жонка Кузьмы (Лявона) Батуры, — Леаніла Усцінаўна 
Гарэцкая-Чарняўская (1893–1976); Маўра (Хоўра), жонка Пракопа (Марціна) Батуры, — 
Анісся Грыгораўна Гарэцкая-Таўкачова (1901–1993); Вара Весяловіч (Пралеска), жонка 
Лаўрыка Батуры, — Ларыса Восіпаўна Гарэцкая-Парфяновіч (1902–1994); Тамаш Ваяво-
да — Міхалка Папоў, бацька Ефрасінні Міхайлаўны.
Геаграфічныя назвы: Камароўка — Малая Багацькаўка; Палянка — Большая Багацькаўка; 
Харошае — Слаўнава; П’янава — Курманава; Целяпенічы — Шамава; Горад — Мсціслаў; 
Нізінкі — Горкі; Варна (Ворша) — Орша; Смала — Смаленск; Яма — Магілёў; Воўчая Гара — 
Вільня; Кучка — Масква; Камунацэнтр, Балота — Мінск; Пальміра — Ленінград; Гзак — 
Гжацк; Крутагорск — Вятка.
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У наступныя гады Ефрасіння нарадзіла блізнятак — Парфіра і Па-
наса, але апошні памёр, пражыўшы чатыры тыдні. Праз чатыры гады, 
10 красавіка 1900 года, нарадзіўся сын — Гаўрыла, а яшчэ праз два — 
Ганна. «Ганна думала, што больш не будзе ў яе дзяцей. Аж пятым, праз 
чатыры гады, нарадзіўся яшчэ сын — Лаўрын. Ёй тады было 36 гадоў, а 
Стахвану 44. […] Радзіўся Лаўрын у месяцы марцы, вялікім пастом, у сера-
ду, як ідуць па андрэева стаяніе. Кросны стаялі ў хаце. Ганна ткала. Уве-
чары, дзеля свята, у хаце прыбралі. Ганна хадзіла па хаце, дужа мучалася, 
стагнала, плакала… […] Ужо цёмна было, як радзіўся. Якраз пад ставы, 
пад навой, выкаціўся. На другі ці на каторы дзень хрэсьбіны былі. […] Баба 
казала: “Ну, цяпер ужо дос табе радзіць. Дос нарадзіла”. А Ганна хацела 
мець яшчэ хоць адну дачушку.

Лаўрык дужа крыклівы быў. Ганна мала спала за ім. Раз — грады трэ-
ба палоць. І вочы ёй забалелі. Пайшла палоць. А ён крычыць, плача… І яна 
загаласіла, седзячы з ім у градзе. Пазней людзі наймаць навучыліся — ці 
за хлеб, ці за пазыку. А ёй тады і ў галаву не прыходзіла, што магла ж бы 
наняць каго, што самой так цяжка з дзіцёнкам. Лячылі яго ад крыксаў… 
Бо раз прыйшоў Стахван з П’янава ўвечары, а Лаўрык той вечар крычыць і 
крычыць. Ганна насіла яго, насіла: крычыць без сціхання. І Стахван узяўся 
насіць. А тады загневаўся ды як махане яго на пасцелю, на падушку» 
(с. 40–41).

«…перад восенню таго ж году (1902), як жыта адсяваць, на Івана Га-
лаварэза, радзіла Ганна дачушку, і назвалі, як і першую, што маленькая 
памёрла, — Марынкаю» (с. 46).

Засталося ў сям’і Гарэцкіх чатыры браты — Іван, Максім, Парфір, 
Гаўрыла — і адна дачка — Ганна. У цеснай хаце з саламянай страхою і 
земляной падлогаю разам жылі сем’і Івана, яго брата Якава, што меў 
жонку Хрысцёну і дачку Гапку, і іх сястры Праскоў’і (у яе быў сын Па-
нас). Усіх набіралася вялікая сям’я — 12 чалавек. Рабочых рук, асабліва 
мужчынскіх, было мала, бо Іван Кузьміч часта адсутнічаў, служачы лаке-
ем у паноў, таму яго сям’ю часта звалі крыўднай мянушкай — Лакяёнкі. 
Якаў быў незадаволены, што даводзілася працаваць і за брата, увесь 
час стагнаў і жаліўся на цяжкае жыццё, таму і атрымаў мянушку Тужык. 
Каб не было спрэчак паміж братамі і папрокаў з боку Якава, Ефрасіння 
Міхайлаўна старалася працаваць за некалькі чалавек і рабіла як жано-
чую, так і мужчынскую працу. Якаў скупіўся на ўсім і нават хаваў цішком 
грошы. Ефрасіння некалькі разоў выпадкова знайшла яго хованкі, 
але нікому пра тое не сказала. З часам Якаў паставіў сваю новую хату. 
Падзялілі маёмасць — а гэта нялёгка, бо цяжка пакінуць абжытую гаспа-
дарку адно аднаго. Таму перад тым, як падзяліцца, накрывалі стол новым 
абрусам, станавіліся на калені вакол стала, маліліся і ўсе плакалі. Дзеткі, 
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гледзячы на дарослых, таксама плакалі. Пасля яшчэ доўга ўспаміналі, як 
жылі разам. Але і пасля падзелу і Лакяёнкі, і асабліва Тужыкі жылі бед-
на. У апошніх гэта абцяжарвалася бясконцымі хваробамі: была трахома 
ў Хрысцёны і Гапкі, апошняя яшчэ моцна курыла, ўся хата прапахла та-
бакаю.



Д зяцінства

Дзяцінства Максіма, Гаўрылы і ўсіх дзетак сям’і Гарэцкіх было 
шчаслівае, бо кожны крок, кожны кавалачак жыцця малых былі звя-
заны з іх ласкавай маці. Мама здавалася ім самай магутнай і найда-
ражэйшай істотай, якая заўсёды можа абараніць, любіць і шкадуе, 
корміць і вучыць, вядзе да самага прыгожага, самага добрага. Асабліва 
выразна гэта разумеў Максім і таму сваім меншым — Гаўрыле і Га-
нульцы тлумачыў: «Маці першая прамовіла для нас у роднай мове. 
Маці — першая і найлепшая настаўніца нашай роднай мовы, найдара-
жэйшага скарбу чалавека. Шануйце сваю родную маці, родную мову». 
Для братоў Гарэцкіх само жыццё ўяўлялася добрай, выключнай, самай 
лепшай, ласкавай, роднай мамай.

Гурыка (так звалі ў сям’і Гаўрылу) усе вельмі любілі і песцілі, як са-
мага меншага з братоў, ды і быў ён моцненькі, працавіты, паслухмяны. 
ён вельмі любіў, калі яго малога маці брала ў лазню. Там было так цёп-
ла ад печкі, складзенай з невялічкіх валуноў, а кругом сядзелі і стаялі 
такія цудоўныя жаночыя стварэнні, якія прываблівалі і хвалявалі, 
асабліва калі ён углядаўся ў іх знізу і бачыў найперш пушысты мох 
унізе жывата, а вышэй — белыя акруглыя ўзгоркі… Гэтыя таямнічыя 
чароўныя стварэнні абступалі хлопчыка з усіх бакоў, лашчылі, песцілі, 
бралі на палок, ласкава цёрлі і намыльвалі, прыціскалі да сябе, 
абмывалі цёплай вадой. Доўга памятаўся дотык жаночага цела, мяк-
кага і пяшчотнага, і ён не мог дачакацца, калі зноў сустрэнецца з тымі 
таямнічымі незямнымі істотамі. Гэта яскравае пачуццё захавалася на 
ўсё жыццё…

На ўсё жыццё запомніліся Гурыку і паездкі ў Лонніцу да бацькі ў 
госці. Часцей за ўсё ездзілі ўвесну. Раненька-раненька, яшчэ цёмна, 
будзіла маці хлопчыка. Яму так спаць хочацца, але не капрызіў, бо 
вельмі любіў гэтую вандроўку. Маці садзілася на калёсы, клала яго ў 
падол, і доўга ехалі — аж 80 км. Дарога была такая цікавая: кругом лес, 
усё больш белыя стромкія бярозы з пушыстымі зялёнымі шапкамі, 
якія гайдаюцца ад лёгкага ветру і ўздымаюцца высока ў неба, а там 
паўзуць некуды ў далёкія хмары, адна за другую цікавейшыя — то 
мядзведзь, то сабака, то дзядзька з доўгім носам. Здаецца, і сам ён ужо 
ляціць над зямлёю паміж гэтых хмар… Мама прытуліла яго да сябе, 
так цёпла, радасна хлопчыку, і вочы пад рып калёс і фырканне каня 
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заплюшчваліся, і яму здавалася, што ён узлятае ўсё вышэй і вышэй… 
Цікава было бачыць Днепр, такі шырокі, затым пераправа праз яго на па-
роме, які хістаецца так, што робіцца аж страшна — раптам перакуліцца.

Каля панскага палаца сустракаў здаравенны калматы сабака Януш, 
ён лашчыцца, а Гурыку страшна, туліцца да мамы. Бацька, Іван Кузьміч, 
каржакаваты, з чорнай барадой і пышнымі валасамі, ласкава абдымае і 
вядзе ў маленькі пакойчык — лакейскую. Успамінаецца кухня, дзе баць-
ка гатаваў розную ежу для пана і яго сям’і. А пан Мікалай Мікалаевіч Цэ-
керт, высачэзнага росту, вельмі любіў чым-небудзь пачаставацца, таму 
нярэдка сам зазіраў на кухню. Іван Кузьміч зарабляў 3 рублі ў месяц — на 
жаль, не заўсёды гэтыя грошы даходзілі да сям’і, бо на службе ў паноў ён 
уцягнуўся ў карты і гарэлку.

Гурык дужа любіў лес. Для яго не было цікавейшага занятку, як ха-
дзіць у грыбы і арэхі-лузганцы, асабліва збіраць баравікі — гэтая любоў 
засталася на ўсё жыццё. Часта бегалі яны ў лес с Ганначкай, праўда, тая 
больш імкнулася ў суніцы. 

Вельмі падабалася глядзець, а калі і дапамагаць ставіць шуркі, ці ака-
раць бярозу. Лес вакол вёскі быў пераважна з гонкімі-гонкімі бярозамі, з 
чыстымі белымі стваламі. Каб акарыць бярозу, зняць з яе кару для гонкі 
дзёгцю, трэба было залезці пад самую вершаліну. Асабліва добра гэта 
мог рабіць Раман Казёл: ён так лоўка поўз па ствале бярозы, абхапіўшы 
яго рукамі, так хутка ўзбіраўся ўгару, а потым, заціскаючы бярозу нагамі, 
разразаў і падцінаў нажом кару, якая адвальвалася вялізнымі роўнымі 
пластамі.

*    *    *

Максім з маленства бачыў беды і цяжкасці жыцця сваіх родных і 
суседзей-сялян. ён вельмі блізка браў гэта да сэрца і ніяк не мог зразу-
мець, чаму яны, працуючы з самага ранку да позняга вечара, ніколі не ад-
пачываючы, вымушаны на ўсім эканоміць, лічыць кожную лусту хлеба. 
Іншы раз нават здавалася, што сяляне, як тыя жывёлы, думаюць і жывуць 
толькі для таго, каб пракарміць сябе і сваю сям’ю, настолькі занураныя 
ў клопаты па гаспадарцы, што не маюць ніякай радасці… З другога боку, 
ён здзіўляўся не толькі працавітасці, але і добразычлівасці, цярплівасці, 
пакорлівасці і адначасова гумару, нават вясёласці большасці з іх. Асабліва 
яркае ўражанне пакідалі жанчыны, якія і рабіць умелі ўсё, і пры гэтым 
не гублялі прывабнасці. І, што самае дзівоснае, — зачароўвалі сваімі 
бясконцымі казкамі, ціхімі і сумнымі, часам — жартоўнымі і вясёлымі 
песнямі, прыгожымі скокамі — то з плаўнымі і мяккімі, то з хуткімі і 
рэзкімі рухамі.
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Многія вяскоўцы стараліся «выйсці ў людзі» — ехалі служыць да 
паноў, выязджалі ў гарады, па магчымасці аддавалі дзяцей вучыцца. Спа-
чатку Максім вучыўся ў школе ў вёсцы Большая Багацькаўка, а пазней 
Іван Кузьміч узяў яго да сябе ў Лонніцу і аддаў у Вольшанскую «ўзорную» 
двухкласную школу. Старэйшы брат Іван, а потым і Парфір павінны былі 
займацца гаспадаркай і таму далей пачатковай школы не вучыліся.

Іван — высокі, прыгожы, добразычлівы, вясёлы, працавіты, зала-
тыя рукі меў, вельмі любіў сваіх родных, для якіх усё гатовы зрабіць, — 
таму і любілі яго ўсе. Парфір быў вельмі лагодны, нясмелы, крыўдлівы, 
стараўся, каб усім было добра, жыў не для сябе, а для сваіх родных. Так 
яму хацелася вучыцца, але ахвяраваў сябе для гаспадаркі. Пазней ра-
зам з Панасам ён навучыўся майстэрству краўца, і некалькі гадоў яны 
зараблялі тым, што шылі розныя армякі, курткі, штаны.

Максіму ў школе ўсё было цікава, ён прагна паглынаў новыя веды. 
Асаблівы ўплыў на яго зрабіў настаўнік Кцітараў: пазнаёміў яго з творамі 
Пушкіна, Лермантава, Гогаля, Талстога, Шаўчэнкі і іншых пісьменнікаў, 
якія настолькі ўразілі Максіма, што ён па-сапраўднаму і шчыра палюбіў 
на ўсё жыццё мастацкую літаратуру; захапіўся і моваю беларускаю. Тут ён 
навучыўся спяваць, іграць на многіх музычных інструментах, асабліва 
любіў скрыпку.

Гаўрыла Гарэцкі ўспамінаў: «Зіма. Максім прыехаў з Вольшы на каля-
ды. Мама сядзіць на палку, каля акна, праз якое прабіваецца струменьчык 
сонца. Мама, маладая, прыгожая, шые і пяе. На запечку сядзіць дзядзіна 
Хрысцёна і прадзе. Максім, Парфір, Ганначка і я прымасціліся каля мамы, 
слухаем яе песні, нам так добра…

А потым пачынаюцца доўгія гамонкі. Максім распытваецца ў мамы 
пра ўсіх родных, пра ўсе багацькаўскія сем’і, іх гісторыю, пра прыгон і 
падзеі пасля прыгону, пра панскіх казакоў і стражнікаў, бойкі з імі, падзеі 
1905 г.

Зімовыя дні кароткія. І вось ужо вечар. На запечку сядзяць мама і 
дзядзіна Хрысцёна, прадуць. На палку каля іх уладкаваліся Максім, Ган-
начка, Парфір і я. Хрысцёна расказвае нам казкі, адна цікавей за другую. 
А мама пяе песні, пераважна сумныя, але і весялейшыя. Многа прыгожых 
песень ведала мама. Гарыць лучына, устаўленая ў светач. Бегаюць па су-
хой лучынцы вясёлыя зайчыкі агню, адвальваюцца адгарэлыя кавалкі 
лучынкі на земляную падлогу і ў адмыслова падстаўлены цэбар, шыпяць 
у вадзе, кадзяць.

Парфір старанна сочыць за агнём, каб спрытна ўставіць у светач но-
вую лучынку замест дагарэлай.



18 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

І ўзрастае шчасце ў дзіцячых істотах ад матчынай і дзядзінавай ласкі, 
ад пазнання свету, ад гарэзлівага агеньчыка на лучынках, ад крышталё-
вай паэзіі беларускіх песень і казак.

У Максіма была вельмі добрая музычная памяць; ад мамы ён пераняў 
многія песні. І казак многа запомніў Максім. Любіў Максім выдумляць не-
шта сваё, імправізаваць. Часта расказваў ён нам, меншым, казкі, страш-
ныя апавяданні, пераважна выдуманыя самім. Слухалі мы старэйшага 
брата з найвялікшай цікавасцю, ды часта нам надта страшна рабілася, 
асабліва Ганначцы. Тады мы туліліся да Максіма, каб абараніў нас ад уся-
го страшнага і злога.

[…] Гамонкі Максіма з мамаю былі доўгія, ласкавыя, задушэўныя. 
Ц япер Максім пачаў запісваць маміны песні і казкі, а таксама апавяданні 
пра жыццё родных і знаёмых. Часта чытаў ён маме і нам, меншым, вершы 
Янкі Купалы, Якуба Коласа, газету “Наша ніва”, свае першыя беларускія 
допісы.

Максім часта граў на скрыпцы і дудах-жалейках, хораша граў. 
З вялікім захапленнем слухала ўся сям’я, асабліва мама, як пела і галасіла 
Максімава скрыпка.

[…] Сама манера апавядання ў “Камароўскай хроніцы” нагадвае 
просты расказ мамы, дзядзіны Хрысцёны, звычайнага багацькаўца. 
За гэтай прастатой хаваецца вялікае веданне жыцця, праўда яго, як у 
Баркулабаўскім летапісе, які так любіў Максім» 3.

На пытанні пра асобу Максіма, якія задаў Алесь Адамовіч у лісце да 
Гаўрылы Гарэцкага, калі працаваў над кнігай «Браму скарбаў сваіх адчы-
няю…», ён атрымаў такія адказы: «На фармаванне асобы Максіма вялікі 
ўплыў мела спадчыннасць ад бацькі і маці. Знешне Максім быў больш па-
добны да бацькі. Чарнявы, ладнай постаці, сярэдняга росту, з бліскучымі 
карымі вачыма, з прыгожым высокім ілбом, тонкімі вуснамі, цвёрдым 
падбародкам, акуратнымі стройнымі зубамі, спаміж якімі вылучаўся 
пасярэдзіне зубчык малых памераў.

Ад маці перадаўся Максіму крышачку курносы нос, некалькі 
павялічаныя скулы, нізкага тэмбру пявучы голас, вялікія вочы.

Па характары Максім пайшоў у бацьку. Яскравы сангвінік, з праявамі 
халерычнасці, надзвычайна жывы, рухавы, палкі, уражлівы, непасрэдны, 
актыўны, успрыімлівы. Але і ад маці многае перайшло ў характар бра-
та. Выключная дабрата, цярплівасць, стрыманасць, разважнасць, невы-
чэрпны аптымізм, летуценнасць, самаахвярнасць.

Супрацьлегласць характараў бацькі і маці праявіліся і ў характары 
Максіма; бацькаў і матчын пачаткі змагаліся ў істоце Максіма ўсё ж ыццё, 

3 Гарэцкі Г. Слова пра брата і настаўніка. С. 16.
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але матчына спадчына звычайна перамагала. Таму Максім здаваўся 
заўсёды лагодным, супакоеным, разважлівым, стрыманым, тактоўным. 
Выбухі бацькавай палкасці, няроўнасці і нецярплівасці здараліся ў Максі-
ма толькі зрэдку» 4.

Гаўрыла пераняў амаль усё ад маці: светлы твар, русыя валасы, 
блакітныя вочы, вельмі спакойны, лагодны характар; ласкавы да род-
ных, сціплы, працавіты. мэтанакіраваны. Ад бацькі ўзяў каржакаватую 
постаць, рухавасць і крыўдлівасць.

4 Гарэцкі Гаўрыла. Вытокі творчасці Максіма Гарэцкага // Выбранае. Мінск: Беларускі 
кнігазбор, 2002. С. 222–229.



Ш кола

Пасля заканчэння Вольшанскай двухкласнай школы, а затым і 
настаўніцкіх класаў у той жа школе Максім прыехаў на лета дамоў і 
не ведаў, што рабіць: стаць настаўнікам ці паслухаць бацьку, які хацеў 
аддаць у рамесніцкую школу, а больш цягнула вучыцца далей, але 
куды пайсці — усюды грошы патрэбныя. Максім разумеў, што адзіны 
паратунак выбавіцца з «ідыятызму вясковага жыцця», вырвацца з жу-
дасных вясковых умоў — вучыцца самому і вучыць сваіх братоў ды 
сястрычку. Нарэшце вырашыў паступіць у Горы-Горацкае каморніцка-
агранамічнае вучылішча. Старэйшы брат Іван завёз Максіма ў Горкі 
да іх родзіча па маці — Фёдара Канцавога, які ўсю зіму рыхтаваў яго 
да экзаменаў, а ўлетку яго змяніў рэпетытар Крэер за 5 рублёў у ме-
сяц. Увосень 1909 года Максім паступіў у вучылішча, хаця конкурс быў 
велізарны: толькі 25 месцаў пры 400 заявах. Столькі было радасці, што 
вытрымаў іспыты! Максім быў такі шчаслівы і ўзрушаны, што ўначы 
прыбег за тры дзесяткі кіламетраў дамоў да бацькоў, каб падзяліцца 
з імі сваёй радасцю. ён заўзята і выдатна вучыўся. Хутка стыпендыю 
яму далі — 15 рублёў у месяц.

Шасцігадовы Гурык пачаў хадзіць у школу граматы ў вёсцы Боль-
шая Багацькаўка, дзе малапісьменны настаўнік Панасёнак прымушаў 
зазубрываць вершыкі і рабіць склады. Потым год хадзіў у школу ў ся-
ло Слаўнае за 3 км ад дому, а затым у Большай Багацькаўцы адкрылася 
земскае вучылішча.

У 11 гадоў аддалі Гурыка вучыцца ў двухкласнае вучылішча ў Ста-
рым Сяле аж за 12 км, таму жыў у сям’і Шведавых за 3 рублі ў месяц. Тут 
пасябраваў з аднакласнікам Лейбам Крэйнгаўзенам. Гаўрыла паставіў 
сабе за мэту вырвацца з сялянскага забітага асяроддзя, пайсці па сля-
дах Максіма і таму вучыўся вельмі старанна. У пачатку новага сезо-
на настаўнік Пётр Паўлоўскі сабраў вучняў абодвух класаў і сказаў: 
«Ну вось, за добрыя поспехі, за добрае старанне ў вучобе я дарую ад 
сябе кніжку І. Тургенева “Записки охотника” нашаму лепшаму вучню 
Гаўрыле Гарэцкаму, а вам, дурням, — нічога». Калі ў Раздзеле, што 
ўсяго ў 2,5 км ад Малой Багацькаўкі, адкрылі новае двухкласнае зем-
скае вучылішча, Гурык перайшоў туды. Паўлоўскі прасіў яго застацца, 
нават прыслаў яму некалькі лістоў.
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У Раздзеле настаўнікам быў Пётр Платонавіч Максімаў — вельмі до-
бры чалавек і здольны педагог. ён многаму навучыў маладога хлопца, 
якога любіў за стараннасць і здольнасці да вучобы, а яго выпускное сачы-
ненне «Что посеешь, то пожнешь» захоўваў у сябе ўсё жыццё. Раздзельскі 
перыяд жыцця Гаўрылы — прачулае яднанне з роднай прыродай. Каб 
трапіць у вучылішча, трэба прайсці праз густы бярозавы гай, такі чысты, 
чароўны, з гонкімі бялюткімі стваламі бяроз, на вярхавінах якіх сядзяць 
пухнатыя зялёныя шапкі, высока ўзнятыя ў блакіт неба. Асабліва цікава 
было знайсці тонкае ссохлае дрэва, нахіліць яго, а потым адпусціць — 
яно пачынала з нейкім патаемным шумам разгінацца і ўзлятаць угару. 
А калі пачыналі замярзаць азёры ды лужыны, не было большай асало-
ды, як па тым лёдзе пакатацца і павазіць адзін аднаго на сваіх школьных 
торбах. Ледзь не паўдня ішлі, часта спазняліся на ўрокі, а каб настаўнік 
не злаваўся на іх, дык адказвалі, што заблудзіліся троху.

Гаўрыла пад уплывам Максіма многа чытаў, пачаў захапляцца бе-
ларускай літаратурай. Яму падабалася ўдзельнічаць у вучнёўскай 
самадзейнасці. Асабліва паспяхова атрымлівалася чытанне «Тараса на 
Парнасе», калі малады хлопец апранаўся пад паляўнічага, выходзіў на 
сцэну з двухстволкаю, выразна і артыстычна чытаў. Прыемна было ў ад-
каз пачуць дружныя воплескі. Але ўжо тады ён, зусім яшчэ малы, меў ба-
лючыя крыўды за сваю прыхільнасць да беларускасці. Дзве настаўніцы, 
сёстры Клейман, выхадцы з нямецкай сям’і, так не любілі беларускую 
мову, што ў яго прысутнасці сказала адна другой: «Вот профан!». У ад-
каз на гэта Гаўрыла з яшчэ большым імпэтам і поспехам выступаў па-
беларуску, падкрэсліваў сваю беларускасць.
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У Горках Максім хаця і вучыўся вельмі добра па ўсіх прадметах, 
але больш за ўсё цікавіўся літаратурай. ён многа чытаў, захапляўся 
творамі Пушкіна, Лермантава, Гогаля, Дастаеўскага, Буніна, Горкага, 
Чэхава, Шаўчэнкі, Кацюбінскага, Міцкевіча, Ажэшкі, Янкі Купалы, Яку-
ба Коласа і інш. Хутка і самога пацягнула пісаць…

Андрэй Сухі (аграном, стрыечны брат вядомага канструктара 
самалётаў), які вучыўся разам з Максімам, успамінаў: «…я неяк адра-
зу вылучыў Максіма па яго сур’ёзнасці ў кожнай справе і адносінах да 
сяброў. У скорым часе злучыла і супольная цікавасць да беларускага 
друкаванага слова. […] Максім Гарэцкі адзін з першых сярод нас пачаў 
пісаць па-беларуску карэспандэнцыі і малыя апавяданні з жыцця 
магілёўскіх сялян, адсылаючы іх у рэдакцыю “Нашай нівы”. […] Варта 
паслухаць яго гутарку, нашу мову, якая гучала ў яго вуснах, як песня, 
каб запомніць яго на ўсё жыццё. Ласкавасць, чуласць, пранікнёнасць 
гарнулі да яго людзей. ён меў вялікі дар чалавечнасці, крыштальнай 
людской дабраты» 5.

Ужо ў 1912 годзе пад псеўданімам «Беларус» у газеце «Наша ніва» 
былі надрукаваны дзве нататкі, а ў снежні ён напісаў сваё першае апа-
вяданне «У лазні», якое ў студзені наступнага года пад псеўданімам 
«Максім Беларус» выйшла ў «Нашай ніве»… Максіму хацелася ўсе-
бакова паказаць рэаліі вясковага жыцця. ён адчуваў, як пакрысе змя-
няюцца адносіны многіх сялян да яго: чым больш ён жыў у горадзе, 
больш атрымліваў ведаў, тым больш яны пачыналі бачыць у ім «буду-
чага пана». ён жа не хацеў ператварацца ў «пана», а марыў аб больш 
светлым жыцці вяскоўцаў, імкнуўся да асветнай дзейнасці; ён не 
разумеў, чаму ў вёсцы пануе такая абыякавасць, прымхлівасць, цемна-
та. Нават родны бацька не разумеў яго і здзіўляўся, чаму ён гаворыць і 
піша на гэтай «дзеравенскай» мове. А як прыкра было бачыць бацьку 
п’яным; той усё часцей і часцей цягнуўся да чаркі. Адданасць беларуш-
чыне была няўцямнай для разумення большасці і сялян і гараджан. 
Яго ахопліваў сум… «І хацелася яму быць тут з імі, з усімі, як і раней, 
даўно. І ўжо не было таго. У далёкі бок адыходзіла яго дарога. Сум-
на было яму». А дчуванне было, як у «прымака ў панстве» і «пасынк а 
вёскі». З другога боку, ён бачыў працавітасць, таленавітасць гэтых 

5 Сухі А. З юначых гадоў // Максім Гарэцкі. С. 63–65.



23Пачатак літаратурнай дзейнасці Максіма

людзей, іх паэтычны дар, які асабліва раскрываўся ў фальклоры, і яму 
ясна станавілася, што трэба быць разам з імі, што адрывацца ад роднага 
кута нельга, бо толькі роднае карэнне жывіць інтэлігента. Р оздум пра 
месца і сутнасць вясковай інтэлігенцыі, праблема яе стасункаў з наро-
дам, супярэчлівасць стану захапілі Максіма, і ён не мог не выказаць ўсяго 
таго, што перапаўняла яго, у апавяданнях і нататках.

Пад псеўданімамі Максім Беларус і М. Беларус у «Нашай ніве» выйш-
ла апавяданне «Стогны душы», драматычны абразок «Атрута», шэраг 
нататак.

У ліпені 1913 года Максім скончыў вучылішча, атрымаў званне 
«землямера-агранома» і паехаў на каморніцкую службу ў Віленскую 
губерню. А ў «Нашай ніве» выйшла апавяданне «Родныя карэнні». 
Аўтара апавяданняў і нататак рэдакцыя заўважыла і ў жнівеньскім ну-
мары змясціла ліст да пісьменніка: «Максіму Беларусу. Дужа дзякуем за 
Вашы творы, каторыя Вы нам прысылалі ў апошнія часы. Мы верым, ка-
жучы словамі нашых прадзедаў, што праз Вас “памножана будзе слава 
слаўнай айчызны нашай”, калі толькі агонь, каторы гарыць у Вас, бу дзе 
далей разгарацца». Як бы ў адказ М. Гарэцкі надрукаваў адно за адным 
апавяданні «У панскім лесе», «Красаваў язмін», «Страхаццё», «Што яно?», 
«Патаёмнае», «Хаўтуры» і інш., публіцыстычны артыкул «Наш тэатр». 
У апошнім ён яскрава акрэсліў мэты, задачы і ролю нацыянальнага 
тэатра. Са сцэны беларусу трэба паказаць, «што так жыць, як ён жыве, 
няможна, гэткага жыцця няможна трываць», «што ён — чалавек, і што 
ён павінен мець свой чалавечы гонар», што «абодвы беларусы, католік 
і праваслаўны, няхай шануюць веды і добры светапогляд адзін другога 
і веру ўсякага сумленнага чалавека ўсякай нацыі», «што ён мае слаўнае 
прошлае». Другім жа народам зямным патрэбна паказаць, «што за народ 
такі ёсць беларусы, што маюць яны… нешта гэткае, перад чым прыемна 
адчыніцца агульналюдская скарбніца векавечных здабыткаў культуры і 
цывілізацыі…». ён заклікаў да галоўнай мэты: «Тэатр наш павінен стаць 
Храмам Нашага Адраджэння». А для гэтага трэба выканаць яшчэ шэраг 
патрабаванняў: «ачысціць, абяліць мову і паказаць перад вочы людзей яе 
гучнасць і гібкасць», «як дарагі камень, кожнае слоўца зважыць, абсмака-
ваць і ўцяміць сілу яго», «вучыцца мове і дбаць… аб яе сіле і прыгажосці», 
«каб са сцэны беларускага тэатра палілася беларуская песня, каб ад яе 
павеяла на людзей араматным пахам беларускай народнай паэзіі…».

У лютым 1914 года Максім закончыў працу над драматызаванай 
аповесцю «Антон», пазней падрыхтаваў зборнік апавяданняў «Рунь», 
які быў надрукаваны Беларускім выдавецкім таварыствам у Вільні 
(друкарня пана Марціна Кухты). Гэта была першая кніга пісьменніка, 
якую адразу заўважыў В. Ластоўскі («Наша ніва», 1914, № 39). ён пісаў: 
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«”Рунь” М. Гарэцкага — гэта вялікі ўклад у беларускую літаратуру як па 
глыбіні і ба гац ці думак, так і красе мовы». Значна пазней, у 1975 годзе, 
Станіслаў Станкевіч адзначыў, што апавяданні «Рунь» і «Лірныя спевы» 
(са зборніка «Рунь»), побач з апавяданнем «Патаёмнае», «становяць най-
вышэйшае мастацкае выяўленьне нацыянальнага патрыятызму ў бела-
рускай мастацкай прозе», належаць «да найдаражэйшых перлаў белару-
скага апавяданьня» 6.

Улетку 1914 года Максім павінен быў ісці на ваенную службу, бо 
адтэрмінаванні для каморнікаў скасавалі. Каб скараціць тэрмін службы, 
вызначаныя для звычайнага салдата 3 гады, ён падаў заяву аб залічэнні 
вольнанаёмным. У Лепелі, дзе быў воінскі начальнік і дзе Максім 
праходзіў медычны агляд, яго накіравалі ў артылерыйскую брыгаду ў 
Вільню. Максім заехаў у Багацькаўку, а адтуль у канцы чэрвеня Іван павёз 
яго «ў салдаты» праз Горкі; яны ўзялі з сабой Гаўрылу — рыхтавацца для 
паступлення ў каморніцка-агранамічнае вучылішча. Калі іх праводзілі, 
многія плакалі.

Максіма ў ліпені залічылі «на службу на правах вольноопределяюще-
гося 1-го разряда во 2-ую батарею 27-й артиллерийской бригады».

Гаўрыла атрымаў «Свидетельство» о том, что «окончилъ полный 
курсъ учения въ Раздзhльскомъ 2-хъ кл. зем. училищ›» — па ўсіх прад-
метах «успехи отличные (5) и только «в п›ніи хорошіе (4)». 5 ліпеня ён 
акуратным почыркам склаў «прошеніе» «Его Высокородію Господину 
Управляющему Горецкимъ Землемерно-агрономическимъ училищемъ» 
«крестьянина деревни Малой Богатьковки Шамовской волости, Мстис-
лавского уезда, Могилевской губернии»: «Желая поступить в число уче-
никовъ 1-го отделения приготовительного класса вв›еренного Вашему 
Высокородію училища, честь имею покорнейше просить Васъ допустить 
меня къ экзаменамъ» 7.

Але да экзаменаў заставалася зусім мала часу. Зноў, як і ў выпадку з 
Максімам, звярнуліся да рэпетытара Крэера, але той, убачыўшы малога 
ростам, дрэнна апранутага вясковага хлопца і ўлічыўшы кароткі тэрмін 
падрыхтоўкі, адмовіўся, хаця яму і няёмка было гэта рабіць, бо вельмі 
паважаў Максіма. Гаўрыле было вельмі крыўдна, ён ледзь не заплакаў, 
але паставіў сабе мэту падрыхтавацца самастойна. Добра яшчэ, што сябра 
Максіма Грынкевіч згадзіўся дапамагчы. Упарта кожны дзень гадзінамі 
сядзеў Гаўрыла за кнігамі — і добра здаў экзамены: са 140 чалавек па 
выніках быў другім. І стыпендыю далі. Крэер вельмі быў здзіўлены і 
шкадаваў, што тады адмовіў хлопцу.

6 Станкевіч Станіслаў. «Шматпакутныя творы» Максіма Гарэцкага // Максім Гарэцкі. Вы-
браныя творы. Нью-Ёрк: Выданьне газэты «Беларус», 1975. С. 11.
7 Дакумент захоўваецца ў хатнім архіве Г. і Р. Гарэцкіх.
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19 ліпеня пачалася Першая сусветная вайна, і Максім стаў «раз-
ведчыкам, групы 4, катэгорыі 7», а ў верасні ў «Нашай ніве» пад ру-
брыкай «Нашы пісьменьнікі і грамадскія працаўнікі на вайне» зме-
шчана яго фота з надпісам «М. Гарэцкі, пісьменьнік-містык, родам з 
Магілёўшчыны, каморнік (землямер)», а пазней: «Пайшоў шчыры на-
родны паэт Якуб Колас… Далей — малады здольны пісьменьнік Максім 
Гарэцкі». У хуткім часе забралі ў армію і самага старэйшага з братоў — 
Івана, як апалчэнца 1-га разраду. Спачатку ён служыў у Лепелі, затым 
пагналі ў Віцебск, а адтуль праз Воршу ў Менск. Тут ён зайшоў у бела-
рускую рэдакцыю, каб даведацца, дзе Максім, пра якога дагэтуль не 
было ніякіх вестак. Хутка Іван мусіў паехаць далей, у Вільню, дзе хадзіў 
па горадзе, заходзіў у беларускую кнігарню, зноў шукаючы весткі пра 
Максіма.

Ужо ў верасні пачалі прыходзіць лісты, дзе гаварылася пра гібель 
некаторых хлопцаў з Багацькаўкі і суседніх вёсак. Ад Івана акуратна 
прыходзілі лісты, а ад Максіма — нічога. Пайшлі чуткі, што забіты. 
Усе родныя страшэнна хваляваліся, асабліва Ефрасіння і Гаўрыла. 
Н ягледзячы на радасць ад паступлення ва ўчылішча, ён жудасна 
цяжка перажываў і нават горка-горка плакаў па сваім любым бра-
це… «За работаю барзджэй праходзіў невясёлы, трывожны час. Ганна 
была дужа невясёлая, і плакала, і малілася богу» (с. 74). Іван Кузьміч 
паслаў Максіму на батарэю тэлеграму, але той атрымаў яе толькі праз 
два месяцы.

Максім трапіў на фронт ужо 24 ліпеня і ўдзельнічаў у жорсткіх 
баях. Асабліва страшны бой быў 27 жніўня пад Аленбургам (Прусія). 
Як высветліла значна пазней (больш чым праз 80 гадоў) дачка 
пісьменніка, М. Гарэцкі за гэты бой быў узнагароджаны Георгіеўскім 
крыжам 4-й ступені 8. Хоць і цяжка было, Максім вёў кароткія 
дзённікавыя запісы.

25 кастрычніка пад Герытэнам Максім быў паранены, ляжаў у 
шпіталі яўрэйскай абшчыны «Мішмэрэс хойлем» у Вільні, дзе яго 
наведалі бацька і брат Іван. Тут тады міласэрнай сястрою працава-
ла Алаіза Пашкевіч (Цётка), якая клала Максіму пад падушку «Нашу 

8 Гарэцкая Галіна. Георгіеўскі кавалер // Літаратура і мастацтва. 1998. 13 лютага.
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ніву». У газеце змясцілі паведамленне: «Гарэцкі ранены. Наш вядомы 
пісьменьнік М. Гарэцкі, якога фатаграфія была надрукавана ў № 37 “На-
шай нівы”, ранены ў нагу і цяпер лечыцца ў Вільні ў шпіталі».

10 снежня 1914 года Максім у дзённіку запісаў: «Ён ляжыць на мяк-
кай, чыстай пасцелі; мяняе бялізну чэраз дзень-два; есць па-панску: 
булачкі, масла, яечкі, катлеткі; п’е па-панску: малачко, каву, гарбату 
з канфітурамі і рознымі салодкімі сухарыкамі; “ухаживают” за ім і ўдзень 
і ўночы паслужлівыя “міласэрныя сястрыцы” і лазарэтныя служкі і хо-
дзяць за ім, як за малым дзіцяткам; дактары лечаць яго, як пана, агляда-
юць, перавязваюць штодня; і ўсяго тут яму досыць, чаго хочаш: газеты, 
кніжкі і ўсякія гасцінцы; так вось яму…

А маці яго ў той жа час ляжыць на брудным сянніку, пад грубаю 
дзяругаю і ў непадмеценай, непрыбранай хаце; гарыць у гарачцы, шэп-
ча перасохшымі, засмяглымі вуснамі нешта пра сваіх дзяцей; мучаец-
ца ад фізічнага і душэўнага болю, а доктара няма: па яго толькі яшчэ 
“збіраюцца” з’ездзіць; есць… адламлівае кавалачак рэдкага ў сваім жыцці 
“пірага”, купленага на мінулым тыдні за 5 капеек у Мэндаля ў Целяпенічах; 
п’е… Але досыць, досыць!

20.ХІІ. Хаджу без кавёл, але сабаку не даганю» (с. 76).
Праляжаў Максім у шпіталі больш за два месяцы. Пачаў тут 

апрацоўваць свае ваенныя запісы — будучы твор «На імперыялістычнай 
вайне». Рана канчаткова не зажывала, таму далі яму адпачынак на 
паўгода для папраўкі здароўя. Адразу пасля Новага года паехаў да 
бацькоў. Багацькаўцы з радасцю сустрэлі яго, сабраліся паглядзець, рас-
пытацца і паслухаць пра вайну, а гэта ім было так блізка і балюча: ужо 
прыйшло некалькі «пахаронак», ды і новых хлопцаў забіралі. Да таго 
ж ён быў першы, хто трапіў з вайны дадому. Рад быў пабачыць родных 
і блізкіх, але асабліва сумаваў па Гурыку, з якім сустрэўся не адразу па 
прыездзе, а толькі на масленку, калі той прыехаў з Горак. Нага зажывала 
кепска, гнаілася, на перавязкі прыходзілася ездзіць у Шамава, настрой 
быў паганы. Працавалася кепска і марудна — напісаў толькі апавяданне 
«Чарнічка».

Прабыў у хаце месяц і паехаў у Мсціслаў, а адтуль у Маскву; там 
працаваў чарцёжнікам. Замучылі перавязкі, бо рана ўсё гнаілася. 
Накіравалі ў шпіталь у Ляфортаве, а там трымалі, як у турме. Праз не-
каторы час запісалі на эвакуацыю ў другі горад. Доказы Максіма, што 
ён знаходзіцца ў адпачынку, не хацелі і слухаць. У адным людным мес-
цы пашэнціла ўцячы… «Вывелі вялікую партыю, пастроілі, абкружылі 
салдатамі са стрэльбамі, як арыштантаў, і павялі на вакзал. Кузьма 
заўважыў, што вельмі пільнуюць, каб хто не ўцёк: значыцца, уцяка-
юць… І ён набраўся такой смеласці і ў людным месцы, каля трамваяў 
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і м агазінаў, непрыкметненька адцёрся, скарэй на тратуар і ўцёк… 
Пайшоў-пайшоў, на трамвай — і ходу, хоць сэрца і білася, як барабан, бо 
вельмі ўжо быў дысцыплінаваны і баяўся» (с. 83).

Якраз у гэты час старэйшы брат Іван прывозіў з фронту палонных, 
знайшоў Максіма, які засмуціў яго тым, што быў нервовы, прыгнеча-
ны і раздражнёны. Іван стараўся супакоіць брата, праводзіў яго на вак-
зал і пасадзіў у цягнік на Смаленск. Адтуль Максім падводай дабраўся 
да Мсціслава, дзе быў воінскі начальнік, які даў накіраванне ў шпіталь 
Магілёва.

Перад тым як легчы ў шпіталь, вырашыў пабыць троху ў Багацькаўцы, 
дзе і пражыў з 3 красавіка да 20 траўня 1915 года. Рана ўсё гнаілася. Але 
параненая была не толькі нага, але і душа… Не ведаў, куды дзецца ад тых 
успамінаў пра вайну, з-за якіх не мог спакойна спаць: сніліся забітыя і 
параненыя салдаты, з якімі ён быў на фронце, успамінаў тых бязвінных 
ахвяр вайны, якіх прыслалі туды па злой людской волі, дзівіўся тым 
складаным псіхалагічным момантам, якія перажываў чалавек у роз-
ных, часта неспадзяваных выпадках вайскавай службы; ён сам нярэдка 
быў уражаны сваімі ўчынкамі. Складанасці і супярэчлівасці свету, жор-
сткасць і бязглуздзіца вайны, уплыў яе на лёс простага чалавека, разбу-
рэнне маралі, увесь драматызм жыцця і смерці ў гэты знішчальны час 
поўнасцю займалі думкі Максіма. ён адчуваў неабходнасць паказаць гэта 
ўсё ў новых творах яскравай антываеннай скіраванасці. І ў цэнтры ўсіх 
яго разважанняў — лёс беларускіх вяскоўцаў, беларускага народа, буду-
чыня якога павінна быць светлай, вольнай і багатай.

Сіндром вайны так ахапіў яго, што ён не мог знайсці сабе месца. Думкі, 
думкі… Яны не давалі спакою ні ўдзень, ні ноччу. Нага ныла, а то і моцна 
балела. Троху кульгаў. Лячылі нагу і хатнімі сродкамі — канаплянай га-
рэлкай, але ўсё ж рана загойвалася марудна. Зноў ездзіў на падводзе на 
перавязку ў Шамава, а часам і пешшу дабіраўся. Многа чытаў, вывучаў 
нямецкую мову па самавучыцелі. Але не пісаць Максім не мог, асабліва 
пра вайну, — закончыў апавяданні «Літоўскі хутарок», «Дзёгаць».

А вясна была прыгожая, сэрца зрэдку ахоплівала радасць — яно 
хацела жыць… Маладзіцы часта прыходзілі варажыць, прасілі пісаць 
лісты, некаторыя заляцаліся да сімпатычнага хлопца. Адна з іх — Лёк-
са — падабалася яму, але была замужам… Ды і ён тады быў сарамлівы, 
нясмелы.

Прыйшоў час ісці ў армію і Парфіру. Запісалі ў артылерыю, хаця ён 
прасіўся ў кавалерыю.

У другой палове траўня Максім паехаў у Магілёў. Зноў зашчаміла сэр-
ца, што шмат людзей (у тым ліку і Парфір) пайшлі на бойню. Тры месяцы 
Максім праляжаў у шпіталі, дзе зрабілі аперацыю — хірург без наркозу 
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шчыпцамі выцягнуў з раны асколак. Нудота ў шпіталі страшэнная, нават 
надумаў прасіцца на турэцкі фронт. Але прыйшоў загад эвакуіраваць усіх 
раненых у Маскву. Там яго накіравалі ў шпіталь Маскоўскага біржавога 
і купецкага таварыства. Увесь час перапісваўся з Гаўрылам і Ганнай. 
Злаваўся, калі Гаўрыла рабіў памылкі, выпраўляў іх і адсылаў лісты на-
зад. Падабаліся паэтычныя лісты Ганны.

Камісія прызнала Максіма здаровым і накіравала на фронт.
З Масквы павезлі ў Пскоў, дзе ён пражыў тры тыдні. Начавалі ў фа-

нерных футаралах ад аэрапланаў, дзе «мёрзлі як сабакі». «Усё было до-
рага. У Пскове ля дзвярэй пякарань цягнуліся вялікія хвасты, чакаючы 
хлеба. Падаваў Кузьма дзве дакладныя запіскі з просьбаю, каб хутчэй 
накіравалі яго ў сваю часць або ў запасны дывізіён. Адказу не было. Пайшоў 
асабіста да ад’ютанта. Падпалкоўнік, высокі, павярнуўся да Кузьмы. 
“Ваша высокаблагародзіе, я жадаю паступіць у…” — “А я жадаю табе 
адправіцца к чортавай мацеры…” Кузьма хутчэй змёўся з яго раздраж-
нёных воч, і тым скончылася. Настрой у Кузьмы ўвесь час быў пакутны: 
лістоў ніадкуль не было, і ён думаў, што Раман трапіў у палон, калі немцы 
прарваліся каля Нова-Свянцян у абход Вільні, бо ён быў дзесьці там, што 
Пракопа пагналі на пазіцыю, што ў доме смутак і гора…» (с. 95).

У канцы кастрычніка пагналі праз Старую Русу, Гомель, Жлобін, Ба-
бруйск, Асіповічы да Урэчча, а адтуль пехатою ў Слуцк і далей — па 20 км 
у дзень — у сваю батарэю, куды дабраўся толькі 15 лістапада. Быў на 
пазіцыі, а ў студзені 1916 года паслалі ў Петраград у Паўлаўскае ваен-
нае вучылішча, пасля заканчэння якога (пачатак чэрвеня) накіравалі 
ў Іркуцк. Па дарозе на некалькі дзён заехаў у Малую Багацькаўку, пас-
ля ў Смаленск да Парфіра, якога тут рыхтавалі да адпраўкі на фронт 
у якасці тэлефаніста. Якраз у гэты час Іван быў у часці, якая стаяла на 
пазіцыі на паўночным усходзе ад Баранавіч. Яны наступалі і выгналі 
немцаў з акопаў. У тым баі Івана раніла ў кісць левае рукі і раздрабіла 
костку безыменнага пальца. Парфіра таксама адправілі на фронт у 2-гі 
грэнадзёрскі корпус у якасці тэлефаніста. Амаль праз месяц ён захварэў 
на крывавы мыт. Ляжаў з месяц, а потым яго накіравалі ў Маскву ў эва-
куацыйны шпіталь (думалі, што ў яго сухоты), а затым — у Сімбірск, дзе 
«прызналі яму не сухоты, а катар вярхушак лёгкіх, чаму ён быў вельмі 
рад. Але кармілі дрэнна, у тры змены, у шпіталі было брудна, доктарскі 
агляд быў нядбайны, сёстры абходзіліся з салдатамі груба. […] Там ляжаў 
ён да канца году і потым быў адпушчаны дамоў на два тыдні. Пражыў 
дома каляды і панассе» (с. 106–107).

Максіма паслалі ў Гжацк. Заехаў у Смаленск, дзе ў шпіталі ляжаў ране-
ны Іван, восем дзён пабыў у хаце, разам з Іванам, якому Максім выпрасіў 
водпуск да 12 верасня. Дапамагаў па гаспадарцы, асабліва прыемна было 
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разам з бацькам і Іванам касіць гарох. Пабыў два дні ў Гаўрылы ў Горках, 
купіў стужачку ў касу для Ганулькі: увесь час успамінаў, як яна плакала, 
праводзячы яго з дому. Яна так любіла сваіх братоў! «Сеўшы за стол у 
Лаўрыка перад самым ад’ездам, Кузьма напісаў: “Сэрца шчыміць і млее ў 
мяне чамусьці”» (с. 107). Праз Смаленск, Вязьму дабраўся ён да Гжацка, 
дзе тры месяцы чакаў адпраўкі на пазіцыю. Восень прыйшла сцюдзёная, 
няўтульная, з дажджом і снегам. Заняткі вайсковыя нудныя і пустыя. 
Чытаць няма чаго, пагаманіць няма з кім. Было сумна, нават хацела-
ся на фронт. Рад быў атрымаць лісты ад Ганулі, але яны неслі з сабою 
«лірычны настрой і сум. Расчараванне ў Камароўцы. Любоў і пагарджэн-
не…» (с. 110). А думкі раптам паліліся на паперу, і ў творчым сэнсе атры-
малася ў Максіма сапраўдная літаратурная «гжацкая восень». ён напісаў 
апавяданні «Маці», «Хадзяка», «Генерал», «Амерыканец», «Прысяга», 
«Асілак», «Две сястрычкі», урывак з рамана «Крыж» — «На гаі».

У канцы 1916 года раптам адправілі Максіма на фронт, нават заехаць 
дахаты не змог. Трапіў у раён пінскіх балот. Тут і лютаўскую рэвалюцыю 
1917 года сустрэў. «Каляды (1916–1917) і частку мясаеда Пракоп быў у 
дварэ. І Лаўрык з Нізінак прыязждаў. Марынка была рада, а то ёй сумна 
было аднэй без братоў. Раман быў у Смале, адзін Кузьма на фронце. […] 
Пражыўшы дома з месяц, Пракоп паехаў у Горад, прызналі яго здаровым і 
накіравалі ў Смалу, у 201-ю цяжкую артылерыйскую брыгаду. Быў ён кап-
цёрам — амуніцыя, скуры, абмундзіраванне… Жыў у цёмным падвальчыку 
з гэтым барахлом. З Раманам бачыўся. І так аж да рэвалюцыі і потым да 
лета» (с. 111).

«Старэйшы брат, Раман, быў у Смале. Служыў каптэнармусам у веш-
чавым складзе» (с. 112). Максім бачыў, як у войску адбываліся змены: па-
чалося братанне, выбары ў салдацкія саветы… Вясною Максім захварэў 
на востры гастрыт, месяц быў у палявым шпіталі, потым эвакуіравалі ў 
Арол, а адтуль у Маскву, дзе праляжаў усё лета, а потым, ужо ўвосень, 
паехаў лячыцца ў Жалезнаводск. Так скончылася яго вайсковая служба. 
«…Але чатыры гады жыцця прапала» (с. 113).

Парфір рэвалюцыю сустрэў у Смаленску, дзе, як і Іван, працаваў 
к аптэнармусам у батарэі. «Улетку ізноў паехаў ён на пазіцыю, на заходні 
фронт, перад наступленнем Керанскага. Бачыў Пракоп на фронце Ке-
ранскага, як ён здароўкаўся з салдатамі, заклікаў наступаць, ездзіў на 
аўтамабілі сярод салдацкага натоўпу. У натоўпе крычалі: “Мертвому 
свобода не нужна!” Пачалося братанне з немцамі. І Пракоп бачыў бра-
танне з наглядальнага пункту. Артылерыя страляла па братанніках. 
Пехацінцы нападалі на артылерыстаў і білі іх… Батарэя вярнулася ў Сма-
ленск» (с. 113–114).
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*    *    *

Гаўрыла з вялікім стараннем пачаў вучыцца ў Каморніцка-
агранамічнай школе ў Горках. Далі яму невялікую стыпендыю, з якой 
трэба было заплаціць за вучэнне і за кватэру, грошай заставалася зусім 
мала, часта прыходзілася перабівацца і без іх. Але тым не менш выпісаў 
сабе часопіс «Жизнь для всех». Хадзіў глядзець, як адпраўлялі ў армію 
навабранцаў, шкадаваў іх і думаў, што многія з іх, маладых і моцных, мо-
гуць загінуць. І сэрца сціскалася ад трывогі за братоў сваіх… Спачатку ў 
Горках усё здавалася нудным, было сумна… А тут яшчэ памёрлі ад пра-
студы два яго знаёмыя вучні. Бачыў гора бацькі, маці, блізкіх. Адчуў жах 
смерці…

Але маладосць, прыгожыя краявіды Горак будзілі радасць жыц-
ця. Гаўрыла паступова ўцягнуўся ў вучобу, многа чытаў Талстога, 
Дастаеўскага, Ганчарова, Гётэ. Як і Максім, пачаў пісаць кароткія нататкі 
ў «Нашу ніву». У газеце «Горецкий вестник» надрукаваў артыкул, 
накіраваны супраць русіфікатарскіх думак рэдактара газеты, лідэра 
кадэтаў, выкладчыка вучылішча С. Г. Цытовіча, і падкрэслена падпісаў яго 
«Сын маці Беларусі». А пазней у газеце «Вольная Беларусь» выйшаў яго 
артыкул «Хто яны», у якім высмейваў эсэраў за іх ацэнку беларускага пы-
тання, блізкую да яго разумення манархістамі, папамі і пагромшчыкамі.

У Горках Гаўрыла арганізаваў беларускі вучнёўскі гурток, які затым 
атрымаў назву «Беларуская секцыя вучняў Горацкіх сельскагаспадар-
чых школ», а з 1914 года — «Беларуская секцыя студэнтаў Горацкага 
сельскагаспадарчага інстытута», якая існавала да 1924 года. Пры секцыі 
дзейнічалі аддзелы: гісторыка-эканамічны, літаратурны, тэатральны, 
музычны, чыстага мастацтва. Гаўрыла асабліва актыўна ўдзельнічаў у 
працы тэатральнага аддзела, члены якога інсцэніравалі паэму «Тарас на 
Парнасе», ставілі п’есы Ф. Аляхновіча, У. Галубка, В. Дуніна-Марцінкевіча 
і інш. На паказах прысутнічала больш за 500 чалавек. У. Галубку спада-
балася пастаноўка яго п’есы, і ён на памяць падараваў Гаўрыле два сваіх 
фотаздымкі з надпісам: «Г. Гарэцкаму на памяць — У. Галубок».

У мясцовую газету Гаўрыла пісаў рэцэнзіі, у прыватнасці, на спек-
такль «Манька» Ф. Аляхновіча, які паставіў Горацкі студэнцкі гурток. 
У той час Гаўрылу настолькі захапіў тэатр, што ён пачаў нават схіляцца 
да таго, каб стаць акцёрам.

Як толькі была магчымасць, Гаўрыла наведваў сваю вёску. Надоўга 
можна было затрымацца ўлетку, падчас канікулаў. Многа працаваў па 
гаспадарцы, дапамагаў бацькам, што цягнулі ўсю цяжкую сялянскую ра-
боту без забраных на вайну сыноў. Каб трохі зарабіць грошай, узяў рых-
таваць да экзаменаў у школу пецярых хлопчыкаў, але паступіў у школу 
толькі адзін з іх. На душы ў Гаўрылы было цяжка: хваляваўся за братоў, 
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ад якіх лісты прыходзілі нерэгулярна, нудна рабілася ад сварак і ў вёс-
цы, і ў хаце: мужыкі многа п’юць і «рэжуцца ў карты», а бабы «дурэюць, 
пляткараць». Мучыўся сумненнямі, які жыццёвы шлях выбраць. Максім 
у лістах раіў больш чытаць прыродазнаўчую, сельскагаспадарчую, 
геаграфічную літаратуру, пісаў, што ратунак нашага народу не столькі 
ў «паэтах і кніжках, а ў плузе і фабрычнай машыне» (с. 92), а Гаўрылу 
больш цікавіла мастацкая літаратура, з часопісаў і газет хацелася ведаць, 
што дзеецца ў свеце.

31 кастрычніка 1915 года ўвечары «з’явілася на чыстым небасхіле ка-
мета. Яна мела форму цыліндра з вузейшым канцом уніз. Праз пяць хвілін 
з’явілася другая камета, у форме падковы. […] А ў Лаўрыка, пад уражаннем 
таго, што ён бачыў на небе, з’явіліся ўвазвышаныя думкі аб адзінстве Су-
свету і аб мізэрнасці войнаў, людзей, і гора, і няшчасця…» (с. 93). Адольвалі 
думы пра вайну, братоў, лёс беларускага народу. Быць каморнікам цягам 
усяго жыцця здавалася нецікавым. Максім раіў вучыць замежныя мовы: 
калі ўвесь час заняты справай, тады чалавека не ахоплівае сум (ён ведаў 
гэта па сабе). Толькі мілая сястрычка Гануля радавала сваёй душэўнай 
чысцінёй, ласкавымі адносінамі, светлымі марамі юнага сэрца.

Парады брата для Гаўрылы былі паратункам: вольнага часу для хва-
робы «нуда і сум» не было. Акрамя мноства іншых спраў узяўся за выву-
чэнне эсперанта і нямецкай мовы. Сябраваў з Андрэем Сухім, які раней 
скончыў вучылішча і пакінуў Гаўрыле «Нашу ніву», беларускія кніжкі.

Вясною, калі так прыгожа і радасна ажывае прырода, адчуў Гаўрыла 
хваляванне свайго сэрца, якое неспакойна стала стукаць пры з’яўленні 
швагеркі Надзі, такой прывабнай, вясёлай, мілай… Сумаваў, калі яе 
не бачыў, і рабілася весялей, калі яна была… Нават напісаў (для сябе) 
некалькі вершаў інтымнага характару, а часам на дудках іграў. «Сніўся 
Лаўрыку сон. Кажуць, што Надзя ў манашках. І ён пазнаў яе. Многа чорных 
манашак, і яна між іх. Твар малады, прыгожы, вочы галубыя, задумлівыя, 
валасы русыя, узбітыя, як і раней. Ува сне ў яго накруціліся слёзы, сціснулася 
сэрца. І яна перажывае тое самае, ён гэта разумее — “Божа, што, калі 
гэта спраўдзіцца?”» (с. 104).

Лютаўскую рэвалюцыю 1917 года Гаўрыла сустрэў у Горках. Боль-
шасць студэнтаў ахапіла радасць, знішчалі партрэты цара, генералаў. 
На вуліцы маніфестацыі. Некалькі дзён стаяў на пасту міліцыянерам. 
Заняткі адмянілі. Пайшоў пешшу дамоў. У дварэ — усё, як заўсёды. 
Аж да кастрычніка Гаўрыла быў адпушчаны, бо ў Горках панаваў тыфус. 
В ыпісаў «Курс стэнаграфіі» па сістэме Ф. К. Габельсбергера і засвоіў яго. 
У пачатку восені ён паехаў у Мсціслаў, каб дапамагчы ўладкавацца Га-
нульцы, якая паступіла тут у гімназію. Знайшоў ёй кватэру, дамовіўся, 
што і карміць будуць, і за ўсё толькі 7 рублёў. Дарэчы, і Максім прыслаў 
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для сястры трохі грошай, якія пайшлі на аплату кватэры. ён заўсёды 
дапамагаў грашыма бацькам, хаця іх у самога ледзь-ледзь хапала на 
жыццё. Усё жыццё дапамагаў сваім родным і Гаўрыла.

У кастрычніку 1917 года да Ганулькі ў Мсціслаў заехаў Максім. «Яна 
была вельмі рада, заклапацілася, смажыла яму яечню» (с. 118). Праз 
некалькі дзён прыехаў дамоў, куды ў той жа час з’явіліся Іван і Парфір. 
«Спярша Раман у хату, а за ім Пракоп у сваёй доўгай шынелі. Не паспеў Пра-
коп пераступіць парог і сказаць нешта адмоўнае пра вайну і прыхільнае 
пра бальшавікоў, як бацька, замест радавацца, што сыны сабраліся, рап-
там узлаваўся, пачаў сварыцца, напаў на Пракопа і чуць не гнаў яго з хаты 
за бальшавіцкія гутаркі. Ён хацеў ваяваць… А яны ўсе, і Раман, і Кузьма, і 
Пракоп, былі за бальшавікоў, не хацелі ваяваць. Сам на вайне не быў, дык 
не ведаў, што гэта такое. І нават дзіўна было, адкуль раптам у яго такі 
“дзяржаўны” розум. Ну, сабраліся ўсе ў кучу — першы раз ад пачатку 
вайны…» (с. 119). Пражыў Максім у Багацькаўцы тыдні тры, перабіраў 
свае старыя паперы і тое-сёе апрацоўваў. Збіралі вясковы сход, выбіралі 
зямельны камітэт, абмяркоўвалі «колькі каму сячы ці браць лесу на ра-
монт» (с. 119). Максім, хаця і ўдзельнічаў у спрэчках па гэтых пытаннях, 
але «душа яго да палітычнай дзейнасці не ляжала» (с. 120).
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У лістападзе 1917 года Максім прыехаў у Смаленск, дзе камісія «вы-
значыла яго ў нестраявыя» (с. 120). Тут ён сустрэў і Кастрычніцкую рэ-
валюцыю. Спачатку працаваў у канцылярыі склада на вакзале, потым 
перайшоў на пасаду прыёмшчыка ад склада, а пазней стаў камендан-
там жыллёвага аддзелу. Там жа на вайсковай службе быў і Іван.

«19 лістапада чакалі пачатку перамаўлення аб міры, хоць не ўсе 
хацелі прызнаваць бальшавікоў. У многіх мясцовасцях Беларусі стаялі 
польскія ўланы. А палякі хацелі далучыць Беларусь да Польшчы. І цяпер 
ужо польская вайсковая ўлада заяўляла, што не дазволіць беларускім 
сялянам адбіраць зямлю ў паноў польскае нацыянальнасці.

Гэтым жа часам разбілі панскі двор у П’янаве. Паны праведалі, што 
збіраюцца іх біць, і ўцяклі ўночы ў Яму. […] Як урынуліся ў склеп пад до-
мам, а там віно. Пабілі ўсё: люстры, партрэты, посуд, раяль. Пачалі 
хапаць і несці ўсё, хто што ўрваў. Кінуліся разбіраць коні, кароў. […] 
А потым спалілі дом. Пракоп Задума таксама хадзіў, толькі трымаўся 
“нэўтральна”» (с. 122).

У сувязі з рэвалюцыйнымі падзеямі вучылішча ў Горках закрылі, 
вучняў адпусцілі ці не на ўсю зіму. Паўстала перад Гаўрылам пытанне: 
што рабіць? куды ехаць? Канечне, да Максіма. І ўжо ў студзені 1918 года 
ён прыехаў у Смаленск. Максім быў рады пабыць разам з братам, хаця 
і шкадаваў, што вучоба яго абарвалася, дапамог яму ўладкавацца на 
працу ў эканамічны аддзел Смаленскага Савдэпа ў якасці рэгістратара, 
пазней — стаць сакратаром-стэнаграфістам у Савеце народнай 
гаспадаркі выканкама Заходняй вобласці. Праз колькі дзён Гаўрыла 
захварэў — аказаўся плямісты тыфус. «Заразны» барак бальніцы быў 
за горадам, але Максім так страшыўся за жыццё брата, што кожны 
дзень наведваў яго. «Кузьма набраўся страху і трывогі за Лаўрыкава 
жыццё. Думка аб тым, што Лаўрык можа памерці, прыводзіла яго ў 
жах. Ён стараўся не думаць, захаваць спакой. […] У пакоі, дзе жыў Кузь-
ма, зрабілі такую дэзінфекцыю фармалінам, што няможна было і 
хвілінкі ўсядзець, выядала вочы і горла, і Кузьма начаваў недзе ў другім 
месцы» (с. 124). Гаўрыла адсылаў з бальніцы пісулькі, але адзін час 
яны былі мала зразумелыя, без сэнсу. Максім адчуў, што яны напісаны, 
відаць, у непрытомнасці, і яго ахапіў яшчэ большы жах ад думкі, што 
брат можа памерці. Але 20 лютага Гаўрылу ўсё ж выпісалі з бальніцы. 
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Максім пазней высветліў, што, відаць, Гурык падхапіў хваробу яшчэ ў 
Багацькаўцы, калі хадзіў праведаць хворую Надзю, якая ляжала бледная, 
амаль нерухомая, але такая прыгожая…

«Якраз у той дзень, калі Лаўрык выпісаўся з больніцы, 20 (7) лютага, 
Раман звольніўся ад вайсковай службы. Пайшоў пасылаць тэлеграму, каб 
па яго прыехалі. Адслужыў 3½ гады… Была пакалечана рука, але застаўся 
жывы і вярнуўся дамоў» (с. 125). Крыху пазней і Парфіра зусім вызвалілі 
ад вайсковай службы.

Максім па сумяшчальніцтве пачаў працаваць у газеце «Известия Смо-
ленского Совета депутатов», а потым перайшоў туды на сталую працу. 
ён пісаў фельетоны, перакладаў свае апавяданні, артыкулы на розныя 
тэмы, галоўным чынам пад псеўданімам Дзед Кузьма, падпісваўся так-
сама крыптанімамі Д. К., Д. і інш. 9 У гэты час былі напісаны апавяданні 
«Сука магната», «Монашенка», аповесць «За што?» і інш. Пачаў пільна 
працаваць над складаннем «Руска-беларускага слоўніка». Гаўрыла як 
мог дапамагаў.

На Вялікдзень прыехалі браты на некалькі дзён у Багацькаўку, 
была вялікая радасць: уся сям’я сабралася ў двары — «першы раз пас-
ля 1913 г. Елі курыцу. Кузьма з Марынкаю цягнулі пальцамі вілачкі: 
чыя палавінка адломіцца, хто раней памрэ. Кузьма пацягнуў мацней. 
І Марынкіна палавіначка адламілася… Жартавалі. А Марынка паглядзела 
пакорнымі свайму лёсу вачыма, неяк вінавата і жаласна, хоць і смяялася, 
але зрабілася Кузьме шкода, што ён, не падумаўшы, пачаў гэты жарт. 
Ён, мусіць, думаў, што Марынка перацягне.

Кузьма ўсё яшчэ глядзеў на Марынку як на маленькую дзяўчынку. Дый 
быў заняты сваёю беларускаю справаю, слоўнікам, літаратураю, працаю 
ў газеце, дый сваімі асабістымі справамі, і мала думаў пра сваю сястру, 
мала і гаварыў з ёю, больш з Лаўрыкам» (с. 126–127).

У Смаленску Максім цяжка захварэў на іспанку, думаў нават, што 
сухоты. Але ўсё абышлося. Лета і пачатак восені Максім прабыў у 
Багацькаўцы, дзе амаль увесь час сядзеў над слоўнікам, уважліва вывучаў 
слоўнік Насовіча. У кастрычніку ўжо сабраўся ехаць у Смаленск, як неча-
кана прыбегла з Мсціслава Ганулька, куды завезлі яе на вучобу: відаць, 
вельмі ёй захацелася на развітанне пабачыцца з лю́бым братам. Яму 
шкада было яе, што так далёка бегла, што стамілася, дык ён — мусіць, 
не зусім ветліва, бо пакрыўджанай яна здавалася — спытаў: «І чаго ты 
прыйшла?». Каб ведаў Максім, што бачыць сваю адзіную, такую родную і 
блізкую сястрычку апошні раз…

9 Гарэцкі Максім. Публіцыстыка 1918–1919 гг. / Уклад. В. Дз. Селяменяў, В. У. Скалабан. 
Мінск: БелНДіДАС, 2000.
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У Смаленску тады жыў Янка Купала. Г. Гарэцкі ўспамінаў: «У 1918 го-
дзе ў Смаленску жыў і Янка Купала з маладою жонкаю Уладзіславай 
Францаўнай, жылі яны на Малой Багаслоўскай вуліцы, у прыдаліннай 
частцы горада, у аднапавярховым доме. Купала досыць часта запрашаў 
Максіма ў госці, брат і мяне браў з сабою. Хоць і цяжка жылося ў той час, 
але Уладзіслава Францаўна заўсёды была выключна гасціннай і жыцця-
радаснай.

[…] Янка Купала і брат разглядалі кнігі па гісторыі Смаленска і 
Мсціслава, па этнаграфіі Беларусі і Смаленшчыны, па нумізматыцы. 
К упала паказваў сваю досыць багатую нумізматычную калекцыю, част-
ку якой, разам з дзвюма кнігамі па нумізматыцы, ён падараваў нам.

Купала і брат гаварылі пра беларускую літаратуру, этнаграфію, 
гісторыю, пра беларускія слоўнікі І. І. Насовіча і У. М. Дабравольскага, які 
жыў тады ў Смаленску. Самаадданая дзейнасць Насовіча і Дабравольска-
га па складанню беларускіх слоўнікаў вельмі падабалася Купалу і брату.

[…] Асабліва цікавіўся Янка Купала ў Смаленску “Словам аб пал-
ку Ігаравым”…» 10 Ужо праз год (3.Х.1919) Купала зрабіў першы поўны 
празаічны пераклад «Слова…» на беларускую мову, а М. Гарэцкі — троху 
пазней (каля 1920).

У час жыцця ў Смаленску ўсе яны перанеслі досыць цяжкія хваро-
бы: у студзені 1918 года Гаўрыла захварэў на плямісты тыфус, пазней 
Максім — на іспанку, а ў ліпені Янка Купала — на дызентэрыю.

Янка Купала і Максім Гарэцкі ў кастрычніку 1918 года запісаліся 
слухачамі факультэта гісторыі мастацтваў у Смаленскае аддзяленне 
Маскоўскага археалагічнага інстытута. М. Гарэцкі 12 лістапада напісаў 
заяву ў Смаленскую архіўную камісію: «Имею честь просить Архивную 
Комиссию выдать мне и слушателю того же Института Ивану Домини-
ковичу Луцевичу (белорусский поэт Янка Купала) разрешение на право 
пользования книгами и материалами библиотеки Архивной Комиссии». 
І падпісаў: «составитель русско-белорусского словарика М. Горецкий» 11. 
Сапраўды, М. Гарэцкі ў Смаленску вельмі пільна працаваў над стварэн-
нем слоўніка. Яму дапамагаў малодшы брат. У канцы года першы «Руска-
беларускі слоўнік» братоў Гарэцкіх выйшаў з друку.

У смаленскі перыяд жыцця Янкі Купалы і братоў Гарэцкіх адбываліся 
вельмі супярэчлівыя гістарычныя падзеі: Кастрычніцкая рэвалюцыя; 

10 Гарэцкі Г. Вобраз Янкі Купалы ў маім успрыманні // Успаміны пра Янку Купалу. Мінск: 
Мастацкая літаратура, 1982. С. 45–53.
11 Илькевич Николай. Максим Горецкий и Янка Купала: контакты со Смоленской губерн-
ской ученой архивной комиссией. 1918 год // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакл. і паве-
дамл. на сёмых, восьмых, дзевятых, дзесятых чытаннях. Мінск: Беларускае выдавецкае 
таварыства «Хата», 2002. С. 47–53.
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у снежні ў Менску прайшоў Першы Усебеларускі з’езд; люты 1918 – сту-
дзень 1919 года — нямецкая акупацыя Беларусі; 25 сакавіка 1918 года 
была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Газе-
та «Вольная Беларусь» паведаміла, што бальшавікі разагналі Першы 
Усебеларускі з’езд. Праўдзівую карціну гэтай ганебнай падзеі Максім 
пазней (1922) апісаў у апавяданні «Усебеларускі з’езд 1917-га года». 
ён настолькі дасканала намаляваў тыя падзеі, што нявольна ўзнікае 
думка, ці не быў ён сам на тым з’ездзе. У 2002 годзе Уладзімір Содаль 
надрукаваў артыкул, у якім прывёў вытрымку з ліста Зоські Верас за 
27 лютага 1988 года. Тая ўспамінала: «Я М. Гарэцкага і ня ведала асабіста. 
Бо трудна лічыць за знаёмства той адзін раз на Зьезьдзе 25–27 сакавіка 
1917 году. Я з сваёй маці сядзела ў ложы насупраць сцэны із прэзыдыю-
мам, а Гарэцкі ўвайшоў да нас і стаяў увесь вечар» 12.

У Смаленск прыехаў Фабіян Шантыр, які меў на мэце стварыць бе-
ларускую партыю левых эсэраў. Гаўрыла думаў, што гэтая партыя бу-
дзе яму бліжэй за іншыя: яна прымае Кастрычніцкую рэвалюцыю, ад-
стойвае класавыя інтарэсы сялян-сераднякоў і беднаты, кардынальна 
вырашае нацыянальнае пытанне. Быў скліканы першы ўсегарадскі 
ўстаноўчы сход новай партыі, на які сабралася чалавек пад 100. Шантыр 
быў абраны старшынёю, Г. Гарэцкі — сакратаром сходу. І вось на запы-
танне Шантыра, на якой мове весці сход, амаль аднагалосна было пры-
нята: сход весці на рускай мове, а па-беларуску не гаварыць. Шантыр 
дэманстратыўна пакінуў сход, Гаўрыла — за ім. Сход не адбыўся, партыя 
арганізавана не была.

З Петраграда ў Смаленск прыязджаў А. Чарвякоў, каб арганізаваць 
беларускую секцыю РКП. Спачатку з гэтага нічога не выйшла. Пазней 
прыехалі З. Жылуновіч, Я. Дыла і інш. Усе гаварылі, што рыхтуецца аб-
вяшчэнне Беларускай рэспублікі. Браты Гарэцкія таксама чакалі гэтага. 
Тым не менш у «Звяздзе» быў надрукаваны артыкул Кнорына, у якім 
адзначалася, што ніякіх беларусаў у Заходняй Камуне няма, што іх 
выгледзелі ў мікраскоп беларускія нацыяналісты, і г. д. А. Чарвякоў, які 
зваўся беларускім камісарам, усюды насіў з сабой «Этнаграфічную карту 
Беларусі», складзеную Я. Карскім і тэрмінова выдрукаваную Белнацка-
мам. ён раздаваў карту ўсім знаёмым, у тым ліку падараваў і Гаўрыле з 
аўтографам: «Ад беларускага камісара». Адбыўся Смаленскі краёвы з’езд 
Саветаў Заходняй Камуны, стэнаграфістам на якім працаваў Гаўрыла. 
Стэнаграфаваў і прамову Мяснікова, які быў супраць стварэння Белару-
скай рэспублікі. Выступленне прадстаўніка Беларускай секцыі РКП з Пе-
цярбурга Лагуна сустрэлі вельмі холадна і нават варожа. Ішла жорсткая 

12 Содаль Уладзімір. «Зоська Верас: я помню ўсё» // Наша ніва. 2002. № 12 (274).
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барацьба за ўтварэнне рэспублікі. Янку Купалу і братам Гарэцкім, як і 
многім іншым, здавалася, што бальшавікі шчыра адстойваюць нацыя-
нальныя інтарэсы раней прыгнечаных царызмам нацыянальнасцей, але 
на самай справе факты дзейнасці савецкай улады паказвалі дэкларацый-
ны характар вырашэння нацыянальнага пытання.

У канцы 1918 года І краёвы з’езд РКП Заходняй Камуны ў Сма-
ленску перайменаваў сябе ў І з’езд БКП і абвясціў утварэнне БССР у 
этнаграфічных межах. Браты Гарэцкія былі ўсхваляваны, спадзяваліся 
на пабудову новай Беларусі, верылі адданым справе беларушчыны пер-
шым членам беларускага ўрада: З. Жылуновічу, А. Чарвякову, Ф. Шан-
тыру, Я. Дылу і інш. Максім нават надрукаваў у газеце артыкул «Няхай 
жыве Камуністычная Беларусь!». У той жа час Купала і Гарэцкія былі 
сведкамі страшэнных людскіх пакутаў, якія прынесла рэвалюцыя і 
бальшавіцкі рэжым: масавыя расстрэлы «представителей имущих клас-
сов» — бязвінных урачоў, настаўнікаў, гарадавых, студэнтаў, фінансістаў, 
афіцэраў і інш. (іх спісы друкаваліся ў смаленскіх газетах), бясчынства 
ў вёсцы, дэмагогія, хлусня, хамства, здзекі, страх… Разабрацца ва ўсёй 
той блытаніне было цяжка, у многіх прадстаўнікоў інтэлігенцыі «душа 
дваілася»… Менавіта тут, у Смаленску, Максім па свежых уражаннях ад 
тых трагічных падзей задумаў, а, можа, і пачаў пісаць аповесць «Дзве 
душы» 13, якая ўжо ў 1919 годзе вый шла з друку ў Вільні.

Янка Купала ў лісце да Браніслава Эпімаха-Шыпілы пісаў: «Там, жы-
вучы праз увесь цяжкі і жудкі 1918 г., я папраўдзе быў як непрытомны».

Выйшаў з друку «Руска-беларускі слоўнік» братоў Гарэцкіх, які 
Гаўрыла ў канцы 1918 года вазіў у Менск, дзе здаў Алесю Гаруну — за-
гадчыку кнігарні. У Менску ён тады пазнаёміўся з Я. Лёсікам, С. Ракам-
Міхайлоўскім, З. Бядулем. Асабліва моцнае ўражанне пакінуў Гарун: былы 
паліткатаржанін, рабочы-сталяр, з хворай маці на руках, сам сухотнік, 
а такі апантаны беларускай нацыянальнай ідэяй!

Парфір у Чэрыкаве паспяхова скончыў кааперацыйныя курсы і 
набыў званне рахункавода і арганізатара спажывецкіх таварыстваў. 
«У студні месяцы стараннямі Пракопа адчынілася ў Камароўцы тавары-
ства спажыўцоў пад назваю “Беларус”. Пачаўся гандаль. […] Пракоп быў 
памочнікам раённага інструктара спажывецкіх таварыстваў. […] Каапе-
рацыйнаю працаю сваёю ён вельмі захапіўся: не шкадаваў ні часу, ні сіл…» 
(с. 130–131). «17 лістапада Пракоп пайшоў у Чырвоную Армію. […] Пайшоў 
у Горад, з Горада накіравалі ў Гжацк, у запасную лёгкую батарэю. Прыехаў 
туды. Спачатку было дужа дрэнна. Давалі аўсяны хлеб і п ахлёбку, нейкую 

13 Илькевич Н. Н. «Душа двоилась…» Повесть, рожденная в Смоленске. Смоленск: Библио-
тека журнала «Край Смоленский», 1997.
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бурду. Спалі на голых нарах, хто на чым мог. Так жыў нядоўга, можа, ме-
сяц, можа, болей. Потым забралі ў Гжацкі ўпрадком» (с. 136).

Гаўрыла вярнуўся ў Горкі на вучобу, а Максім па прапанове Кнорына 
ў пачатку 1919 года пераехаў у вызвалены ад нямецкіх акупантаў Менск 
дзеля сталай працы ў «Звяздзе». Тады ў газеце «Грамадзянін» у рубрыцы 
«З менскага жыцця» з’явілася паведамленне: «Там арганізавалася цяпер 
Беларускае літаратурна-навуковае таварыства, у якім актыўную прыма-
юць чыннасць паэт-грамадзянін Янка Купала і Максім Гарэцкі, каторыя 
раней праз увесь час акупацыі былі на Смаленшчыне» 14.

Надзея пабудовы незалежнай БССР і нават эйфарыя, якая ахапіла 
м ногіх змагароў і прыхільнікаў беларушчыны, у хуткім часе зноў пахіс-
нуліся: пасля Першага ўсебеларускага з’езда ўрад З. Жылуновіча быў 
разагнаны, і маскоўскія бальшавікі ўтварылі Літоўска-Беларускую Са-
вецкую Рэспубліку са сталіцай у Вільні, куды і пераехала рэдакцыя 
«Звязды». З ёй і Максім зноў апынуўся там.

14 Дасаева Т. М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. 
С. 19.
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Першы віленскі нумар газеты «Звязда» выйшаў 1 красавіка 
1919 года, а ўжо 21 красавіка горад раптоўна быў захоплены польскімі 
войскамі. Максім прачнуўся ад грукату гармат і кулямётаў. ён пад свіст 
куляў прабраўся ў гатэль «Брыстоль», дзе жылі супрацоўнікі «Звяз-
ды». Кнорына там ужо не было, а «дапамог нам ратавацца, з немалою 
рызыкаю і небяспекаю для сябе асабіста, беларускі драматург і артыст 
Францішак Аляхновіч. ён прывёў нас да сябе на кватэру, і там, на Ма-
ставой вуліцы, мы і прыпыніліся, каб троху абдумацца, якім спосабам 
выбрацца з Вільні… Але выбрацца нам тады не прыйшлося, мы мусілі 
застацца ў Вільні…» 15.

Максім пачаў выкладаць беларускую мову і літаратуру ў Першай 
Віленскай беларускай гімназіі, якая адкрылася 1 студзеня 1919 года, 
а таксама працаваць на Беларускіх настаўніцкіх курсах і Вышэйшых 
літоўскіх педагагічных курсах. Даведаўся, што настаўніца пачатко-
вых класаў той жа гімназіі Леаніла Чарняўская рыхтуе да друку сваю 
першую чытанку «Родны край». Пайшоў пазнаёміцца і быў уража-
ны: вельмі прыгожая, зграбная, з вялікімі сінімі-сінімі вачыма, якія 
свяціліся розумам і добразычлівасцю, з пышнай касой, такімі плаўнымі 
рухамі, а калі загаварыла, дык ён пачуў надзіва чыстую напеўную 
мову, мілагучны грудны голас… Адразу вырашыў: «Гэта яна, адзіная… 
Павінна стаць маёй!».

Леаніла Усцінаўна Чарняўская нарадзілася 16 лістапада 1893 года 
ў вёсцы Таргуны Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці. Бацька Усцін 
Усцінавіч арандаваў зямлю ў розных паноў, і таму яго сям’я часта пе-
раязджала з месца на месца. Маці Амілія Антонаўна служыла ў паноў 
хатняй краўчыхай. Бацька добра чытаў і пісаў, маці ўмела толькі чы-
таць. У сям’і Чарняўскіх было шасцёра дзяцей, і хаця жылі небагата, 
але дзетак стараліся вучыць. У 1910 годзе Леаніла Усцінаўна скончыла 
Вышэйшае Марыінскае вучылішча ў Вільні і стала настаўніцай пачат-
ковай школы ў сяле Залессе на Віленшчыне. У 1912 годзе прыйшло 
першае вялікае гора: ад раку лёгкіх памёр бацька. Падчас адкрыц-
ця Першай Віленскай беларускай гімназіі яе запрасілі выкладаць 

15 Гарэцкі Максім. Смаленск – Менск – Вільня // Творы. Мінск: Мастацкая літаратура, 
1990. С. 292.
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б еларускую мову і літаратуру ў пачатковых класах. Максім таксама 
вельмі спадабаўся Леаніле (стромкі, разумны, з бліскучымі карымі вачы-
ма), моцна ўсхваляваў дзявочыя сэрца і розум.

Чарняўская жыла тады з Аміліяй Антонаўнай, і Максім стаў ча-
стым госцем ва ўтульнай іх кватэры, абавязкова прыходзіў з букетам 
ружаў, хаця даставаць іх было небяспечна, бо на вуліцы ішла бяскон-
цая страляніна. У хуткім часе, 16 ліпеня 1919 года, яны абвянчаліся ў 
Прачысценскім саборы; Максім перабраўся на кватэру да іх, затым знялі 
пакойчык на Антокалі, а потым атрымалі кватэру на Вастрабрамскай 
вуліцы каля будынка Беларускай гімназіі.

Шчасце ў шлюбе, цікавая педагагічная дзейнасць у гімназіі, пава-
га, узаемная дапамога натхнялі Максіма на плённую творчую працу, ён 
адчуў вялікі ўздым, прыліў сіл і працаздольнасці… Больш чым у 10 нума-
рах «Беларускай думкі» (1919) была надрукавана буйная аповесць «Дзве 
душы» 16, і ў тым жа годзе яна выйшла асобным выданнем. Твор адразу 
заўважылі і прыхільна сустрэлі многія сучаснікі: станоўчыя крытычныя 
артыкулы напісалі З. Бядуля, Антон Луцкевіч. Яе ўплыў на беларускае 
адраджэнне быў настолькі значны, што, напрыклад, І. Канчэўскі, аўтар 
брашуры «Адвечным шляхам: Дасьледзіны беларускага сьветапогляду» 
(1921), у якасці псеўданіму ўзяў імя галоўнага героя аповесці — Ігната 
Абдзіраловіча. Адно за адным выходзяць апавяданні «Ідуць усе — іду я», 
«Кросны», «Панская сучка», «Тамашы», «Бірка», «Злосць», «Грэшная чар-
нушка», «Паншчына», «Дурны вучыцель», «Еду дамоў», «Страшная музы-
кава песня», «Скарб», «Сасна», «Апостал», «Прафэсар» і інш.

Адначасова Максім перапрацоўваў і дапаўняў слоўнік братоў 
М. і Г. Гарэцкіх, які пад назваю «Маскоўска-беларускі слоўнік» выйшаў у 
Вільні ў 1920 годзе. А перад гэтым падрыхтаваў «Невялічкі беларуска-
маскоўскі слоўнічак», які меў тры выданні. Пільна працаваў над кнігай 
«Гісторыя беларускае літаратуры», якая выйшла ўжо ў 1920 год-
зе, на наступны год з’явілася другое, выпраўленае выданне. Апра-
ча таго, убачыў свет на польскай мове «Krotkі zarys hіstorjі lіteratury 
bіałorus key». На кнігу адразу адгукнуўся ў «Нашай ніве» Антон Навіна: 
«Мы горача вітаем працу М. Гарэцкага. Яна бясспорна мае вагу ня 
толькі як учэбнік, але і як адзін з фактараў усьведамленьня “маладых” 

16 «Рэабілітацыя» аповесці адбылася толькі праз 70 гадоў, калі яна ў 1989 г. была надру-
кавана ў часопісе «Полымя», № 7, хаця ў Нью-Йорку выйшла значна раней — у 1975 г. у 
выданні газеты «Беларус» з прадмовай Станіслава Станкевіча, які адзначыў: «Аповесьць 
«Дзьве душы» — гэта найвышэйшае ідэйна-нацыянальнае й мастацкае дасягненьне ўсяе 
творчасьці Максіма Гарэцкага й вузлавы пункт у гісторыі новае беларускае літаратуры, 
як першы вялікапамерны й шырокамаштабны празаічны твор у ёй. Аповесьць гэтая най-
больш поўна вызначае ідэйны профіль і ейнага аўтара» (с. 14).
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беларусаў, каторыя так мала в едаюць аб сваім народзе, аб яго гісторыі 
і літаратуры. Яна пакажа і нашым суседзям, якія культурныя скарбы 
меў і мае беларускі народ».

У розных газетах Максім друкаваў крытычныя артыкулы пра Дуніна-
Марцінкевіча, Уладзіслава Галубка (таксама рэцэнзію на яго п’есу «Апош-
няе спатканне»), Лявона Гмырака, Паўлюка Багрыма, Янку Купалу і інш., 
шэраг публіцыстычных артыкулаў (звычайна пад псеўданімамі Дзед 
Кузьма, А. Мсціслаўскі): «Свабода слова», «Да амерыканскіх беларусаў», 
«Любіце польскі народ», «400-лецце друку ў Вільні», «Беларускія дзея-
чы» з польскаю душою» і інш. У кнізе «Памяці Івана Луцкевіча» (Вільня, 
1920) змешчаны ўспаміны М. Гарэцкага.

М. Гарэцкі быў сябрам Таварыства беларускай школы, Беларускага 
навуковага таварыства, Беларускага выдавецкага таварыства, разам з 
Сымонам Рак-Міхайлоўскім, Антонам Луцкевічам, Аркадзем Смолічам, 
Францішкам Аляхновічам і іншымі беларускімі дзеячамі стаў ініцыятарам 
скаўцкага руху ў Віленскай беларускай гімназіі. ён актыўна ўдзельнічаў 
у грамадскім жыцці не толькі як пісьменнік, літаратуразнаўца, рэдак тар-
выдавец, публіцыст, педагог, але і як палітык. У 1919 годзе пачала дзей-
нічаць Народная Рада Беларускай народнай рэспублікі, старшынёй якой 
стаў Пятро Крачэўскі, а старшынёй урада БНР стаў Вацлаў Ластоўскі. 
У склад прэзідыума Рады БНР увайшоў і М. Гарэцкі. 

12 ліпеня 1920 года ў Маскве была падпісана літоўска-расійская 
дамова, згодна з якой Літве перадаваліся этнаграфічныя беларускія 
землі: Віленскі край з Вільняй, а таксама Горадня, Ліда, Смаргонь, Аш-
мяны, Нарач, Браслаўскія азёры. М. Гарэцкі напісаў «Пісьмо беларускага 
дзеяча т. Міцкевічу-Капсукасу», спадзеючыся, што ён будзе адстойваць 
беларускія інтарэсы, ведучы змаганне з «ковенскімі імпэрыялістамі». 
«У стрыманай форме аўтар пісьма крытыкуе і маскоўскіх бальшавікоў, 
якія “крамсаюць Беларусь”, пры ўсякай нагодзе квапяцца на беларускія 
землі. Але самую вострую крытыку скіроўвае аўтар на “ковенскіх 
імпэрыялістаў”, “літоўскіх акупантаў” і іх пісак-публіцыстаў, якія цынічна 
гавораць аб беларусах-адраджэнцах» 17. Справа незалежнасці Беларусі і 
тады была вельмі актуальнай, таму ў лісце некалькі разоў паўтараецца 
тэзіс аб непадзельнасці і незалежнасці Беларусі. Гарэцкі даказваў пар-
тыйнаму функцыянеру, што ні «ковенскія імпэрыялісты», ні «польскія 
паны» не маюць права на беларускія землі.

У 1921 годзе найбольш уплывовай арганізацыяй на тэрыторыі Сярэд-
няй Літвы быў Віленскі беларускі нацыянальны камітэт (Вільнацбелкам), 

17 Гесь А. Максім Гарэцкі і савецка-літоўскія дачыненні (1920) // Гарэцкія чытанні. Матэрыя-
лы дакл. і паведамл. на ХІ Гарэцкіх чытаннях. Мінск, 2004. С. 70–76.
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які «імкнуўся да стварэння Вялікага Княства Беларуска-Літоўскага» 18. 
Сярод «найбольш выбітных сяброў» лічыўся і М. Гарэцкі. У тым жа год-
зе быў створаны Беларускі дзяржаўны камітэт, старшынёй якога стаў 
Антон Луцкевіч, сакратаром — Б. Тарашкевіч, а сябрамі — А. Станкевіч, 
Ф. Ярэміч, М. Гарэцкі, С. Рак-Міхайлоўскі, А. Смоліч, Э. Будзька.

Леаніла Чарняўская выдала чытанку «Родны край. Другая пасля ле-
мантара кніжка для чытання», першае апавяданне «Мікітка» і зборнічак 
«Дзяціныя гульні». Пазней чытанка «Родны край» неаднаразова перавы-
давалася для першага, а таксама трэцяга — чацвёртага гадоў навучан-
ня. Падбірала найбольш выдатныя творы з сусветнай літаратуры, сама 
перакладала на беларускую мову. Максім дапамагаў. Жонка змясціла 
ў кніжкку асобныя апавяданні М. Гарэцкага і ўрыўкі з іх, а таксама 
зусім новыя, такія як «Бітва на Уле», «Уцёкі Сярэбранага» і інш. Вось як 
успамінае пра гэтую кніжку Янка Брыль, па якой ён таксама вучыўся: 
«“Родны край, трэцяя і чацвёртая пасля лемантара кніжка для чытання”. 
Танная, шэра-шурпатая папера, няхітрыя графічныя малюнкі, усе тэк-
сты ў густую падборку, — нібы вельмі вялікая сям’я сабралася ў беднай 
цеснаце мужыцкай хаты. Аднак… якая яна дружная, разумная сям’я — 
з якой любасцю да справы, з якім грунтоўным веданнем яе складзена 
гэтая кніжка!.. Тургенеў — “Гора” (“Щи”), Чэхаў — “Іванька”, Гаршын — 
“Жаба-падарожніца” і “На полі бойкі” (урывак з апавядання “Чатыры 
дні”)… Ажэшка — “Рэха”, Тэтмаер — “Успаміны”, Канапніцкая — “Як ка-
роль у паход выходзіў…”. Да рускіх і палякаў — сусветна любімы датчанін 
Андэрсан — “Каралеўская вопратка”; “Апошняя лекцыя” француза Дадэ; 
“Дарагія грошы” — украінскае, “Горкі смех” — яўрэйскае… Туды, у гэтую 
цудоўную сям’ю, натуральна і раўнапраўна ўвайшло і наша — Багушэвіч, 
Купала, Багдановіч, Колас, Бядуля, Цётка. Гэта адтуль заселі ў памяці 
майго сэрца “Воўк і авечка”, “Песні вайны”, “Слуцкія ткаллі”, “Ліпы ста-
рыя”, “Малітва малога Габрусіка”, “Міхаська”… Гэта адтуль пачаўся і мой 
Гарэцкі, мая любоў да яго…» 19

У хаце маладых настаўнікаў часта гучала музыка і песні. Максім до-
бра імправізаваў на скрыпачцы, валодаў прыгожым мяккім барытонам, 
Леаніла мела моцнае лірычнае сапрана і ведала многа народных пе-
сень — украінскіх, польскіх, рускіх і асабліва беларускіх. Спявалі паасоб-
ку і разам, але Максім больш любіў моўчкі сядзець і слухаць задушэўныя, 
часцей сумныя беларускія песні, якія так цудоўна, з надзвычайным май-
стэрствам, як сапраўдная артыстка, выконвала жонка сваім чароўным, 

18 Кароткі нарыс Беларускага пытаньня // ARCHE. 2007. № 11. С. 195.
19 Брыль Янка. Пасля лемантара // Сёння і памяць. Мінск: Мастацкая літаратура, 1985. 
С. 181–190.
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чыстым, мілагучным голасам. Пазней ад сваёй свякроўкі Ефрасінні 
Міхайлаўны яна навучылася і многім песням Мсціслаўшчыны, якія так 
любіў Максім.

Максім вельмі непакоіўся, хваляваўся за сваіх родных багацькаўцаў, бо 
першая вестачка ад іх прыйшла толькі праз паўтара года, як ён прыехаў у 
Вільню. А там жылося цяжка, многа працавалі, сумавалі па дзетках, якіх 
лёс раскідаў у розныя месцы, часта сварыліся…

Гануля ў дзённіку 15 студзеня 1921 года пісала: «Татавы крыкі. 
Перад вачмі ўся драбязлівасць жыцця. Сэрца сціскаецца ад жалю, што 
лю дзі такія дробныя. Драбніцы нарэшце рэшт даводзяць мяне да слёз. 
Я плачу. Мама, добрая і мілая мама, умаўляе мяне, просіць не звароч-
ваць увагі на ўсё гэтае мяшчанства, а ў самае слёзы так і сыплюцца. 
Слаўная мамачка! Як магла ты жыць столькі і з такім чалавекам, як 
тата. Як хапіла ў цябе сілы і здароўя ўзгадаваць нас у такой катарзе?» 
(с. 160).

20 красавіка яна запісала: «Тата не мяняецца. Ходзіць па-даўнейшаму 
хмуры, тасклівы, маўклівы, адзін з сваімі думкамі. Хацелася б ведаць, што 
яго мучыць. Мама заметна старэе, але весялосць, дабрата, ласка яе не 
пакідаюць, яна заўсёды з імі. Дзіўлюся, як гэта маглі жыць столькі гадкоў 
разам такія дзве супрацьлегласці, як тата і мама» (с. 166).

Ефрасіння вельмі сумавала па сваім сынам і дачцэ, якіх армія, служба, 
вучоба раскідалі па краіне. У чэрвені 1921 года з Горак прыехаў Гаўрыла, 
якога маці папрасіла з яе слоў напісаць ліст Максіму ў Вільню. «Маці ка-
зала, што пісаць. — Здароў, мой ты сыночак! Ці не можна табе і жоначцы 
тваёй нявіданай прыехаць у родны дварочак? Пабываць у нас. […] А пры-
едзь, паглядзі: можа, ты ўжо даўно не відзіў, як снапы возяць, дык прыедзь 
у самую пару, як снапы возяць. Хоць бы ты на гумне, на старонцы, на сна-
почках паляжаў, і жоначку на гуменца ўзвёў, хоць бы мы на яе паглядзелі, 
хоць бы я тваю дачушку на руках падзяржала, а то, можа, мне й не да-
ждаць, ужо я плоха стала. […] Дулькі ёсць, яблыкаў няма. Морква ёсць. 
Я для цябе дзве градкі пасадзіла. І бацька тож цяпер плох, няможна ўжо 
яму работаць, ад самага вялікадня рука ў яго баліць» (с. 177).

Гануля на Каляды пісала Максіму: «У дварэ ўсё па-даўнейшаму, толькі 
тата і мама ўсё старэюць і старэюць і ўсё больш пачынаюць клапаціць 
аб усіх нас» (с. 192).

Каб мець сваю беларускую газету ў Сярэдняй Літве і дапамагчы 
«чытаючым кірылаўскімі літарамі беларусам», М. Гарэцкі як рэдактар-
выдавец пачаў з 24 снежня 1920 года друкаваць штодзённую грамадска-
палітычную і літаратурную газету «Наша думка», у якой асноўная ўвага 
надавалася палітычнаму і эканамічнаму становішчу Заходняй Беларусі, 
змагалася за беларускую культуру і асвету. Выйшла толькі 27 нумароў, 
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бо 8 ліпеня 1921 года газета была забаронена польскімі ўладамі. Але 
ўжо 14 верасня М. Гарэцкаму ўдалося пачаць выдаваць на беларускай 
мове газету «Беларускія ведамасці» таго ж кірунку. Выйшла 19 нумароў; 
15 студзеня 1922 года газета была закрыта. З літаратурных і гістарыч-
ных матэрыялаў, апублікаваных у газеце, былі выдадзены «Беларускі дэ-
кламатар» і тры зборнікі «Беларускія ведамасці». У газетах друкавалі ар-
тыкулы многія вядомыя беларускія дзеячы культуры, навукі, адукацыі. 
Шмат матэрыялаў змясціў і сам Максім. У многіх артыкулах ён выступаў 
у падтрымку нацыянальнага адраджэння. У артыкуле «Аб беларускай 
мове ў школе» (1921) ён пісаў: «Было б дзіўна і неразумна пытаць у 
расіяніна, ці хоча ён рускую мову ў сваёй школе? Глупства было б пы-
таць аб тым жа немца, француза або латыша ці эстонца. Чаму ж тады 
з дурнымі пытаннямі можна звярнуцца толькі да цёмнага беларуса? 
Вучыць дзяцей трэба на роднай мове, на мове маці». У артыкуле «Аб 
беларускіх пісьменніках» (1921) М. Гарэцкі адзначыў: «У Менску не жы-
вуць, а тлеюць не абласканыя міласцю ўсёмагутных, але чужых да белару-
скага слова камуністаў-прышэльцаў такія беларускія таленты: паэт Янка 
Купала, навеліст Змітрок Бядуля, драматургі Ф. Аляхновіч, Уладзіслаў Га-
лубок, белетрыст і публіцыст Язэп Лёсік, а таксама слабенькі беларускі 
камуніст і добры, моцны паэт Цішка Гартны».

З вялікім стараннем і любоўю Максім вёў заняткі ў Беларускай 
гімназіі, поспехі вучняў якой прыносілі задавальненне і надзею на буду-
чае пакаленне свядомых беларусаў. Асаблівую ўвагу звярнуў на вучаніцу 
сёмага класа, што нядаўна прыехала з Яраслаўля, Наталлю Арсенневу: 
яна слухала свайго настаўніка так уважліва, баялася прапусціць хоць 
адно яго слова, старалася вучыць усе яго заданні, глядзела на яго, як за-
чараваная, улюбёнымі вачыма… Пазней знакамітая паэтка ўспамінала: 
«Маім духоўным настаўнікам стаўся блізу з першых дзён навукі ў гім-
назіі настаўнік беларускае мовы і літаратуры, аўтар “Руні” й “Патаёмна-
га” Максім Гарэцкі. Памятаю, калі я пабачыла яго ўпершыню на лекцыі ў 
нашай 7-ай класе, мяне самперш уразілі ягоныя вочы — вялікія, цёмныя, 
гарачыя, быццам два чорныя знічы (я гэтак і падумала тады — “знічы”) 
на худаватым, аскетычным, крыху татарскага складу твары. Іншых ва-
чэй, падумала я, аўтар “Патаёмнага” мець і не мог… Зразумела я тады й 
тое, што я мушу цяпер як найхутчэй дасканала апанаваць беларускую 
мову й заўсёды, заўсёды, найлепей за ўсіх у класе, ведаць задаваныя нам 
Гарэцкім лекцыі з беларускае літаратуры. […] У восьмы клас я перайш-
ла з добрымі ацэнкамі й з беларускае мовы, й з літаратуры. […] А днак 
заняткі ў Беларускай гімназіі, якую я ўжо моцна паспела палюбіць, 
пачаліся ў сваім часе, і я ўзноўкі сустрэлася з сябрамі і настаўнікамі, між 
імі з Максімам Гарэцкім. На вялікі мой жаль, ён не быў ужо выкладчыкам 
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літаратуры ў нашым класе. Ды сувязь мая з ім дзеля гэтага не парвалася, 
а яшчэ памацнела» 20.

Юная гімназістка асмелілася і паказала настаўніку два свае вершы: 
«Восень» і «Светлы дзень дагарае над сумнай зямлёю». У той жа дзень 
у гімназіі праводзіўся літаратурны вечар. «Гэтага памятнага для мяне 
вечара першым выйшаў на сцэну Гарэцкі. Памаўчаўшы, ён абвясціў пры-
сутным, што мае для іх добрую навіну. “У нас з’явілася новая Буйлянка, — 
сказаў ён, — новая паэтка, якая ўжо сёння ці не перавышае Канстанцыю 
Буйлу сваім талентам. Вось паслухайце…” І Гарэцкі пачаў чытаць… дадзе-
ныя яму нараніцы мае вершы.

[…] М. Гарэцкі быў вельмі суровым, маламоўным настаўнікам і 
крытыкам. ён блізу ніколі не правіў слабейшых месцаў маіх вершаў, 
бо здараліся ж і такія, а проста аддаваў іх мне, зацеміўшы: “Гэтак па-
беларуску не гаворыцца”, або “Гэтае месца раю перапрацаваць” ці што 
іншае. Неўзабаве я навучылася разумець яго не толькі з паўслова, але 
гледзячы адно на ягоныя шырокія, цёмныя бровы, якія то насупліваліся, 
то ўзнімаліся ўгару, залежна ад уражання. Рух гэтых броваў, нячастая 
ўсмешка на вузкіх вуснах — былі тым стымулам, што вёў мяне наперад, 
прымушаў упарта працаваць над сабою, над моваю…

[…] Але гэткі ўжо быў Гарэцкі ў дачыненні й да іншых і да сябе — су-
ровы, справядлівы й вельмі паважаны» 21.

Першы друкаваны верш Наталлі Арсенневай «Восень» з’явіўся ў 
газеце «Наша думка» 8 верасня 1921 года, дзе яго змясціў М. Гарэцкі. 
Крыху пазней той жа верш (а перад гэтым «Плач старога лесуна») ён 
надрукаваў у газеце «Беларускія ведамасці», а затым яшчэ некалькі 
вершаў — у «Зборніку Беларускіх ведамасцей». У лісце да Я. Карскага 
Максім паведаміў: «Маем толькі адну прыемнасць, тую, што на страніцах 
газет, якія тут выходзілі, азначылася новая, пэўная і спадзейная талань 
маладой паэтэсы Наталлі Арсенневай…» 22

У гэты час адбылася асаблівая сямейная радасць Леанілы і Максіма 
Гарэцкіх — 13 сакавіка 1921 года нарадзілася дачка Галіна.

20 Арсеннева Наталля. «Я не палітык, і ніколі ім не была» // Літаратура і мастацтва. 1992. 
17 ліпеня.
21 Тамсама.
22 Гарэцкі Максім. Творы. Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. С. 398.



Г аўрыла ў  Пятроўскай  
сельскагаспадарчай акадэміі

Пасля вяртання са Смаленска ў Горкі Гаўрыла адначасова 
вучыўся і працаваў сакратаром-стэнаграфістам павятовага выкан-
кама і яго прэзідыума. На ўсе павятовыя з’езды Саветаў яго абіралі 
прадстаўніком ад Саюза вучняў Горацкага сельскагаспадарчага 
вучылішча, і прывітанне з’езду ён прынцыпова рабіў толькі па-
беларуску. Працягваў займацца ў беларускім драматычным гуртку, 
надрукаваў некалькі артыкулаў па пытаннях нацыянальнай палітыкі 
ў мясцовай газеце «Луч Интернационала».

20 верасня 1919 года Гаўрыла атрымаў дыплом і быў накіра-
ваны ў якасці каморніка-агранома і інструктара-рэвізора па земле-
ўпарадкаванні Уфімскага губземаддзела. Так добра і актыўна працаваў, 
што на наступны год яго абралі членам Прэзідыума Дзяржаўнага лу-
гавога фонду Уфімскай губерні. Як карэспандэнт газеты «Известия 
Уфимского губернского революционного комитета», часта змяшчаў у 
ёй артыкулы пра саўгасы, паляпшэнне сялянскай гаспадаркі, зямель-
ную палітыку Саветаў і нават пра драму «Углекопы», пастаўленую ў 
гарнізонным тэатры. Ведаючы эсперанта, дапамагаў гурткам па яго 
вывучэнні. Прага да ведаў была такая нястрымная, што паступіў у 
Уфімскі інстытут народнай адукацыі, у якім праслухаў другі курс 
прыродазнаўчага аддзялення. Лічыў, што павінен стаць гарманічна 
развітым чалавекам, таму запісаўся ў школу мастацкай гімнастыкі, 
але туды без тапачак не прымалі, а купіць іх не было за што…

Вельмі хацелася вучыцца далей, і як толькі стала магчыма, паехаў 
у Маскву, каб паступіць у Пятроўскую (пазней — Ціміразеўскую) сель-
скагаспадарчую акадэмію. У ліпені 1920 года паступіў інструктарам у 
распараджэнне Цэнтральнага аддзела землеўпарадкавання Наркам-
зема і ў хуткім часе быў залічаны без экзаменаў на эканамічны фа-
культэт Пятроўскай акадэміі.

Здолеў улетку наведаць Багацькаўку. Іван пабудаваў новую хату і 
пераехаў туды са сваёй сям’ёю, Парфір служыў у арміі, Ганулька вучы-
лася. Сялянская праца і жыццё былі, як і раней, — толькі яшчэ тро-
ху горшыя з прычыны вайны і рэвалюцыі. «Гаспадарка не апусцілася, 
дзякуючы энергіі і старасвецкай працавітасці маці і бацькі. Быў конь 
і жаробка-стрыгун, дзве каровы з добрым малаком і маслам, цялё, 
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свінні-падсвінкі, шэсць авечак, качкі, куры. Сад сёлета вельмі ўрадзіў — 
яблык было многа, усюдых у садзе стаялі падпоркі, і яблыкі былі незвы-
чайна салодкі: мусіць, ад сонца. Даспявалі сліўкі. Пчол было дзевяць калод, 
выйшлі два раі і былі асаджаны. Мёду можна было спадзявацца пуды два. 
Жыта ўрадзіла нішто сабе, нажалі 13 вазоў, пудоў 70. Ярына пагінула… 
Быў авёс, гарох, ячмень, трошку лёну. Пшаніцы было 2 вазы, пудоў на 8. 
Бульба была не буйна і ад гарачыні пачала пускаць расткі. […] Наогул жа, 
на сям’ю хлеба павінна было хапіць. Зарэквізаваць мелі пудоў 7 жыта, 
6 аўсу, 7 сена. […] Калі Лаўрык выязджаў, ужо ўсё дажалі, і жыта, і ярыну. 
Лаўрык давазіў ярыну, апрача аднаго вазу ячменю. Аборкі ў полі таксама 
пакасіў. […] Троху малацілі. […] З работаю ўпраўляліся самі: бацька, маці, 
Марынка» (с. 140).

Гурык, што паспеў, памог па гаспадарцы бацькам, якія жылі адны. 
З вялікім жалем убачыў, што цудоўны лес Багацькаўшчыны значна 
пасеклі, вялікае балота Мох яшчэ больш зарасло лазою і дробным балот-
ным лесам, лес Жаб’е зусім выгарэў… Надзя «пакінула сваю нясмеласць і 
сарамлівасць і да ночы жартавала са Сцяпанам. Узімку мелася быць іхнае 
вяселле. Мадонны ў яе поглядзе і феі-русалкі ў яе поступе Лаўрык ужо не 
бачыў…» (с. 141).

Да пачатку вучобы заставалася яшчэ трохі часу, і Гаўрыла вырашыў 
скарыстаць такую магчымасць, каб з’ездзіць у Вільню да брата Максіма, 
па якім вельмі засумаваў. Раз залічылі ўжо студэнтам, дык і адпрошвацца 
ў начальніка Цэнтразема не стаў, але меў камандзіроўку ад Наркамасве-
ты РСФСР. Набраў кніжак на беларускай мове, у тым ліку і камуністычнай 
літаратуры. Пакуль ехаў, войскі Чырвонай арміі пакінулі Вільню, давяло-
ся з цяжкасцю прабірацца праз літоўскі кардон. Сустрэча з братам была 
вельмі радасная: вялі доўгія размовы, усюды хадзілі, Максім паказаў го-
рад, Беларускую гімназію. Гурыку вельмі спадабалася братавая — і ён, 
і яна адразу адчулі роднасць, блізкасць. Пазнаёміўся з А. Луцкевічам, 
С. Некрашэвічам, Янам Станкевічам, з міністрам па беларускіх справах 
пры ўрадзе Літвы Д. Сямашкам. Са Станкевічам многа разоў спрачаліся 
пра шляхі беларускага адраджэння. Гаўрыла даказваў яму, што без 
эканамічнага адраджэння вельмі цяжка дабіцца сталага нацыянальна-
га, што нацыянальная і палітычная незалежнасць абавязкова патрабуе 
і эканамічнай самастойнасці, што ўсе гэтыя элементы ўзаемазвязаны, 
таму неабходна інтэгральнае адраджэнне. У асобе Сямашкі (той быў 
прыхільнікам Федэрацыі Беларусі і Літвы) Г. Гарэцкі пабачыў першага 
гандляра-спекулянта на беларускай справе і зразумеў, колькі небяспекі 
яны могуць прынесці сапраўднаму нацыянальнаму адраджэнню. Сем 
дзён праляцелі непрыкметна. Максім праводзіў брата, які набраў бела-
рускай літаратуры, надрукаванай у Вільні, і пад відам настаўніка зноў 
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перайшоў літоўскі вайсковы кардон праз Ашмяны да станцыі Солы. Бра-
ты развіталіся каля трох крыжоў з белага мармуру. Гаўрыла залез на 
адзін з іх і па-беларуску і на эсперанта напісаў: «Пралетарыі ўсіх краін, 
яднайцеся! Няхай жыве Савецкая Беларусь!»

Па звароце ў Маскву Г. Гарэцкі за самавольную адлучку з Цэнтразема 
быў пасаджаны ў турму, дзе прасядзеў 4 дні. Не ведаў тады Гаўрыла, што 
гэта пачатак яго выпрабаванняў, і нават не лічыў яго «першым арыш-
там», бо не мог і падумаць, што наперадзе яго яшчэ чакаюць значна 
больш жудасныя чатыры…

У Маскве адчуваўся яшчэ больш вялікі рэвалюцыйны ўздым, які 
Гаўрыла ўспрыняў усёй сваёй дзейнай натурай: адразу ўступіў у Аса-
цыяцыю рэвалюцыйнага студэнцтва — Асрэўстуд, тады яшчэ зусім 
нешматлікую (100–120 чалавек). Хутка стаў членам прэзідыума 
Асрэўстуда, загадчыкам культурна-асветнага аддзела, старшынёй 
міжгуртковага бюро і рэдактарам першай насценнай газеты Пятроўскай 
акадэміі «Информатор».

Але ўвесь час думалася пра Беларусь, якая ў выніку шматвяковага 
заняпаду стала адным з самых малавывучаных, бедных і занядбаных 
краёў царскай Расіі. Пабудова сацыялістычнай краіны бачылася адзінай 
магчымасцю сапраўднага адраджэння. Чытаў Маркса, Леніна — і ўсё зда-
валася лагічным і правільным. І многія сумленныя грамадзяне, асабліва 
інтэлігенцыя, імкнуліся ўключыцца ў пабудову новага жыцця. Але стан 
Беларусі ў той час таксама быў вельмі цяжкі, складаны і нейкі дваісты: 
з аднаго боку — нацыянальнае і культурнае адраджэнне, з другога — 
палітычнае раз’яднанне. Заходняя мяжа Савецкай Беларусі праходзіла 
зусім блізка ад Менску. Замест адзінай этнаграфічнай Беларусі застала-
ся невялічкая ССРБ, што ўлучала адну Меншчыну, бо як быццам па па-
становах губернскіх з’ездаў Саветаў адлучылася Смаленшчына, затым 
Магілёўшчына і Віцебшчына. Дык што ж гэта за нацыянальная палітыка 
бальшавікоў?

Але ўсё ж Беларусь павінна быць сацыялістычнай краінай, а для гэта-
га ёй патрэбна свая інтэлігенцыя. Таму па ініцыятыве Гаўрылы Гарэцка-
га была створана Беларуская культурна-навуковая асацыяцыя студэнтаў 
Пятроўскай акадэміі, задачы якой вызначылі так: вывучэнне народ-
нагаспадарчага, грамадска-палітычнага, культурна-нацыянальнага 
і прыродна-гістарычнага бакоў жыцця Беларусі; выяўленне шляхоў і 
магчымасцяў культурна-эканамічнага адраджэння Беларусі; прапаган-
да ідэй адраджэння; барацьба з шавіністычнымі і вузканацыянальнымі 
плынямі беларускага адраджэнскага руху; правядзенне мерапрыемстваў, 
накіраваных на культурна-эканамічнае адраджэнне Беларусі; аб’яднанне 
і падрыхтоўка культурных працаўнікоў для дзейнасці ў навуковай, 
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гаспадарча-тэхнічнай, культурна-асветнай і іншых сферах; шырокая 
культурна-асветная праца; арганізацыя навуковых даследаванняў, экс-
педыцый і іншых мерапрыемстваў на тэрыторыі Беларусі і г. д. Старшы-
нёю асацыяцыі выбралі Гаўрылу Гарэцкага.

Праца асацыяцыі пайшла вельмі актыўна. Збіраліся не радзей як раз 
на тыдзень. Чыталі кнігі, рабілі даклады, рэфераты і г. д. Арганізавалі 
бібліятэку, добры хор, які карыстаўся вялікім поспехам. Загадчыцай 
бібліятэкі і ўдзельніцай хору была Ларыса Парфяновіч — будучая жонка 
Гаўрылы Гарэцкага.

Асабліва запомнілася маёўка пад Ліхаборамі, якую студэнты правялі 
25 мая 1921 года — у дзень смерці Максіма Багдановіча. З арміі прыехаў 
Уладзімір Дубоўка, з Паўнамоцнага прадстаўніцтва БССР пры ўрадзе 
РСФСР прыйшлі яго кіраўнік Міхаіл Мароз, супрацоўнікі Рыгор Парэ-
чын, Станкевіч і інш. Гаўрыла зрабіў даклад, шмат дэкламаваў вершаў 
на памяць, у тым ліку верш Янкі Купалы «Сні, таварыш, аб камуне». Мно-
га было выступленняў. Потым пра гэтую сустрэчу былі надрукаваны 
нататкі Гарэцкага і Мароза ў газеце «Савецкая Беларусь».

Асацыяцыя арганізоўвала і агульнатэарэтычныя даклады. Прынамсі, 
вельмі цікавыя даклады зрабілі прафесары А. В. Чаянаў («Праблемы 
краю», прычым матэрыял даў на прыкладзе Беларусі), А. Ф. Фартунатаў 
(«З сельскагаспадарчай рэчаіснасці Беларусі»), Н. М. Кулашы («Прырода 
Беларусі»), В. В. Вінер («Прынцыпы раянавання») і г. д.

У Беларусі Культурна-навуковай асацыяцыі студэнтаў надавалі 
вялікае значэнне, бачылі ў ёй крыніцу будучых агранамічных кадраў для 
рэспублікі. Заўсёды, калі ў Маскву прыязджаў А. Чарвякоў, Гаўрыла ехаў 
у прадстаўніцтва БССР і сустракаўся з ім. Чарвякоў — вельмі сціплы і 
даступны чалавек — расказваў пра гаспадарчае і культурнае будаўніцтва 
на Беларусі і падрабязна распытваў пра студэнцкае жыццё, пра 
асацыяцыю. Размова ішла толькі на беларускай мове. Ды і супрацоўнік 
беларускага НКУС Багуцкі, які звычайна суправаджаў Чарвякова, так-
сама размаўляў па-беларуску.

Многія з сяброў асацыяцыі ў далейшым сталі вядомымі беларускімі 
вучонымі і дзеячамі сельскай гаспадаркі: Павел Рагавы, Сяргей Ждановіч, 
Мікіта Лайкоў, Пётра Хоцкі, Іван Ухін, Пётра Санько і інш.

14 лістапада 1921 года прайшоў урачысты сход Беларускай куль-
турна-навуковай асацыяцыі студэнтаў, прысвечаны першаму году яе 
працы. Гадавы сход адбыўся ў галоўным будынку Пятроўкі. Прыехаў 
А. Чарвякоў, усё беларускае прадстаўніцтва на чале з М. Марозам, 
прадстаўнік Наркамасветы Беларусі М. Лойка і інш. На ўсіх сход зрабіў 
вялікае ўражанне, бо сабралася поўная зала, хор спяваў цудоўныя песні, 
было дужа ўрачыста і натхнёна. Ва ўступным слове старшыня праўлення 
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асацыяцыі Г. Гарэцкі адзначыў: «Мы пачалі работу па адраджэнні краю, 
“пакінутага Богам і людзьмі!” Нас аб’яднала адзінае мацнейшае жаданне, 
адзіны творчы парыў — імкненне да Рэнесансу Беларусі» 23. З вялікай 
увагай заслухалі цікавую прамову А. Чарвякова, які абмаляваў сучасную 
працу на Беларусі. Затым Г. Гарэцкі зрабіў даклад «Вывучэнне Беларусі, 
як фактар яе адраджэння». М. Лайкоў гаварыў пра мэты і задачы 
асацыяцыі, І. Грабоўскі — пра гісторыю стварэння і мінулай дзейнасці 
і інш. Сход закончыўся спяваннем беларускай марсельезы «Ад веку мы 
спалі». Пазней была выдадзена кніжка аб гэтым сходзе 24.

Гаўрыла ганарыўся званнем студэнта-пятроўца, бо гэта была адна з 
самых лепшых навучальных сельскагаспадарчых устаноў. Тут выкладалі 
вядомыя прафесары: В. Р. Вільямс, А. Р. Даярэнка, Я. У. Самойлаў, І. А. Каб-
лукоў і многія іншыя. Як будучаму эканамісту, найбольш блізкімі яму 
былі выдатнейшыя эканамісты — гонар айчыннай і сусветнай навукі: 
А. В. Чаянаў, М. Д. Кандрацьеў, А. А. Рыбнікаў, А. Ф. Фартунатаў і інш. З іх 
імёнамі, у прыватнасці, звязана стварэнне арганізацыйна-вытворчай 
школы, якая многа зрабіла для прагрэсу сусветнай аграрнай навукі. 
Гарэцкі быў адным з найлепшых вучняў гэтых эканамістаў.

Малады (троху больш за 30 гадоў) Аляксандр Васільевіч Чаянаў — 
дырэктар Навукова-даследчага інстытута сельскагаспадарчай эканомікі, 
галоўнымі праблемамі навуковых даследаванняў якога была сялянская 
гаспадарка, кааперыраванне на аснове эканамічных метадаў. Яго фун-
даментальную працу «Асноўныя ідэі і формы арганізацыі сялянскай 
кааперацыі» выкарыстоўваў У. І. Ленін пры рабоце над артыкулам 
«Пра кааперацыю». Пры фарміраванні Дзяржплана ён уключыў Чаянава 
ў яго склад. Працы прафесара былі шырока вядомыя ў многіх краінах 
свету, а пазней, калі ў СССР нават імя яго было забароненае, у Францыі 
быў выдадзены збор твораў у 8 тамах, двойчы яны перавыдаваліся ў 
Англіі. А. Чаянаў чытаў лекцыі вельмі прыгожа, артыстычна, захоплена. 
Пры вывучэнні эканомікі рэальнай сельскай гаспадаркі ён вялікае зна-
чэнне надаваў краязнаўчай працы.

Шырока адукаваны чалавек з разнастайнымі захапленнямі, 
А. Чаянаў быў даволі вядомым у свой час белетрыстам: друкаваў серыю 
фантастычных аповесцяў з дзівоснымі патаемнымі сюжэтамі — сваю 
«Гафманіяду», якая папярэднічала творам М. Булгакава і пад уплывам 
якіх апошні стварыў свае знакамітыя творы «Майстар і Маргарыта» 
і «Запіскі нябожчыка». Чаянаў любіў стараннага студэнта Гарэцкага 

23 Первый год деятельности Белорусской культурно-научной ассоциации студентов Пе-
тровской сельско-хозяйственной академии. Материалы первого годичного собрания Ас-
социации 14 ноября 1921 года. Москва, 1922.
24 Тамсама.
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з разумнымі блакітнымі вачыма, лічыў яго адным з лепшых студэнтаў 
Пятроўкі і ў знак асаблівай сімпатыі нават падараваў некалькі кніжачак 
сваёй «Гафманіяды».

Якаў Уладзіміравіч Самойлаў — выдатны геолаг, асабліва многа 
зрабіў у галіне мінералогіі і біягеахіміі. Яго лекцыі мелі вялікі поспех: 
вельмі жывая яскравая мова, прыгожая дыкцыя і характэрная міміка 
спалучаліся з глыбокім веданнем прадмета. Гэты прафесар заклаў тыя 
асновы ведаў па геалогіі, якія пазней так спатрэбяцца ўжо не студэнту, а 
маладому зняволенаму беларускаму акадэміку.

Мікалай Дзмітрыевіч Кандрацьеў — 30-гадовы прафесар, таленавіты 
самародак з кастрамской глыбінкі, ужо вядомы як аўтар перспектыўнага 
плана развіцця сельскай і лясной гаспадаркі краіны на 1923–1928 гады 
(«пяцігодка Кандрацьева»). Невысокага росту, з бліскучымі чорнымі ва-
чыма, якія вылучаліся на бледным твары, Кандрацьеў поўнасцю валодаў 
аўдыторыяй, якая не стамлялася ад, здавалася б, сухіх эканамічных вы-
кладак, бо ён вельмі ўмела перамяжаў іх жартамі і нечаканымі вострымі 
параўнаннямі. Хімічная аўдыторыя («хімічка») была перапоўнена слуха-
чамі асабліва тады, калі ён чытаў лекцыі пра амерыканскую эканоміку, з 
якой дэталёва пазнаёміўся непасрэдна ў Амерыцы, пабыўшы там больш 
за год.

Прафесар Аляксей Рыгоравіч Даярэнка настолькі быў апантаны 
сваімі прагрэсіўнымі для таго часу ідэямі севазвароту, папару, культурай 
глебаў, што цалкам захапляў імі і студэнтаў, якіх на яго лекцыях не змяш-
чала вялікая аўдыторыя. Гэтыя ідэі вельмі імпанавалі многім, таму што 
яны дазвалялі значна павысіць ураджайнасць, узняць сельскую гаспа-
дарку без вялікай колькасці мінеральных і арганічных угнаенняў, якіх 
катастрафічна не хапала. Яны адпавядалі тагачасным задачам аграрнай 
палітыкі савецкага ўрада і таму былі асабліва папулярнымі.

Асабіста для Гаўрылы найбольш блізкімі былі два прафесары: Аляк-
сандр Аляксандравіч Рыбнікаў і Аляксей Фёдаравіч Фартунатаў. Пер-
шы — ужо сталы чалавек гадоў пад 60, вельмі добры па натуры, стараўся 
даць як мага больш ведаў студэнтам, дапамагчы ім. ён быў непасрэдным 
кіраўніком навучальнай і навуковай працы маладога студэнта. Аляк-
сей Фёдаравіч Фартунатаў — сапраўдны інтэлігент, вельмі тактоўны і 
далікатны, уважліва ставіўся да студэнтаў, любіў Пятроўскую акадэмію, 
пра якую пісаў вершы, але яго многія не разумелі і лічылі дзіваком. 
Студэнтаў здзіўляла, што ён абавязкова крокаў за дзесяць здымаў кепку 
і першы вітаўся, заўсёды спыняўся, пра што-небудзь пытаўся. ён чытаў 
лекцыі па статыстыцы сельскай гаспадаркі (тут ён быў жывой энцыкла-
педыяй), прыводзіў вялікую колькасць першакрыніц ад старадаўняй 
да сучаснай літаратуры. Лекцыі яго былі надзвычай багатыя зместам. 
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Але яны не карысталіся ўвагай студэнтаў і часта на іх сядзела ўсяго па 
1–2 чалавекі, што яго вельмі крыўдзіла. Сярод пастаянных яго слухачоў 
быў і Гаўрыла, вельмі ўдзячны прафесару за разнастайныя энцыкла-
педычныя веды, атрыманыя ад яго. Апрача таго, Фартунатаў дазваляў 
любімаму студэнту карыстацца сваёй велізарнай хатняй бібліятэкай, 
якая займала 6 пакояў.

Цікавыя лекцыі дапаўняліся актыўным удзелам у так званых гуртках 
грамадскай аграноміі, якія павінны былі ўкараняць тэарэтычныя веды 
ў практыку сельскай гаспадаркі і якія тады карысталіся вялікай папу-
лярнасцю. Нярэдка наладжваліся розныя сельскагаспадарчыя выста-
вы (у тым ліку ўсерасійскія), у якіх удзельнічаў і Гаўрыла. Паступова ён 
уцягнуўся ў навукова-даследчую працу. А ўлетку большасць студэнтаў-
беларусаў ехалі ў Беларусь працаваць у розных сельскагаспадарчых уста-
новах, у экспедыцыях па абследаванні сялянскіх гаспадарак, і, канечне, 
Гаўрыла заязджаў да бацькоў у родную Малую Багацькаўку.

Браты Гарэцкія, іх сястрычка і бацькі заўсёды клапаціліся адно пра 
аднаго, а цяпер, калі жыццё раскідала іх, стараліся пісаць лісты, але 
яны ішлі дужа марудна, зрэдку нават губляліся, ды і пісаць часта не 
было калі. Крыўдзіліся, што кожны з іх рэдка піша другому, прасілі ад-
казаць хутчэй. Асабліва хваляваліся за Максіма, які значны час жыў у 
захопленай палякамі Вільні, і за Парфіра, які служыў у Чырвонай арміі. 
Парфір быў тэлеграфістам артылерыйскай групы і ўдзельнічаў у баях 
на поўначы Беларусі (Глыбокае, Міхалішкі, Астравец і інш.). Група збу-
давала паром і пераправілася праз Нёман і дайшла да Беластока, Млавы 
і г. д. Затым Парфір з групай быў у Маладзечне, Лідзе, Полацку… Марыў 
заехаць да Максіма ў Вільню, але не атрымалася. Пазней яго паслалі на 
Каўказ: праехаў Растоў, Ціхарэцкую, Кацярынадар, пабываў у многіх га-
радах і мястэчках Грузіі, Арменіі, Азербайджана, у тым ліку Тбілісі, Ерэ-
ване, Баку. «Выбралі ў рэдакцыйную калегію насценнай газеты дывізіёна. 
Рабіў даклад на агульным сходзе. Вынеслі падзяку, выбралі членам рабоча-
сялянскай інспекцыі для часовых работ» (с. 167). У чэрвені 1921 года 
яны пагрузіліся на параход «Казбек» і па Каспійскім моры даехалі да 
Астрахані, а адтуль па Волзе праз Царыцын (а там была халера, і Парфір 
вельмі напужаўся, калі ў яго ў той час забалеў страўнік), Саратаў, Самару, 
Ніжні Ноўгарад, Кастраму — да Яраслаўля. Затым перавялі ў Архангельск. 
Толькі 23 кастрычніка 1921 года Парфір па дэмабілізацыі прыйшоў з 
Чырвонае арміі дамоў. Праваяваў два гады.

Гануля пісала Гаўрыку ў пісьме: «7 верасня 1921 г. Нізінкі. Любы 
Лаўрык! Цяжка і нудна мне. А падзяліцца, расказаць гора сваё некаму. 
Ніхто мяне не пойміць і не зрузумеіць майго гора і нуды так добра, як ты. 
Толькі ты мяне пажалеіш, уцешыш і параіш, як мне быць, што рабіць і 
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куды кінуцца далі. […] Заўтра ж пайду двору. Пасаблю тату і маме буль-
бу капаць. Пабуду, аддыхну, а тады, можа, назад сюды прыеду, паступлю 
на службу, і буду слухаць лекцыі ў інстытуце, і жыць будзіць з чаго. Буду 
гатовіць зачоты і рашаць задачы па матэматыцы і фізіцы. А там, можа, 
і ў студэнткі пападу. […] Што чутна ў Пятроўцы? Ці не можна і мне туды 
папасці якім-небудзь ці слухачом, ці яшчэ чым. Пішы мне, братка, скарэй 
аб усім. Я жду. А пакуль бывай. Цалую крэпка. Твая Марына» (с. 179–180).

Беларускі студэнцкі рух пашыраўся. Пад уплывам Беларускай 
асацыяцыі, якая аб’ядноўвала ўжо больш за 200 студэнтаў, узніклі блізкія 
арганізацыі ў Межавым інстытуце, Свярдлоўскім універсітэце, у Горнай 
акадэміі, на медыцынскім факультэце ў Ваеннай акадэміі, на Галіцынскіх 
сельскагаспадарчых курсах і інш. Была праведзена першая канферэнцыя 
студэнтаў-беларусаў у Маскве. Былі створаны беларускі студэнцкі клуб, 
кааператыўнае выдавецкае таварыства «Маладая Беларусь». Апошняе 
выдала навукова-літаратурны зборнік, які пачынаўся артыкулам Г. Га-
рэцкага «На новы шлях». ён пісаў: «Беларускі народ гэтак зачакаўся 
паляпшэньня свайго эканамічнага дабрабыту, што ён гарою пойдзе за 
ідэямі правадыроў інтэгральнага рэнэсансу беларускага, падмуроўкам 
якога можа зьяўляцца найпервей адраджэньне эканамічнае. У адраджо-
на эканамічнай Беларусі закрасуюць мастацтва, навука, закрасуець бе-
ларуская мова. […] Дзеля стварэньня эканамічнага фундаменту Беларусі 
патрэбна свая родная, тэхнічная і ўсякая іншая інтэлігенцыя. Стварыць 
гэтую новую інтэлігенцыю і ёсьць заданьне маладых беларусаў. […] Гра-
мадзянскае, культурнае, эканамічнае, дзяржаўнае будаўніцтва паўстае 
перад беларусамі, як вольным народам. Часовыя палітычныя завірухі 
шыбка мінуцца. Разарванае цела Беларусі зрасьцецца, ажывіцца, і трэба 
цяпер ужо дбаць аб усебаковай культуры гэтага цела. Мова займае па-
чэснае, падабаючае ёй месца. А папярэднімі задачамі стануць стварэньне 
новае гаспадаркі, як падмуроўка культурнага рэнэсансу» 25. 

У зборніку прынялі ўдзел Ц. Гартны, У. Дубоўка, М. Чарот, Я. Журба, 
З. Бядуля і інш.

У газеце «Савецкая Беларусь» Г. Гарэцкі ў 1922 годзе друкуе шэ-
раг артыкулаў, у тым ліку «Усебеларускі студэнцкі зьезд», «Расейскія 
камуністы аб беларусах», «Што нам павінен даць Беларускі Тэатр», «Дзе 
быць Беларускай Сел.-Гасп. Акадэміі», «З Масквы ў Беларускі Еруза-
лем» і г. д. У першым артыкуле ён заклікаў правесці з’езд усіх беларускіх 
студэнцкіх арганізацый, каб выпрацаваць новую ідэалогію беларускай 

25 Гарэцкі Г. На новы шлях // Маладая Беларусь. Менск: Выдавецтва «Маладая Беларусь», 
1922. С. 5–14. Гэты і многія ўзгаданыя іншыя артыкулы Гарэцкага перадрукаваны ў кнізе: 
Гарэцкі Гаўрыла. Выбранае. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002.
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інтэлігенцыі, каб абмеркаваць «усе пытанні Беларускага інтэгральнага 
Рэнесансу».

Артыкул пра беларускі тэатр, які ён падпісаў псеўданімам Габры-
эль Мсціславец, вельмі пераклікаецца з ранейшым артыкулам Максіма. 
Г. Гарэцкі пісаў: «…усё беларускае мастацтва павінна перш-наперш выпра-
цаваць шчыра беларускія формы, а далей надаць ім сапраўдна-беларускі 
змест, бо ўжо праз гэта можна ствараць агульначалавечыя каштоўнасці. 
Пакуль што, ва ўсім мастацтве нашым павінна быць найглыбейшая бе-
ларускасць. Вось гэта і хачу я ад Беларускага тэатру, хачу запраўды бела-
рускага тэатру» 26.

У той час пачаліся спрэчкі аб тым, ці патрэбна Беларусі сельскагаспа-
дарчая акадэмія і дзе яна павінна быць — у Горках ці ў Менску. Г. Гарэцкі 
ў адпаведным артыкуле пісаў: «Беларусі патрэбна свая Беларуская 
сельскагаспадарчая акадэмія, якая б стаяла па навукова-навучэбнай 
каштоўнасці разам з заходнееўрапейскімі і расейскімі вышэйшымі 
сельскагаспадарчымі ўстановамі. […] Вывад такі: Беларуская сельска-
гаспадарчая акадэмія — у Горках (інтэгральная), Балотны інстытут — 
у Менску. […] А калі падзівіцца з боку нацыянальна-адраджэнцкага, 
дык трэба прызнаць — безумоўна, толькі гэтак і трэба зрабіць. Усе бе-
ларусы ведаюць і вераць, што пройдзе яшчэ няшмат часу, і Беларусь з 
6 уездаў разрасцецца да 6 губерняў, інакш ня можа быць. Але ж трэба 
набліжаць гэты момант, адной веры мала, трэба дзея. […] І перш-наперш 
трэба паклапаціцца аб Усходняй Беларусі. На Захадзе беларускую са-
масвядомасць пашыраюць палякі сваёю дурной і шалёнай палітыкай 
паланізацыі. Рух беларускі там пачаўся даўно. […] На Усходзе ж праца 
яшчэ толькі пачынаецца… На Усходняй Беларусі няма адраджэнцкай 
базы. […] Горкі такое месца, дзе Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія 
і магла б найлепш заснавацца» 27.

26 Гарэцкі Г. Што нам павінен даць беларускі тэатр // Выбранае. С. 37–39.
27 Гарэцкі Г. Дзе быць Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі // Выбранае. С. 46–50.



А рышт Максіма

Шчаслівае спакойнае жыццё Максіма і Леанілы Гарэцкіх было 
нядоўгім. У канцы Калядаў у гімназіі была вечарынка, на якую яны 
пайшлі разам. Адзін знаёмы адвёў Максіма ўбок і сказаў: «Ведаеш, 
братка, маюць быць рэвізіі (вобыскі)… Калі што маеш, знішчай».

«Кузьма хаваў падпольную літаратуру, грошы, распіскі і шыфры 
Русецкага. У гэтым і была ўся яго “камуністычная дзейнасць”. […] Кузь-
ма думаў, што яму знішчаць асабліва няма чаго, а тое, што было зака-
пана ў дрывянічку ў зямлю, не знойдуць… Аднак жа чыстку некаторую 
зрабіў. 

[…] У ноч з 19 на 20 студзеня, прыблізна а трэцяй гадзіне, — сту-
каюць… “Хто?” — “Адчыніце!” — прыглушоны і нязвычны голас гімна-
зіяльнага вартаўніка, а з ім як бы і яшчэ нехта за дзверамі мнецца. “А ў 
чым справа?” — “Адчыніце…” Адчыняе, а ў вочы электрычны ліхтарык, 
і паліцэйская форма, і ўваліваюцца цэлым натоўпам. Рэвізію пачалі з 
пакойчыка, які служыў сталовай і ў якім жыла Міліна маці. Разабралі 
абраз, расчынілі самавар, калолі сяннік, выстуквалі сцены, глядзелі 
электрычным фанарыкам у яе папіросы, вывернулі яе падвойныя 
панчохі. Перагледзелі фатаграфіі ў альбоме Мілінае сястры, апыталі, 
хто на картачках. Перайшлі да другога пакойчыка, дзе стаяў Мілін ло-
жак і пры ім Аліна (дачкі Галіны. — Р. Г.) люлька, а пры другой сцен-
цы — Анэцін ложак. Аля, як на тое, добра спала. Без сораму перавярнулі, 
перакапалі ложак і ўсё, але ўжо не так пільна, як у тым. Міліна маці 
была вельмі супакойная. Кузьма і Міла нерваваліся. Анэта маўчала. […] 
Уваліліся ў Кузьмоў пакойчык, доўгі і вузенькі: ля акна стаяў стол, а 
далей, пры печы, ложак. Цікавіліся легальнымі віленскімі выданнямі, а 
Кузьма баяўся за камуністычную літаратуру. І ім засляпіла, не знайшлі: 
перабралі газеты з гары, а ніжэй не паглядзелі: там ляжалі “Звяз-
да”, “Савецкая Беларусь”, “Красное знамя”. Страшэнна доўга капаліся 
ў лістох і рукапісах. Не ўмелі чытаць па-беларуску, і галоўны шпег 
прасіў Кузьму. Кузьма спярша вагаўся, ці ўніжацца гэтым чытаннем, 
а потым, каб збіць іх убок, чытаў. І яны верылі. […] Напісалі пратакол. 
Напісалі: знайшлі пазітыўны матэрыял. Кузьма не хацеў падпісваць: 
які ж пазітыўны матэрыял? “Па-нашаму, пазітыўны…” А напакавалі 
ўжо гэтыя нямыя студэнцікі цэлы мех беларускімі кніжкамі і газетамі 
і літоўскімі брашурамі ў польскай мове — усё легальнымі і нядаўнымі 
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віленскімі выданнямі. Кузьма падумаў і падпісаў: павінен жа следчы 
разабрацца, што гэта за матэрыял. Эх, наівен быў Кузьма: трэба было 
спрачацца за кожную кніжку, за кожнае слова ў пратаколе… Першы раз, 
неспрактыкаваны быў, нерваваўся, непрыемна было перад сваімі, ну, і 
баяўся, што яшчэ могуць пачаць капацца і знойдуць. “Апранайцеся!” — 
“Чаму?”  Ён думаў, што нічога ж не знайшлі, дык не арыштуюць. І тут яму 
стала моташна. Але адразу не павялі. Пакінулі паліцыянта: сядзець пры 
дзвярох у яго пакойчыку і не выпушчаць, пакуль не прышлюць. Самі пайшлі 
далей у Базыльянскія муры, дзе мясцілася беларуская гімназія.

Там ішла “рэвізія” да дня. І вучні ўжо ў школу ішлі, паліцыянты стаялі. 
Не прапушчалі дзяцей, пагражаючы стрэльбамі. Заняткаў так, зда-
ецца, і не было. Вучні з малодшых, беларускіх, класаў вялікім натоўпам 
прыйшлі на падворак, дзе жыў Кузьма. Кузьма не мог выйсці, паліцыянт 
не выпушчаў. Кузьма сказаў дзецём слоў колькі праз фортачку. […] …не-
шта крычалі, махалі рукамі… Не хацелі аддаваць паліцыянтам  свайго 
настаўніка. Пасля даведаўся Кузьма, што нейкі паліцыянт, пагражаючы 
дзецём, казаў: “Кулька ў лэб!”.

Пасля паўдня паліцыянт павёў Кузьму, нікога не дачакаўшыся: мусіць, 
забыліся, — у гэты дзень многа было работы ў беларускіх мурох і па ўсім 
горадзе. Прывёў у дэфензіву. Выйшаў нейкі панок у вайсковым: “А-а!… 
На Лукішкі!” Аўтамабіль. Павезлі…

Пасадзілі ў адзіночку № 40 ці 45, на другім паверсе. На чорнай дошцы 
ўнізе не напісалі прозвішча, а паставілі тры крыжыкі: дужа страшны зла-
чынец! Два тыдні сядзеў без допыту. Потым выклікаў следчы Баброўскі, 
тут жа ў турме. Пытаўся, якія адносіны меў Кузьма да беларускае газеты 
і на якія сродкі яна выходзіла. Потым пайшоў пагаманіць па тэлефоне з 
пракурорам, пакінуўшы Кузьму аднаго каля свайго столу з паперамі. Кузь-
ма мог бы паглядзець, што там пра яго пішуць, а не паглядзеў. Вярнуўся 
следчы і кажа: выпусціць нельга. Прад’явіў абвінавачанне па 100, 125 і 
129 артыкулам Карнага кодэксу (кара смерцю і катарга). Абвінавачваў у 
прыналежнасці да партыі камуністаў, у арганізацыі тайных баявых дру-
жын з мэтаю замаху на дзяржаўную ўладу, у друкаванай і вуснай агітацыі, 
у атрымліванні грошы ад камуністаў.

Начою з 4 на 5 лютага, калі Кузьма ўжо спаў, да яго ў адзіночку 
прыйшоў астрожны даглядчык, узбудзіў і сказаў апранацца, каб ісці ў 
кантору. Кузьма вельмі здзівіўся, чаму начою, паглядзеў у аконца, каб 
пазнаць, звечара гэта ці пад раніцу, убачыў дзесьці на падворку ней-
кае фабрыкі толькі адзін сумны начавы ліхтар — і не мог угадаць часу. 
У пакоі, дзе была вопратка, і ў калідоры ён заўважыў яшчэ некаторы 
рух: відаць, і яшчэ некага вывадзілі. У канторы была процьма рознага 
паліцэйскага люду, сядзеў, разваліўшыся на крэсле, апрануты як у паход, 
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узброены, паліцэйскі начальнік, кароценькі, сівы, і грубым голасам нешта 
зняважлівае казаў. У чым справа, Кузьма так і не разумеў, і ніхто не казаў. 
Кузьме далі канвой: паліцыянта і старшага паліцэйскага, і сказалі, што 
яны павядуць яго дамоў, каб развітаўся і ўзяў цёплую вопратку. Часу на 
гэта далі паўгадзіны.

Развітанне балючае, тым болей што Міла была на пятым меся-
цы цяжарнасці. Трымалася яна добра, каб падбадрыць Кузьму, але ёй 
уроілася, што яго могуць павесці і расстраляць, і Кузьма потым шмат 
разоў думаў, як яна перанясе хвіліны гэтых страшных перажыванняў. 
Адно тое супакойвала, што загадалі ўзяць цёплыя рэчы… Думалася, што, 
можа, павядуць праз граніцу ў Савецкую Беларусь. Была і другая думка, 
што павязуць у турму ў Варшаву. Развітанне было пры паліцыянтах. Аля 
спала, і Кузьма пацалаваў яе сонненькую, на руках у Мілы; яна яе вынесла 
ў Кузьмоў пакой, дзе былі паліцыянты. Яны не выпускалі Кузьму з яго па-
койчыка.

З кватэры — назад у турму. Там завялі яго ў агульны пакой, і Кузьма 
неспадзявана ўбачыў там цэлую партыю арыштаваных, як і ён, ліцвіноў і 
беларусаў. І ўжо там нехта казаў, што, мусіць, вышлюць іх у Літву. Павялі 
іх, яшчэ досвіткамі, на вакзал, пасадзілі ў два вагоны і павязлі… На Кузь-
мову вусную заяву, што ён не хоча ехаць, глаўны паліцыянт не звярнуў 
ніякае ўвагі. Павезлі да нейтральнай літоўска-польскай зоны і высадзілі 
ў глыбокі снег. Адтуль, па снягу, праз барок і полем, паліцыянты завялі 
іх у літоўскую вёску і пакінулі. Усяго было 33 чалавекі, у тым ліку дзве ці 
тры жанчыны. Толькі позна ўвечары скончыліся перагаворы з літоўскаю 
ўладаю, і ўсіх іх, спярша на санях, а потым на цягніку, павезлі ў Коўню. Тут 
яшчэ на вакзале траіх арыштавала літоўская ўлада.

Пасля даведаўся Кузьма, што ў газетах было афіцыйнае польскае па-
ведамленне, у якім высланым прыпісвалася: “1) Змова з мэтаю пераваро-
ту… 2) шпягоўская і баявая арганізацыя; 3) дзейнасць, скіраваная на абва-
стрэнне міжнародных адносін; 4) садзейнічанне камуністычнай рабоце, 
каб выкарыстаць яе дзеля сваіх мэт, і супрацоўніцтва ў гэтай рабоце з 
боку некаторых абвінавачаных; 5) дзейнасць, дапамагаючая спекуляцыі 
і ваеннаму ліхвярству і падказаная з Коўні з варожымі мэтамі”. Усё гэта 
“прадуглядваецца артыкуламі 100, 101, 107, 108 п. 6, 125 і 129 Карнага 
кодэксу і дэкрэтамі аб ваеннай ліхве”. Нейкая віленская польская газета, 
а за ёю шэраг варшаўскіх і правінцыяльных газет пісалі, спасылаючыся 
на судовыя колы, што высланыя мелі на мэце высадзіць у паветра буды-
нак Віленскага сойму, з усімі сабранымі там, у дзень адчынення… Пісалі 
таксама, што “па скарзе Коўні, Сакратарыят Лігі Нацый выдзеліў асоб-
ную Кантрольную камісію на чале з палкоўнікам Шардыньі для разгляду 
справы аб арыштаваных літоўска-беларускіх дзеячох” і што “в ызваленне 
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а рыштаваных адбылося дзякуючы энергічным патрабаванням француз-
скага пасла ў Варшаве пана Панафье і Кантрольнае Камісіі, якая прыяз-
джала ў Вільню”. Віленская яўрэйская газета “Unzer tag” пісала, што «пры 
развітанні адбываліся душу раздзіраючыя сцэны», што “жонка арыш-
таванага вядомага літоўскага дзеяча з перапуду бегла голая цэлых два 
кварталы”. А ў пратэсце жонак высланых, надрукаваным у газеце “Lіtwa”, 
пісалася: “…людзей светлых, ведамых не толькі ў краі, але і за межамі, 
забіраюць уночы ў астрог, як найгоршых разбойнікаў, трымаюць іх 
тыднямі не толькі без судовага следства, але нават без допыту і, урэшце, 
высылаюць уночы немаведама куды, перад гэтым даставіўшы іх дамоў пад 
моцнай вартай, каб у працягу колькіх хвілін пераапрануцца і развітацца 
з асірацелымі роднымі і плачучымі дзяцьмі… Сцэны развітання, у час 
глыбокай ночы, пры надзвычайнай таёмнасці, выразна рабіла ўражанне, 
як развітанне з прысуджанымі на смерць, і магло нас вывіхнуць з розу-
му і адняло нам здароўе на колькі год!…” Пратэст быў падпісаны і Мілаю. 
Спаміж жонак аказаліся і непісьменныя, замест подпісу стаялі крыжыкі, 
а ў дужках ля іх — прозвішча. А ў адказ на гэты пратэст з’явіўся ў польскіх 
чарнасоценных газетах “пратэст полек-патрыётак”, што “злачынцаў 
выпусцілі без суда”. Гэты пратэст падпісалі важныя пані (графіня Плят-
нэр і інш.).

Дык вось трапіў Кузьма, неспадзявана для самога сябе, у вядомыя дзе-
ячы і ў страшныя тэрарысты. Знаёмых яму спаміж высланых было мала. 
Найбольш блізкім яму чалавекам аказаўся спаміж іх той швейцар “Бела-
рускага клубу” ў Вільні, дзядзька Мяшэчак… Гэта быў селянін са Случчыны. 
Ён апавядаў Кузьме жудасныя рэчы аб польскай акупацыі на Беларусі ў 
1920 г.: польскі афіцэр трэбаваў у іхнай вёсцы, у часе адступлення, мала-
летнюю дзяўчынку і пагражаў, калі не дадуць, запаліць вёску… Апынуўся 
тут у Коўні дзядзька Мяшэчак без капейкі грошы, і Кузьма дапамагаў яму 
троху. […] Кузьме было страшэнна нудна. […] Хацеў ён адразу паехаць у 
Менск, пайшоў у Савецкае прадстаўніцтва. Там — чарга і шмат шны-
харыць у пачаканні рознага люду, можа, і літоўскія ці беларускія шпегі і 
саглядатаі. Кузьма думаў: высланыя ліцвіны прыехалі ў сваю дзяржаву, 
высланыя беларусы — на чужыну, а тыя тры, мусіць, камуністы, якіх 
забралі на вакзале, прыехалі з польскай турмы ў літоўскую. І Кузьма 
пастанавіў не падаваць у Коўні заяву аб выездзе ў Савецкую Расію, а пе-
раехаць спачатку ў Латвію. Скора ён выехаў у Дзвінск» (с. 186–191).

«Сябры Беларускага нацыянальнага камітэту Гарэцкі, Карабач, 
Краскоўскі, Пракулевіч і іншыя накіраваліся ў Коўна. Як ковенскі ўрад, так 
і ўрад Ластоўскага прынялі іх вельмі добразычліва. Літоўцы прапанавалі 
Краскоўскаму заняць пасаду міністра беларускіх спраў пры ковенскім 
урадзе, але да гэтага рашуча супрацьпаставіўся Ластоўскі. [...] На пасадз е 
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беларускага міністра Ластоўскі лічыў за лепшае бачыць Гарэцкага, але 
як Гарэцкі, так і Краскоўскі прапанаванай пасады не прынялі і выехалі ў 
Латвію» 28.

Леаніле Усцінаўне было нялёгка: цяжарная, з малой дачкой, увесь час 
у хваляванні за мужа. Толькі надзея на хуткае яго вызваленне, клопат пра 
сям’ю ратавалі яе. Супакойвала вышыванне беларускіх арнаментаў (што 
яна з ранніх гадоў умела рабіць) — і гладдзю, і крыжкамі; пазней гэта 
часта дапамагала ёй у жыццёвых пакутах. Пра мастацтва Чарняўскай у 
вышыванні Галіна Гарэцкая надрукавала адпаведны нарыс «Невычэрп-
ныя крыніцы» (Мастацтва Беларусі. 1988. № 3).

У Дзвінску Максім жыў 4 месяцы. Тут ён чытаў лекцыі на Беларускіх 
настаўніцкіх курсах, напісаў некалькі драматычных абразкоў: «Салдат 
і яго жонка», «Свецкі чалавек», «Не адной веры», у газеце «Беларускі 
звон» надрукаваў апавяданні «Незадача (Быль)», «У панскай кухні 
(Успаміны)».

У Дзвінску Максіма паўторна арыштавалі, даставілі ў Вільню, дзе пад 
вартаю трымалі каля трох тыдняў, пасля чаго выпусцілі пад заклад у 
10 тыс. польскіх марак. У «Беларускім звоне» ад 21 ліпеня 1922 года было 
надрукавана паведамленне: «Рэдактар газеты “Беларускія ведамасці”, 
пісьменнік Максім Гарэцкі, вывезены польскай уладай у Літву, вярнуўся 
гэтымі днямі ў Вільню». А перад тым радасная вестка: 15 ліпеня ў сям’і 
Гарэцкіх нарадзіўся сын Леанід. Хроснай маці была Алёна Кірылаўна 
Сакалова-Лекант 29 — настаўніца беларускай мовы і літаратуры Першай 
Віленскай беларускай гімназіі, найлепшая сяброўка Гарэцкіх.

У газеце «Беларускі звон» ад 18 сакавіка 1922 года надрукаваны 
артыкул А. Навіны (пад гэтым псеўданімам пісаў Антон Луцкевіч) 
«Ідэолаг народнае інтэлігенцыі (Максім Гарэцкі)», у якім аўтар 
падрабязна разгледзеў раннія апавяданні пісьменніка. Гарэцкі для яго 
«адзіны празаік, навелістыка якога так зацікавіла крытыка» 30.

У пачатку 1923 года М. Гарэцкі ў якасці сябра Арганізацыйнага 
камітэта актыўна ўдзельнічаў у падрыхтоўцы правядзення з’езда 
бела рускіх настаўнікаў сярэдніх школ, які рыхтавала Беларуская цэн-
тральная школьная рада. 11–14 красавіка ў памяшканні Віленскай бела-
рускай гімназіі адбыўся з’езд, на якім дэлегатамі былі Максім і Леані ла 
Гарэцкія. На ІІ пленарным пасяджэнні М. Гарэцкі выступіў з дакладам 
як выкладчык беларускай мовы і літаратуры Віленскай праваслаўнай 

28 Кароткі нарыс беларускага пытаньня // ARCHE. 2007. № 11. С. 230.
29 Сакалова-Лекант (Залеўская) Алёна Кірылаўна (1891–1960). Галіна Гарэцкая напісала пра 
яе ўспаміны: Цётка Алёна // Скарыніч. Вып. 5. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002. С. 59–62.
30 Сідарэвіч А. Антон Луцкевіч і Максім Гарэцкі // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакл. і паве-
дамл. на ХІ Гарэцкіх чытаннях, Мінск, 18 лютага 2003 г. Мінск, 2005. С. 42–46.
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духоўнай семінарыі, а на ІV пленарным пасяджэнні — як выкладчык 
Віленскай беларускай гімназіі. «Даклады М. Гарэцкага, мяркуючы па 
шматлікіх дакументах, выклікалі вялікую цікавасць дэлегатаў з’езда. 
Па абодвух з іх з’езд прымае адпаведныя рэзалюцыі» 31. Першы даклад 
даў падставу для рэзалюцыі «Аб паступовым збеларушанні духоўных 
семінарыяў, існуючых у межах Беларусі», другі — «Аб беларускай 
пачатковай школе».

Максім вырашыў пераехаць у Менск, але «справа з выездам цягнецца 
бясконцу. Хаджу па канцылярыях безмаль кожны дзень, а ўсё ніяк не магу 
скрануць і пасунуць наперад: то святы былі, то працы ў канцылярыі 
шмат, то начальнік у гэты дзень не прымае. Нарэшце дакляравалі, што 
11 студзеня вышлюць ужо паперы ў Варшаву ў міністэрства ўнунтраных 
спраў» (с. 225). Прыйшлося нават самому паехаць у Варшаву, каб хутчэй 
атрымаць польскія пашпарты «на выезд без павароту». Нарэшце ў канцы 
кастрычніка 1923 года Максім з сям’ёй пераехаў з Вільні ў Менск.

Перад самым ад’ездам, 23 верасня, Гарэцкі прыняў удзел у пленар-
ным пасяджэнні Віленскага беларускага нацыянальнага камітэта, на якім 
старшынёй прэзідыума быў выбраны Фабіян Ярэміч, а намеснікам — 
Антон Луцкевіч. Пазней на сходзе быў прыняты план далейшай працы 
гэтага «найвышэйшага кіроўнага органа для ўсіх беларускіх арганізацыяў 
і таварыстваў» 32.

31 Запартыка Г. Максім Гарэцкі. 1923 год. Хроніка адной падзеі (па старонках архіўных 
крыніц) // Тамсама. С. 88–93.
32 Кароткі нарыс беларускага пытання // ARCHE. 2007. № 11. С. 273.
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У пачатку 1922 года Ганначка пісала Максіму: «Калядкі, святыя 
вечаркі, прайшлі добра. Сустракалі мы іх упяцёх: тата, мама, Пра-
коп, Лаўрык і я. Успаміналі часта цябе, разважалі, як гэта добра будзе, 
як вялікаднем сабяромся мы ўжо, напэўна, усе, пасля столькіх гадкоў 
разлукі, як палюбуемся, як нагаворымся… У дварэ ўсё па-даўнейшаму, 
толькі тата і мама ўсё старэюць і старэюць і ўсё больш пачынаюць 
клапаціць аб усіх нас. […] Лаўрык калядамі хадзіў, усё збіраў прыпеўкі, 
прыказкі, замовы. Назбіраў многа…» (с. 191–192).

У сакавіку Іван вельмі цяжка захварэў на плямісты тыфус. Доўга 
ляжаў без памяці, ледзь не памёр. «Потым і Гашка захварэла. Яна была 
больш пры памяці. Але і Раман, і яна трызнілі. А за Гашкаю і Верка за-
хварэла. Верка лягчэй хварэла. А больш ніхто і ў вёсцы не захварэў» 
(с. 195).

«Вялікадне было 16 красавіка. На другі дзень свята (17.ІV) Марынка 
пісала Кузьме з Камароўкі: “Сонейка радасна і прыемна льець святло і 
цяпло. Радасна, вясёла і прыгожа ўсюдых. У нас у садзе хоць сабе яшчэ 
і пуста, але ж птушачкі пяюць, пчолкі звіняць, сонейка пячэць — і так 
хораша мне сядзець за хілым столікам, зробленым яшчэ калісь-то та-
бою, хораша ўспамінаць тыя гады, калі я была зусім малое дзетка, калі 
ты прыязджаў з Нізінак, калі мы збіраліся ўсе разам, усім сваім родным 
гуртком. Як добра часамі было тады! А цяпер мы хто дзе, усе ў розных 
кутках. Але ж нічога: калі-небудзь ды збяромся”» (с. 196).

«Лаўрык з 15 па 25 чэрвеня рыхтаваўся ў Маскве да экспедыцыі 
Наркамзема (бюджэтны аналіз сялянскае гаспадаркі). З 25 чэрвеня па 
5 ліпеня быў у дарозе, у Менску, у Мазыры, а з 5 ліпеня пачаў працаваць 
у Мазыршчыне, у Буйнавіцкай воласці. Там быў Лаўрык дзён дзесяць, а 
потым пераехаў за Прыпяць, чэраз Петрыкаў, у Камаровіцкую воласць, 
дзе быў дзён дванаццаць. 27 ліпеня выехаў ён у Менск, адтуль меўся пае-
хаць на тыдзень дамоў — і ўзноў у Маскву.

Праца на Меншчыне ўзбагаціла яго жыццёвую, агранамічную і бела-
рускую дасведчанасць. Мясцовасць у Мазыршчыне была вельмі цікавая 
з боку агранаміі і эканомікі: тут была мазаіка розных сельскагаспадар-
чых сістэм, розных севазваротаў; гэта быў край з вялікаю “фіктыўнаю” 
інтэнсіфікацыяй паляводства ( інтэнсіфікацыя пад уплывам харча-
вання, а не рынку), з гнаявою жывёлаю, адсутнасцю механізацыі і інш. 
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Балотная Беларусь паўстала яму ўваччу жывою… Там жа яны рэальна 
ўбачылі, якое знішчэнне рабілі палякі нашаму краю: польская салдат-
ня нішчыла жывёлу часам на 50% ад усяго статку. Людзі тут толькі 
яшчэ пачыналі лічыць сябе беларусамі, пяялі “Адвеку мы спалі…” Лаўрык 
бачыў тут вельмі цікавы быт, меў прад вачыма багаты этнаграфічны 
матэрыял. Запісаў 20 песень (у тым ліку былі гістарычныя), 100 пры-
казак. Гаманіў доўга з сялянамі. Часамі жудасна рабілася яму, што яшчэ 
доўгі час пройдзе, пакуль Беларусь будзе сапраўды Даніяй (ён меў на ўвазе 
эканоміку). Ён адпачываў у магутных палескіх лясох-пушчах, хоць яны 
былі рэдкі. Дзівіўся на магутную Прыпяць сярод шаўковых лугоў і балот… 
У Менску ён перачытаў выдатнейшыя выданні па беларускаму пытан-
ню, якія былі за апошнія 4 гады і якія здолеў дастаць. Хацелася яму ўсё 
сабраць неяк у сістэму ўсе факты, у адзіны светапогляд. Думаў: трэба 
самавызначыць сябе з боку нацыянальнага пытання» (с.198–199).

«У другой палове жніўня, каля 25 чысла, Лаўрык і Марынка паехалі ў 
Маскву. Пісаў Кузьме Лаўрык, што вельмі хораша і добра выпраўлялі з ім 
Марыну ў Маскву, хоць Пракоп дый усе сумавалі… “Тата, як бацька, зусім 
змяніўся, — пісаў Лаўрык, — пацішэў, паважнеў. Выяўляў сёлета ўсе адзнакі 
любасці да Марылі (яна ж Марына, Ганна. — Рэд.). На развітанне тата 
толькі сказаў Марыне: “Будзь чалавекам”. […] Лаўрык разлічаў залічыць 
Марынку ў Маскве да каляд у заатэхнічны інстытут, каб адрабіла там 
хімію і фізіку, а тады хацеў перавесці ў Пятроўку. […] 27 жніўня аглядаў 
Лаўрык з Марынкаю Маскву; вадзіў яе і ў Траццякоўскую галерэю, бачыў 
і сам для сябе шмат новага. […] Лаўрык знайшоў Марынцы пакой у бу-
дынку беларускага прадстаўніцтва на Малой Нікіцкай, 18, а сам жыў у 
студэнцкім абшчажыцці, за Пятроўска-Разумоўскай акадэміяй, у Высел-
ках» (с. 199–200).

Толькі ў канцы ліпеня 1922 года выпусцілі з турмы Вільні Максіма 
Гарэцкага, як у Маскве арыштавалі Гаўрылу.

Большасць савецкіх людзей ці зусім не ведалі, ці толькі здагадваліся, 
што бальшавізм меў «падвойнае дно», жыў з «дзвюма душамі». Як стала 
вядома толькі ў постсавецкі час, з вясны 1922 года Ленін задумаў шы-
рокамаштабную акцыю: выслаць за мяжу ўсіх прадстаўнікоў вальна-
думнай інтэлігенцыі, якіх ён у пісьме да М. Горкага ацаніў «как интелли-
гентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не 
мозг, а говно» 33. У лісце да Ф. Дзяржынскага ад 19 мая 1922 года Ленін 
прапанаваў абмеркаваць усе «меры подготовки», сабраць пісьмовыя 
водгукі на некамуністычныя выданні, «собрать систематические 

33 Владимир Ильич Ленин: «Морали в политике нет» // Комсомольская правда. 1992. 
12 февр.
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сведени я о п олитическом саботаже, работе и литературной деятельно-
сти профессоров и писателей». 17 ліпеня ён пісаў Сталіну: «выслать за 
границу безжалостно», «всех их — вон из России», «арестовать несколь-
ко сот и без объяснения мотивов — выезжайте, господа!», «Очистим Рос-
сию надолго!» 34.

Тады ліквідавалі Асрэўстуд, ліквідавалі яўрэйскі агранамічны гурток. 
Пачалі крытыкаваць Беларускую культурна-навуковую асацыяцыю: чаму 
яна носіць нацыянальны характар, калі тут проста аграномы? З’явіліся 
спецыяльныя людзі, якія сачылі за студэнцтвам, за яго пралетарызацы-
яй. У Пятроўскай акадэміі такім «спецыялістам» стаў былы супрацоўнік 
Арлоўскага ўпраўлення НКУС. Аднойчы, у апошні дзень жніўня, ён 
падышоў да Гаўрылы Гарэцкага і спытаў: «Скажите, Вы будете сегодня ве-
чером у себя? Я хотел бы зайти к Вам поговорить». — «Конечно. Пожалуй-
ста», — атрымаў ён адказ. І сапраўды, позна ўвечары пад’ехаў «чорны 
воран» і забраў Гаўрылу, а з ім разам — яшчэ двух студэнтаў: Жыгала-
ва і І. Артабалеўскага (апошні потым стаў выдатным вучоным у галіне 
тэорыі машын і механізмаў, акадэмікам АН СССР). Іх завезлі на Лубянку 
і размясцілі там у асобных камерах. Існуе «дело № 15729 по обвинению 
Горецкого Гавриила Ивановича» 35.

Справа пачынаецца з ордэра на арышт і вобыск (31 жніўня 1922 года), 
які выдадзены супрацоўніку аператыўнага аддзела Дзяржаўнага палітычнага 
ўпраўлення (ДПУ) Н. К. Мацвееву. Далей ідуць «Протокол обыска», даклад-
ная аб вобыску і арышце і «Квитанция дежурного по приему арестованно-
го». Затым — «Протокол допроса в ГПУ от 4.09.» Цікава адзначыць, што на 
пытанне «Партийность» адказ быў: «Социалист вне партий»; «политиче-
ские убеждения» — «социалистические». Рукою Г. Гарэцкага напісаны ад-
казы на пытанні (саміх пытанняў няма). На апошняе (відаць, аб адносінах 
да эміграцыі) даецца такі адказ: «Надо использовать лучшие силы россий-
ской эмиграции путем привлечения честных работников (особенно техников, 
агрономов и т. д.) обратно на Родину, желающую пойти возрожденной к Со-
циализму. Надо привлечь эмиграцию к советскому строительству, поэтому 
на высылку за границу интеллигентов, которые не были реакционными кон-
трреволюционерами, смотрю отрицательно: они помешают быстрому росту 
симпатий в рядах эмигрантов к Советской России.

Лично себя считаю совершенно непричастным к каким-либо кон-
трреволюционным деяниям (что может засвидетельствовать ком. 

34 Тамсама.
35 Гэты арышт і «дело» апісаны ў працах: Гарэцкі Р. Першы арышт // Літаратура і мастацтва. 
1993. 27 жніўня, 3 верасня; Гарэцкі Р. Ахвярую сваім «Я» (Максім і Гаўрыла Гарэцкія). Мінск: 
Беларуская навука, 1998; Илькевич Н. Н. Академик Гавриил Горецкий: первое столкнове-
ние с ГПУ. Смоленск: Посох, 1998.



64 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

ячейка Петровской Академии) и решительно отказываюсь уезжать за 
г раницу: Социалистическая Федерация, в частности Советская Белорус-
сия, требует для своего культурно-экономического возрождения много 
труда, энергии, творчества. Силы мои нужны здесь, а не за границей.

По существу обвинения заявляю: ни одно обвинение не основано на 
фактах, протестую против подобных обвинений и требую расследования 
с привлечением к показаниям местной коммунистической организации 
(при Петровской Академии)».

4 верасня супрацоўнік ІV аддзялення сакрэтнага аддзела ДПУ Калугін 
са згоды начальніка аддзялення Зарайскага піша блізкія па змесце «По-
становление» і «Заключение», хутчэй за ўсё, па выпрацаванай у той уста-
нове стандартнай форме. Прывядзём вытрымку з «Заключения»:

Я, сотрудник ІV Отделения СО ГПУ Калугин, рассмотрев дело № 15729 о Го-
рецком Гаврииле Ивановиче, нашел следующее:

С момента Октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не 
примирился с существующей в России, в течение 5 лет, Рабоче-крестьянской 
властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятель-
ности в моменты внешних затруднений для РСФСР. Все это подтверждается 
имеющимися материалами.

А посему на основании п. 2 лит. Е. Положения о ГПУ от 6.ІІ сего года полагаю: 
в целях пресечения антисоветской деятельности со стороны Горецкого Гав-
риила Ивановича выслать за пределы РСФСР за границу. 

У самым нізе «Постановления» Г. Гарэцкі піша: «С ним я не согласен 
и заявляю протест».

Важна адзначыць, што ніводнага факта ці нават намёку аб «антисо-
ветской деятельности» ў справе няма. На чым грунтуюцца гэтыя трафа-
рэтныя словы «Заключения», зусім незразумела. Відаць, таму ў гэты ж 
дзень Г. Гарэцкі піша заяву на імя начальніка ІV аддзялення: «Предъяв-
ленные мне обвинения в контр-революционности считаю совершенно 
ложными. Как объективное доказательство, прошу запросить обо мне 
мнение Комячейки ПСХА. В случае подтверждения со стороны коммуни-
стов Академии факта моей контр-революционности (хотя бы в какой-
нибудь из сфер моей деятельности) соглашаюсь на выезд за границу, но 
считаю высылку мою сплошным абсурдом и в смысле политического 
воздействия крайне отрицательным фактом».

Праз два дні ўжо гатова «Выписка из протокола заседания Колле-
гии ГПУ от 6 сентября 1922 г.», якая падпісана сакратаром Калегіі Язер-
скай. Паводле даклада тав. Калугіна і паводле зацвярджэння намесніка 
старшыні ДПУ тав. Уншліхта прынята пастанова: «На основании п. 2 
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лит. Е Положения о ГПУ от 6.ІІ с. г. — выслать под конвоем за пределы 
РСФСР за границу».

У гэтыя дні Гануля трымала экзамен па грамадазнаўстве. На ўсе 
пытанні яна адказала выдатна. Здзівіла экзаменатара, калі на яго пы-
танне, ці чытала яна «Капітал», адказала станоўча. Ганначка пазней 
растлумачыла сяброўкам Гаўрылы, студэнткам Пятроўскай акадэміі 
Валі Хоўранцы і Марыі Андрэеўне Пуцяце: «Чытаючы “Капітал”, я шмат 
чаго не разумела, але прызвычаілася ўва ўсім ісці Лаўрыкавым следам.  
Ён кажа, што пачатую справу заўсёды трэба давадзіць да канца» (с. 207).

Ганну прынялі ў Заатэхнічны інстытут, а ёй споўнілася 20 гадоў. Але 
нягледзячы на гэта «апошнія дні Марына была дужа цяжка засмучоная. 
Яна бачыла дзіўны і страшны сон. Заснула перад усходам сонца і бачыць… 
Ідзе яна разам з Лаўрыкам у нейкую царкву. А там стаяць труны: баць-
ка, маці, браты, дзеці… А дзве труны пустых стаіць. Узнімаецца з труны 
старэйшы брат і кажа: “Во, Марынка, пустыя труны: табе і Лаўрыку… 
Кладзіся”. Перапалохалася яна і закрычала: “Ляжы, калі ляжыш, а я йшчэ 
жыць хачу”. Прачнулася. Электрычнасць запаліла. Ізноў заснула. І ўзноў, 
тры разы ўзапар, усё той самы сон… Усё гэта адбілася на чулай яе псіхіцы, 
моц інстынктыўнага самазахавання ў ёй аслабла» (с. 204).

15 верасня Ганна вырашыла занесці свайму брату перадачу ў турму 
на Лубянку. Сваёй сяброўцы яна казала, як паехала на трамваі з перада-
чай: «Якім чынам я праехала астаноўку, не помню, але мне нехта сказаў, 
што мне трэба было схадзіць, і вось я, хапаючыся, калі трамвай павінен 
быў крануцца, пачала схадзіць, пакункі былі ў мяне ў руках… Я не змагла 
ўтрымацца, а к таму ж мяне нехта таўхануў, народу было многа, усе 
хапаліся схадзіць, я завалілася, людзі схадзілі і наступалі на мяне, у гэты 
час трамвай скрануўся, і мае ногі папалі… Я хацела была павярнуцца і 
выслабаніць ногі, але тут яшчэ нешта стукнула, і тады я пачула, што не 
магу нагою шавяльнуць… Тут закрычалі… І вось я ў бальніцы…» (с. 205).

17 верасня Г. Гарэцкі піша ў ДПУ заяву з паметкай «Срочно!»: 

Меня предложено выслать в четверг. Именем Революции и Социализма про-
шу отложить срок высылки на десять (10) дней. Причина: 15 сентября моя 
родная сестра Анна, только что поступившая в Зоотехнический институт, вез-
ла мне первую «передачу»; она попала под трамвай — отрезало ногу (с раз-
дроблением ступни), помяло таз, позвоночник и желудок: положение почти 
безнадежное. Никого родных здесь не имею, родители живут в Смоленской 
губернии, их невозможно вызвать да и не на что ехать — живут с пяти (5) 
десятин земли; я лично не имею нисколько денег, и оставить сестру, умираю-
щую без всякого призора, ухода и помощи было бы огромным преступлени-
ем с моей стороны. Могу представить поручительство о невыезде никуда от 
пяти (5) коммунистов.
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Выеду тотчас по заметном переломе болезни сестры или после ее похорон.

Надеюсь, что просьба моя будет уважена.

Студент Гавриил Горецкий

У гэты ж дзень ён піша падпіску: «обязуюсь явиться в среду 20 сен-
тября, к 14 часам дня во Внутреннюю тюрьму ГПУ. Обязуюсь за преде-
лы Москвы не выезжать». На заяве віза Зарайскага, датаваная 18 ве-
расня: «Согласно телефонного распоряжения т. Ягоды дана отсрочка на 
10 дней».

Гаўрыла як на крылах паляцеў у бальніцу да сваёй Ганулькі. Стан 
яе быў страшэнны: яна ўжо не верыла, што будзе жыць, плакала. Каля 
яе сядзелі студэнткі з Беларускай асацыяцыі — Марыя Пуцята, Валя 
Хоўранка. Тут жа былі старэнькія жанчыны — хворыя, якія таксама 
плакалі і маліліся Богу. Яны ўгаворвалі Ганулю: «Маліся Богу — ляг-
чэй будзе». Гаўрыле доктар сказаў, што трэба зрабіць рэнтген, але няма 
пласцінак. Пабег Гаўрыла купляць іх, але была нядзеля і ўсё зачынена… 
Можна дастаць толькі заўтра, раніцою, у панядзелак. На наступны дзень, 
ледзь пачалася раніца, Гаўрыла ўжо быў у бальніцы. Ганулька мучала-
ся ад страшэннай болі, але пераносіла яе цярпліва і мужна. Яна яшчэ не 
страціла прытомнасці, была сумная-сумная.

«Нанач з панядзелка на аўторак Лаўрыка ў бальніцу не пусцілі. 
Прыйшоў у аўторак, 19 верасня, зрання. Яна ляжала ціха, як падстрэле-
нае птушанё, бледная, суровая, цвёрдая… Глытала паветра. Вочы яркія-
яркія, у сябе і па бакох, незалежна адно ад другога, глядзяць, бегаюць… 
[…] А палове 12-е прыйшоў доктар, сказаў, што надзеі ўжо няма ніякае. 
Д ыханне пачало слабець, сціхаць. Пульс змяншаецца, ужо 26… Цішыня, 
больш адрывістыя глыткі: х-х, х-х, х-х… Яшчэ раз, яшчэ раз. Вочы стано-
вяцца на адным пункце… Ціхесенькі глыток. Нешта ціхутка захрыпела ў 
грудзёх, ціхусенька — і ўсё…

Сэрца спынілася… Сушчапілі рукі схудзелыя, заплюшчылі вочкі — на-
век, назаўсёды… Скончыліся мукі і пакуты.

А бедны Лаўрык! Што ён думаў, што ён перажываў, прыбіты, 
прыціснуты горам… “Была сястра, была вясёлая, бадзёрая, цвёрдая, раз-
умная Марыня, — і яе ўжо няма. Гдзе ж душа яе, гдзе думы? Што гэта — 
усё? Усё? Сплюшчаныя вочы. Узнагарода за ўсё цяжкае жыццё… Каін 
Лаўрык, Каін: дзеля цябе прынесена найдаражэйшая ахвяра… Дзеля чаго, 
што, куды, дзе мы, хто мы? Мэты, ідэі, нірвана, небыццё, зямное пекла… 
Хто вінен? Выпадак… Нашто, нашто?” — папаўзлі чорныя вужакі-думкі.

Пабег, каб дастаць дазвол на перавоз цела на бацькаўшчыну. Не да-
юць. Няможна. Сумуйце, саламяныя стрэхі: вы страцілі назаўсёды яшчэ 
адну дачушку… Вырашылі хаваць у Маскве.
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[…] Студэнты-землякі — як браты. Заказалі труну, магілку-яму 
выкапалі ў Галовінскім манастыры, што за акадэміяй. Яма — ля самае 
царквы, на відным месцы. Паехалі ў горад па труну і цела. Сабраліся ча-
каць у акадэміі. Хмуры, хмуры быў дзень. Жоўта-павучынныя дні мінулі. 
Неба заплакала. Ляцелі журавы. Сум, і жудасць, і безнадзейнасць. Груд 
хлопцаў і дзяўчат, чалавек 20. Вянок, краскі, труна… Як у тумане, як у 
начы, як у нерэальнасці… Вось новая аграда манастырская. Якраз свята: 
малая прачыстая (8 верасня па старому стылю, 21 верасня па новаму). 
Звоняць. Сустракаюць манашкі. Прынеслі, паставілі труну з Марынкаю 
на краю ямы. Як нявеста, ляжыць Марынка — уся ў белым, і ў белым вя-
ночку, белымі астрамі засыпаная. Прынятая мука застыла на твары. 
Маўчыць. З сабою гэты жаль панясе. Нікому нічога не кажа: нявестаю-
сіроткаю ляжыць. А вось братка твой Лаўрык над табою стаіць, крукам 
плечы сагнуўшы, рукі сашчапіўшы. І Мар’я Андрэеўна, як маці, пазірае на 
зямлячку. І Валя тут, любіць цябе. Усе твае хлопцы, усе дзяўчаткі… Фата-
графуюць. Апошняе з табою, Марына, развітанне. Момант апошні: труну 
закрылі, дом твой вечны… Забілі. Гліна. Барабаняць камочкі. Слёзы, слёзы! 
Не рвіцеся на людзі… Запрацавалі грацоўкі, загудзела Марынкіна труна, 
няма чалавека, няма ідэй. Усё.

Усё… Лес жоўты, восень, смерць…
[…] Як атручаныя ішлі Лаўрыку дні. Не мог напісаць Кузьме: паслаў 

толькі фатаграфічныя карткі ў пакеце. Не мог нічога рабіць. Шукаў у сум-
ных творах Андрэева, Метэрлінка, Тэтмаера, Купрына забыцця і адгадкі. 
А апраўдання не знойдзеш… Напісаў удвару, карткі паслаў» (с. 213–215).

«Цэлае лета не атрымліваў Кузьма лістоў ад родных. Трывожыўся, 
думаў: мусіць, нешта ў іх там здарылася нядобрае, аб чым ня хочуць 
пісаць.

[…] Каля 20 кастрычніка прыйшоў Кузьма з заняткаў змораны, не-
вясёлы. Сеў у стары мяккі фатэль, што застаўся ў кватэры ад нейкіх 
даўнейшых гаспадароў, у кутку ля печы і дзвярэй, дзе ніколі не сядзеў, — 
і задумаўся пакорна і пакутна, як ніколі: цяжка жыць… Паштальён. Нейкі 
вялікі пакет. З Масквы, Лаўрыкава рука на канверце. У пакеце лісту няма, 
а толькі фатаграфіі з некім у труне… І Лаўрык стаіць пахілены над тру-
ною… Грамадка моладзі… Хто ж гэта ў труне? — думаў Кузьма. Не мог 
пазнаць, але спалохаўся… Захадзіў па пакоі. Загаманіў з Мілаю. Падышоў 
да акна, прыгледзіўся, заўважыў на твары нябожчыцы сляды смерці ад 
мук і гора, і яшчэ нешта роднае, і раптам выказаў жудасную думку: “Ці 
не Марынка гэта?” І не хацелася яму верыць: ну як жа гэта можа быць?.. 
Паехалі ў Маскву… усё было добра… Міла супакойвала. А ён ужо пазнаваў 
і пазнаваў, не хацеў прызнавацца: “Гэта яна, яна, даражэнькая сястры-
ца…” І з вялікім горам даведаўся аб усім толькі 24 кастрычніка. Прыйшоў 
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Лаўрыкаў ліст ад 6 кастрычніка. Лаўрык пісаў: “Сэрца ваша, відаць, чула 
нешта нядобрае, але таго нядобрага, што зрабілася, не чула ні сэрца, ні 
розум, ні інстынкт ваш. Няшчасце вялікае, як хмара цёмная, гразавая, 
абступіла двор наш. Ударылі пякельныя перуны. Не стала адзінай ся-
стрыцы нашай, зязюлі лесавыя, Марыні. У аўторак, 19 верасня, 12 г. 3 хв., 
адляцеў дух Марынкін, каб перастаць быць Марынаю і зліцца з вялікай 
вечнай энергіяй Вялікага Розуму. Марыны не стала. Хмары восенныя лілі 
над магілкаю слёзы дробныя, ды журавы ў небе высокім цяжка стагналі, 
як бы раіліся, ці несць, ці не несць ім на Бацькаўшчыну і брату на чужы-
ну весткі сумныя, балючыя…” Страшны быў гэты ліст Кузьме. Вялікае і 
доўгае, ніяк не гаючае гора зрабіла яму Марынкіна смерць. Напісаў ліст 
Лаўрыку, каб падтрымаць яго. Напісаў дамоў, каб хоць троху прымірыць 
і з тым, што сталася, і прасіў Пракопа, бацьку і Рамана падтрымаць 
маці. Хадзіў, працаваў, жыў… Але вобраз Марынкі стаяў яму ўваччу. І на 
лекцыях, як паглядзіць на вучняў, на дзяўчынак, што вось жывуць і ву-
чацца, — вочы засцілаліся яму слязьмі. Шукаў прычын і пачаткаў. Думаў, 
дадумваўся. Вінаваціў людзей, вінаваціў сябе…» (с. 218–219).

Так загінула Ганна — маладая, выдатная натура, якая яшчэ не раз-
гарнулася, і разам з ёй загінулі яе вялікія здольнасці. Гору Гаўрылы не 
было канца. ён плакаў і адчуваў сябе вінаватым у яе смерці. Той дзень 
на ўсё жыццё яго застаўся самым цяжкім, самым самотным — ён ніколі 
не забываў тую жудасную згубу. Амаль праз два дзесяцігоддзі ў час ва-
еннага ліхалецця ён запіша ў запісную кніжку: «Ах, Ганулька, Ганулька, 
кветка растаптаная. Дарагая мая мучаніца. Што ж нарабіў я?»

Брат Максім прысвяціў Ганне «Хрэстаматыю беларускае літаратуры. 
ХІ век — 1905 год»: «Яе дарагому вобразу, як памятку на магілку ў чужы-
не, гэтую кнігу прысвячаю. Брат». У «Камароўскай хроніцы» ён падра-
бязна апісаў гэты трагічны выпадак і смерць сястры.

Уладзімір Дубоўка на першай старонцы зборніка вершаў «Строма» 
напіша: «Сьветлае памяці Ганулі Гарэцкай, як вяночак на магілку ў чужы-
не, прысьвячаю. Аўтар». Верш «Спагадае хто?» прысвечаны «Габрыэлю 
Г.» — Гаўрыле Гарэцкаму. Тут паэт звярнуўся не толькі да свайго сябра-
паплечніка, але і да ўсіх маладых адраджэнцаў:

Маладое пакаленне – 
Прачынайся, час прыйшоў, 
Залатое Адраджэнне 
Кліча ўсіх пад родны схоў.

28 верасня быў складзены «Протокол представителей общестуденче-
ских организаций Петровской С.-Х. Академии», які падпісалі пяць сяброў 
розных камісій, гурткоў, «собравшись по предложению п редставителя 
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комячейки ПСХА тов. Дьякова»: «Заявляем следующее: Тов. Горецкий 
как общественный работник всегда отличался аккуратностью, трудо-
любием и выполнял все возлагавшиеся на него обязанности… Что ка-
сается обвинения его в пятилетней антисоветской агитации, то подоб-
ное утверждение совершенно не соответствует действительности. […] 
…ярким доказательством революционности убеждений тов. Горецкого 
могут служить его доклады в дискуссионных вечерах… и периодических 
бюллетенях в качестве статей… […] …необходимо вернуть тов. Горецко-
го в ряды трудовых студенческих масс, работающих рука об руку с Со-
ветской Властью».

На наступны дзень група камуністаў з 7 чалавек на чале з Мікалаем 
Смаленскім склалі ліст, у якім пісалі, што «знают т. Горецкого как одно-
го из честных бескорыстных и идейных сторонников советской вла-
сти… который защищал ее от нападок со стороны правых элементов. 
[…] П оэтому мы считаем, что факт высылки тов. Горецкого за пределы 
РСФСР является результатом неточного выяснения сути дела…»

3 кастрычніка за подпісамі загадчыка Беларускага цэнтральнага 
бюро па асвеце Наркамасветы М. Лойкі, інструктара і сакратара была 
паслана характарыстыка тав. Гарэцкага Г. І. : «Бюро… знает… как мар-
систски мыслящего человека и несомненного сторонника Советской 
Власти. На публичных студенческих собраниях им неизменно выдвига-
лись принципы социальной революции и борьбы с шовинистическими 
тенденциями, что нередко приводило к расколу студенчества на два рез-
ко враждебных лагеря: тов. Горецкий всегда шел рука об руку с лагерем 
революционным.

В личной жизни т. Горецкий известен Центральному Бюро как пря-
мой, безукоризненно честный и порядочный товарищ. Исходя из выше-
сказанного, Белорусское центральное бюро считает арест т. Горецкого 
следствием недоразумения».

5 кастрычніка датавана зробленая на 2-й вокладцы ўсёй справы рэ-
залюцыя В. Р. Мянжынскага: «Оставить в Академии и не трогать, т. к. счи-
тает для себя всю эту историю оскорбительной ввиду его прежней со-
ветской работы. Просил просмотреть его статьи в «Известиях» под ред. 
Преображенского и т. д.»

Не зусім ясна, у гэты дзень ці раней, але, як успамінае Гаўрыла 
Іванавіч, яго на допыт выклікаў сам В. Р. Мянжынскі, які быў у той час 
адным з кіраўнікоў Дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення НКУС РСФСР. 
Размова працягвалася гадзіны паўтары. Мянжынскі больш маўчаў і з 
цікавасцю слухаў студэнта, які з вялікай палкасцю апавядаў пра Бела-
русь, пра яе гісторыю, геаграфію, культуру і яе праблемы, пра неабход-
насць нацыянальна-эканамічнага адраджэння рэспублікі. Мянжынскі 
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тады сказаў: «Я Вас з вялікай цікавасцю выслухаў, але я вельмі Вам раю 
больш ніколі не займацца ніякімі грамадскімі арганізацыямі, бо ў Вас 
зноў будуць непрыемнасці — займайцеся толькі навукай».

Ужо на наступны дзень было складзена «Заключение»:

Я, помощник нач. ІV Отделения СО ГПУ Бахвалов, рассмотрев дело № 15729 
гр-на Горецкого Г. И. 22 лет происхождение из мещан Смоленской губ., на-
шел, что Горецкий был арестован на основании агентурного материала, из 
которого усматривалась антисоветская деятельность Горецкого, что послед-
ний подлежал высылке за границу, но принимая во внимание, что антисовет-
ская деятельность Горецкого следствием не доказана. А посему полагаю:

Дело прекратить, Горецкого из-под стражи освободить и дело сдать в архив.

Пом. нач. отд. СО ГПУ  Бахвалов

Согласен:     Нач. ІV отд СО ГПУ  (З. Аранский)

Чырвоным чарнілам наўскасяк рэзалюцыя: «Утверждаю. Ягода. 
10.Х.22 г.»

12 кастрычніка адбылося пасяджэнне Калегіі ДПУ, якое пастанавіла: 
«Во изменение постановления от 6.09.22 г. освободить, дело прекратить 
и сдать в архив».

Тым жа днём датаваны «Талон», накіраваны ад Упраўлення справамі 
ДПУ начальніку ўнутранай турмы: «С получением сего немедленно 
освободить из ареста Горецкого Гавриила Ивановича. С освобожденного 
взять подписку об освобождении…».

У справе ёсць яшчэ некалькі вельмі цікавых дакументаў, якія датава-
ны больш познімі днямі, і таму не зусім зразумела, ці вядомы яны былі 
раней і ці мелі які-небудзь уплыў на лёс «освобожденного».

19 кастрычніка за подпісам Старшыні ДПУ Беларусі Ольскага ў Ма-
скву была дадзена шыфраваная тэлеграма: «Постановлением ГПУ вы-
сылается за границу [в] числе антисоветской профессуры белорусский 
деятель Горецкий. Центральное Бюро Компартии через ГПУ просит вы-
сылку за границу заменить высылкой [в] одну из отдаленных губерний 
России. Появление Горецкого помешает начатой ЦК работе [по] разло-
жению Белоруссов Шовинистов и наоборот усилит их контрреволцион-
ные настроения».

Хаця і вызвалілі Гаўрылу, але, відаць, працягвалі цікавіцца яго асо-
бай. Так, у канцы ўжо вядомай нам характарыстыкі трох студэнтаў ПСГА 
алоўкам нейкі І. Рэшэтаў 24.10.1922 напісаў: «Горецкий Гавриил Ивано-
вич — студент экономического отдела, один из видных работников круж-
ка Общественной Агрономии по созданию “Агроном-Общественника”. 
Ко всем мероприятиям Соввласти и особенно в области реформ Высшей 
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школы относится крайне враждебно. Ведет антисоветскую и антиком-
мунистическую агитацию. Избран общим студенческим собранием для 
связи с обществом помощи ВУЗ».

Намеснік начальніка СА ДПУ (Масква) Сурта 11 лістапада просіць 
Старшыню ДПУ Беларусі «срочно исполнить наши КИ № 26310 от 31.Х 
и 26266 от 26.Х, в коих просили сообщить имя и отчество Горецкого, а 
также выслать в СО ГПУ с нарочным весь материал, имеющийся в Вашем 
распоряжении и в распоряжении Центрального Бюро Компартии Бело-
руссии на Горецкого».

Толькі ў снежні 1922 года пад грыфам «Сов. секретно» прыйшоў 
адказ: 

Нач. СОГПУ тов. Самсонову (Москва)

Центральному Бюро Компартии Белоруссии Горецкий всесторонне неизве-
стен. Известен лишь как белорус-шовинист. Наша телеграмма № 796/ш была 
вызвана по следующей причине. ЦК КПБ узнав о предполагавшейся высылке 
Горецкого заграницу обратилось к нам с просьбой дать телеграмму в ГПУ с 
ходатайством в случае если высылка Горецкого заграницу должна состояться, 
то выслать его вместо заграницы в одну из отдаленных губерний РСФСР по 
следующим мотивам — высылка заграницу могла бы помешать работе ЦК 
по расколу белоруссов-шовинистов находящихся заграницей. ЦК прося о по-
сылке указанной выше телеграммы стояло перед фактом ареста Горецкого в 
Москве и возможности его высылки заграницу, что мешало-бы работе ЦК за-
границей — почему оно и обратилось к нам с указанной выше просьбой. Ма-
териалов же о контрреволюционной деятельности Горецкого ЦБ не имеет.

Горецкий, по наведенным нами справкам, уроженец Гомельской губ. — 
белорусс-шовинист, стоящий на платформе полной независимости Белорус-
сии, беспартийный, близок к белорусским эсерам. В белорусской работе вы-
делялся как литератор, сотрудничал в ряде белорусских журналов. Выявить 
физиономию Горецкого всесторонне невозможно, т. к. он все время работал 
в Гомельской губ. и Минску известен лишь по его журнальным статьям, ха-
рактеризующим его как белорусса-шовиниста.

Брат Горецкого находится в Ковно, работает в Белорусском правительстве 
Ластовского. Он состоит в группе белоруссов, стоящих на Советской платфор-
ме.

Присем препровождается копия письма Горецкого, написанное им после 
ареста к тов. Игнатовскому — Наркому Просвещения Белоруссии — для све-
дения.

Зам. пред. ГПУ Б  (Пинталь)

Нач. СО  (Корейва)
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Апошні ў справе — ліст, пра які ўзгадваецца ў канцы папярэдняга да-
кумента і які датаваны 25.Х.22 г. У ім Г. Гарэцкі піша: 

Напэўнае чулі Вы аб усех здарэньнях нядобрых у Маскве. Усё гэта звязыва-
ецца з дзейнасьцю беларускай культурна-навуковай асацыяцыі студэнтаў 
маскоўскіх навуковых устаноў. Да гэтага далучаецца выданьне «Маладой 
Беларусі», прайшоўшай праз фактычнае рэдактаваньне Дз. Каравайчы-
ка, а таму адбіўшай у сабе настроі зусім не родных у поўнай меры белару-
скай студзенцкай моладзі, маладой беларускай інтэлігенцыі. Дадайце да 
гэтага несьвядомасьць расійскае і большасьці беларускае грамады ў на-
цыянальным пытаньні, нявернае разуменьне прынцыпаў інтэрнацыяналу, 
касабокае тлумачэньне ідэй дэмакратычнага цэнтралізму і інш. Усё гэта ра-
зам стварае навокал культурна-эканамічнага Адраджэньня Беларусі (нават 
німа дамінанты нацыянальнага) хваравітую атмасферу, а часам адносіны 
рэзкай западазронасьці, блізкай да параўнаньня ўсяго беларускага з контр-
рэвалюцыйным. Гэта ж выгукнула гвалтоўны арышт мяне па даносу аднаго 
са студэнтаў — хворага маньяка, вытвараячага з сябе асобу малога Напа-
леона. Заблутаны клубок цяжкіх непаразуменьняў распутваецца. З мяне 
зьнімаюцца ўсе абвінавачваньні, а мажліва поўная рэабілітацыя з боку Г.П.У. 
Даецца мажлівасьць працы. Як ні цяжка, як ні сумна, але пакідаць ранейшае 
дзейнасьці ня можна. Асабліва важна пакінуць жывою здаровую Белару-
скую Асацыяцыю студэнтаў-пятроўцаў, гэта грамада, маючая ў складзе 175 
чалавек, можа даць вельмі значную па ўдзельнай вазе частку беларускай 
агранамічнай інтэлігенцыі, скрозь праняўшую ідэямі Рэнэсансу Беларусі, 
пабудаванымі на грунце найвялікшых усечалавецкіх ідэй нашага веку.

Мы робім належачыя крокі тутака ў Акадэміі, троха ясьнейшай робім тактыку, 
арганізуем беларусаў-камуністаў. 14-га наябра (ці вярней 12 наябра — у ня-
дзелю) адбудзецца гадавая сходка Савета Асацыяцыі (1920–22 гг.), у Акадэміі, 
у Аўдыторыі агульнага земляробства, ад якой шмат залежыць у будучыне. 
Маецца адным з першых пунктаў быць разгледжаным «Беларускае Адра-
джэньне і Камуністычная партыя» (або прагрэсіўныя элементы ў беларускім 
адраджэньні з камуністычнага пункту погляду), не хацелась бы даваць вы-
кладаньне гэтакае адказнае тэмы студэнтам, бо асьвятленьне будзе далёка 
ня гэтакім поўным, аўтарытэтным і грунтоўным. А таму, дарагі дзядзька, за-
прашаю Вас — абавязкова прыедзьце на наша сьвята — прачытайце лекцыі-
даклад. Гэта жаданна са ўсіх бакоў, будзе мець гістарычную важнасьць. Дык 
будзем чакаць Вас несумненна.

Моцна толькі тое, што здабываецца барацьбою. Хочым жыць, тварыць. Дос 
енкаў, дос слоў, мы хочым даць працу, мы маем рэальную мэту: праз 20–25 
гадоў ператварыць Беларусь у Данію. Дык абарвіце хвілінкі і так нехапаючага 
дарагога часу. Будзеце бачыць добрыя вынікі.

Спадзяюся на Вас моцна. Уся грамада чакае: асабліва камуністыная частка.

С пашанаваньнем Гаўр. Гарэцкі
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Такім чынам, студэнт Пятроўскай акадэміі Г. Гарэцкі тады не быў вы-
сланы за мяжу (меркавалі паслаць у Нямеччыну). Невядома, што яго вы-
ратавала: ці то смерць сястры, што выклікала адтэрміноўку высылкі на 
10 дзён, а там, магчыма, і сітуацыя змянілася; ці тыя добрыя водгукі і 
хадайніцтва сумленных людзей з акадэміі (але, мяркуючы па пратако-
лах следчых, гэта малаверагодна, бо следчым факты і доказы былі не-
патрэбныя); ці просьба Цэнтральнага Бюро КП Беларусі, якой Гарэцкі 
перашкаджаў за мяжой весці разбуральную справу сярод «беларусаў-
шавіністаў»; ці размова з В. Р. Мянжынскім, якому спадабаўся палкі юнак, 
і ён яго пашкадаваў. Хутчэй за ўсё, падзеі разам паўплывалі на яго лёс, які 
мог быць зусім іншы…

Беларуская культурна-навуковая асацыяцыя студэнтаў Пятроўскай 
сельскагаспадарчай акадэміі пасля вядомых нам падзей у хуткім часе рас-
палася, а многія мары маладога студэнта — старшыні гэтай асацыяцыі, 
на жаль, так і засталіся толькі марамі…

У канцы кастрычніка — пачатку лістапада прыязджаў да Гаўрылы 
ў Маскву Парфір на пяць дзён, каб наведаць магілку Ганулі і пабыць на 
памінках. ён пісаў Максіму: «Я прыехаў у Маскву даведацца Лаўрыка, з 
надзеяй паехаць з ім удвору, каб ён адпачыў пасля такіх перажыванняў. 
Але ён ужо мае бодры від і ехаць удвору не мае часу, у яго многа тут ра-
боты. Учора спраўлялі тут у Маскве памінкі па Марыне, сабраліся сту-
дэнты, студэнткі, пагутарылі, паклапацілі дый разышліся. Сянне хадзіў 
на магілку, і ведаеш, браток, так нудна, так жалка Марыны, што яна ў 
самай прыгажосці жыцця памёрла. Гэта дужа для нас вялікая ўтрата, 
асабліва для мамы, гэта няшчасце адбярэць некалькі гадоў яе жыцця. 
Дык будзь ласкаў, братка Кузьма, пры першай табе магчымасці прыедзь 
удвору, парадуй маму, тату і ўсіх нас…» (с. 219–220).

Яшчэ Ганна вельмі хацела, каб Парфір жаніўся, але ўсё нешта пера-
шкаджала. На Каляды 1923 года ў Малую Багацькаўку прыехаў і Гаўрыла. 
Вельмі чакалі Максіма, таму адкладалі вяселле, але ён прыехаць не змог. 
«Прыгожае зімовае надвор’е. У хаце чарка за сталом. Настрой супакойна-
пакутны. Усе думкі пра Марыну. Стаіць яна ўваччу кожнаму ў сям’і. […] 
А з Лаўрыкам выйшла бяда. […] Андрэй гнаў ім самагонку ў іхней старой 
хаце, к вяселлю. Андрэй казаў, што Лаўрык туды хадзіў пробаваць, ды не 
ведаў, што пяршак вельмі моцны. А Лаўрык наогул ніколі гарэлкі не піў. 
Не ведаў вясёлы Андрэй, што гаркату сваю надумаў самагонам заліць, як 
людзі заліваюць… Цэлую ноч над ім сядзелі. Ірвала яго, асцюдзянеў, стаў 
зусім нежывы. Маці над ім сядзела, плакала, баялася, што і ён памрэць…» 
(с. 222–223).

«Вяселле пачалося 1-га лютага, у чацвер, увечары. Запісаліся і 
звянчаліся 2 лютага. 3 лютага, у суботу, увечары, скончылі. Добра гулялі. 
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Было ў маладога многа інтэлігенцыі, гасцей. Пачастунак быў добры. 
Гарэлкі з людзей досыць было, салоджанае і падфарбаванае — бацька 
стараўся. Скамарохі былі з Івон, дзве скрыпкі, добра ігралі. Як прыйшлі 
яны на вяселле, зайгралі марш — завыла ўся хата (што Марынкі няма…). 
І яшчэ былі вельмі лірычна-жалобныя моманты: калі Пракопа пад вя-
нец выпраўлялі, даравалі, бацька з маткаю і раднёю благаславенства 
яму давалі. Тут былі шчырыя слёзы глыбокай жальбы па страчанаму… 
З дума к не выходзіла, што няма ўжо Марынкі, якая ў гэтай хаце пахаджа-
ла б цяпер. Пракоп доўга, крэпка цалаваў маці, бацьку, родных і плакаў. І ўсе 
плакалі: родныя і суседзі, бабы і дзяўчаты, і нават старыя спахмурнелыя 
стаялі. Брат Раман быў сват, брат Лаўрынька — паджанішнік, і яны двое 
моцна трымаліся, слязы не выранілі і весялосці другім стараліся пад-
даць. Пракоп выбраў іх сваімі ўпаўнаважанымі, каб вяселле рабілі і вялі… 
Скокі былі ладныя, доўгія. Вальсы, кракавякі, полькі, “зялёныя рошкі”, па-
дэкатры, кадрылі ў чатыры пары (па-гарадскому). Аксанка Раманава ўсё 
скакала (ёй ужо адзінаццаць гадоў было, а цяпер быў такі звычай: малыя 
скакалі з дарослымі, з моладдзю, чаго раней ніколі не было). Цэлую ноч 
гулялі. Напаілі ўсіх і пакармілі» (с. 224).

Гаўрыла пісаў Максіму пра ўражанне ад жонкі Парфіра — Аніссі 
Рыгораўны: «Прыгожая, высокая, статная дзяўчына, з добраю душою, 
ціхім характарам, але троху маўклівая… А маме гаварлівыя нявесткі 
якраз падабаюцца. Жыць (Пракоп з Маўраю), напэўна, добра будуць, бо лю-
бяць адзін аднаго. Пракоп аж восем разоў у сваты ездзіў, а сватаць пачаў 
яшчэ с вясны…» (с. 225).



Г аўрыла ў  Маскве

Арышт моцна параніў рамантычную душу Гаўрылы: ён убачыў і 
глыбока адчуў, што жыццё часта бывае несправядлівае, што ад блізкіх 
людзей можна чакаць здрады, а магутны палітычны віхор змятае 
не толькі ліхадзеяў, але і справядлівых людзей. Асабліва ныла сэрца 
ад незваротнай страты любай сястрычкі Ганулькі. Хаця розум казаў, 
што не вінаваты ён, сэрца адчувала вялікую крыўду на лёс і нейкую 
віну: каб не трапіў ён у турму, каб не несла яму перадачу, каб у свой 
час праводзіў яе яго сябра, не было б гэтай жудасці, болю і мукі на ўсё 
жыццё. Балюча перажываў паступовы распад Беларускай культурна-
навуковай асацыяцыі студэнтаў Пятроўскай (Ціміразеўскай) сельска-
гаспадарчай акадэміі. Але яшчэ з большым натхненнем і ўпартасцю 
ўзяўся за вучобу, за набыванне ведаў, бо разумеў, што толькі новая 
адукаваная і культурная інтэлігенцыя зможа пабудаваць моцную 
Беларусь, сельская гаспадарка якой, у прыватнасці, павінна стаць не 
горшай, чым у Даніі. Чаму менавіта Данія? Таму, што па прыродных 
умовах яна блізкая да Беларусі, а сельская гаспадарка яе —  адна з най-
лепшых у Еўропе. ён, як і яго старэйшы брат Максім і многія іншыя 
змагары за нацыянальнае адраджэнне Беларусі, свядома стаў на гэты 
шлях і рыхтаваў сябе да такой працы.

Яшчэ ў 1920 годзе, калі Гаўрыла толькі паступіў у Пятроўскую сель-
скагаспадарчую акадэмію і пачаў збіраць студэнтаў-беларусаў у Бе-
ларускую культурна-навуковую асацыяцыю, ён запісаў у асацыяцыю 
студэнтку з агранамічнага факультэта, родам з Беластока, — Ларысу 
Парфяновіч, якую так і празваў — беластачанка. Невялічкага росту, 
худзенькая, яна здалася яму зусім малой, нязграбнай і напалоханай 
дзяўчынкай, падобнай да дробненькай птушачкі, якая трапіла ў чара-
ду рухавых крумкачоў. ён нават тады падумаў: «Ну і хто возьме замуж 
такую нязграбную дзяўчыну?»

Бацька Ларысы Восіп Іванавіч паходзіў з сям’і малазямельнага 
селяніна з Беласточчыны, працаваў тэлеграфістам на чыгунцы. Маці 
Марыя Міхайлаўна Караткова — хатняя гаспадыня. Дзед па бацьку 
Іван Мартынавіч працаваў рабочым на нямецкай фабрыцы ў Дайлідах 
пад Беластокам, быў непісьменны. Бабуля Марыя Іванаўна — з сям’і 
святара, правучылася ў некалькіх класах епархіяльнага вучылішча. 
Восіп Іванавіч скончыў 4 класы гарадскога вучылішча, сябраваў з 
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дзецьмі нямецкіх фабрыкантаў і таму добра валодаў нямецкай мовай. 
Бацька Марыі Міхайлаўны Міхаіл Кузьміч займаўся пісьмаводствам у вё-
сках, вельмі ганарыўся тым, што яго дзед (арэнбургскі казак) атрымаў 
дваранскі тытул, а маці была баранэсай з Латвіі. Маці ж Марыі Мі хай лаўны 
Аляксандра Андрэеўна — сірата, якую ўзгадавала яе цётка з Брэста.

Ларыса Парфяновіч спачатку вучылася ў беластоцкай гімназіі, 
а пасля ў гімназіі Варшавы, дзе скончыла другі і трэці класы, — у абе-
дзвюх вучыліся па-руску. Пасля пачатку Першай сусветнай вайны яна 
эвакуіравалася ва Уладзімір, дзе працягвала вучыцца ў тамтэйшай 
гімназіі. Ларыса мела вельмі прыемны і досыць моцны голас, была 
салісткай хору. Аднойчы на іх канцэрце прысутнічаў вядомы спявак (паз-
ней народны артыст РСФСР), ураджэнец Магілёва Сяргей Іванавіч Мігай, 
які прапанаваў ёй пераехаць у Маскву ў гімназію пры кансерваторыі, але 
дзяўчына была сарамлівая, нічога яму не адказала і нават сваёй маме 
пра тое не паведаміла. Пазней Ларыса пераехала ў Маскву да дзядзькі 
Пеці (брат маці — Пётр Міхайлавіч), дзе і канчала гімназію. У Маскве 
жылося цяжка: хлебны паёк зусім малы, у кватэры холадна, бо не было 
паліва. Тата Ларысы, які працаваў на чыгунцы на ўскраіне горада, часта 
праз увесь горад цягнуў паленцы дроў. Ларыса ў апошніх класах гімназіі, 
каб мець крыху большыя хлебныя карткі, адначасова паступіла на кур-
сы тэлеграфістак і пачала працаваць на Цэнтральным тэлеграфе, дзе 
перадавала вельмі важныя ўрадавыя тэлеграмы (у тым ліку ад Леніна), 
большасць з іх — сакрэтныя. У яе гэтая справа пайшла так добра, што 
аднойчы яе ўзнагародзілі ганаровай граматай.

У Пятроўскую сельскагаспадарчую акадэмію пачалі прымаць не 
толькі мужчын, але і жанчын, таму ў 1919 годзе Ларыса Парфяновіч 
паступіла на агранамічны факультэт (садова-агародны сектар). 
Тут яна пасябравала з Валяй Івановай — дачкой вядомага прафесара 
жывёлагадоўлі. Яны атрымалі пакойчык у інтэрнаце, пад які былі адда-
ны канфіскаваныя драўляныя дачы былых «буржуяў». Паколькі абедзве 
студэнткі былі дзецьмі служачых, стыпендыі, як і карткі на хлеб, ім не 
давалі (яе атрымлівалі толькі дзеці рабочых і сялян). Жылі яны цяжка, 
часам проста галадалі. Каб пракарміцца, прыйшлося адначасова з вучо-
бай падпрацоўваць — то ў акадэмічнай бібліятэцы, то дапамагаючы па 
хатняй гаспадарцы асістэнтам і прафесарам (няньчыць малых дзетак, 
мыць бялізну і г. д.), працуючы ў гародах, а то і мыючы прыбіральні. У 
якасці аплаты за працу давалі кавалак хлеба ці талерку супу.

Лара-беластачанка вельмі актыўна ўключылася ў працу Беларускай 
асацыяцыі студэнтаў. Яна загадвала беларускай бібліятэкай, якую сту-
дэнты стварылі пры асацыяцыі. Валодаючы прыгожым і даволі м оцным 
голасам, удзельнічала ў хоры беларускіх студэнтаў, які меў вялікі поспех.
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Гаўрыла быў вельмі задаволены работай Лары, якую за акурат-
насць і абавязковасць пачалі выбіраць на сходах асацыяцыі сакрата-
ром. Яна амаль кожны раз падтрымлівала яго прапановы, асабліва 
тыя, што тычыліся адраджэння і пашырэння беларускай мовы, культу-
ры. Яму падабалася слухаць яе спевы, і яна ўжо не здавалася такой ня-
зграбнай. Н аадварот, аказалася вельмі жвавай, прывабнай, а яе блакітна-
васільковыя вочы, заўсёды такія вясёлыя і бліскучыя, свяціліся дабры-
нёй, ласкай і пяшчотай.

Значна пазней, у гадавіну 15-годдзя шлюбу, у лісце з турмы Гаўрыла 
ўспамінаў: 

…Цяпер я бачу Цябе ў Акадэміі. Няшчасны для мяне 1922 год. Год, які 
зрабіў няшчаснай усю нашу сям’ю. Смерць Ганулі. Роспач. Невялічкі пакой у 
Нуждаўцы. Валя і Ты. Мы сядзім ля стала. Ты глядзела спужанымі вачыма, 
поўнымі страху і шчырага спачуваньня. Твая шчырасьць, дрыжэньне Тваіх ва-
чэй, Твая чыстата і спачуваньне — зьявіліся для мяне сапраўдным бальзамам. 
Зоркай надзеі заблішчэлі для мяне Твае вочы ў цьме адчаю і безнадзейнасьці. 
Я палюбіў Цябе ў гэты момант 36.

У 1923 годзе адкрылася Першая сельскагаспадарчая і саматужна-
прамысловая выстаўка СССР, у арганізацыі якой удзельнічалі Гаўрыла і 
Ларыса. Яны часта сустракаліся, узаемная сімпатыя і сяброўства раслі, 
каханне рабілася ўсё мацней. Лара працавала ў зале, дзе выстаўляліся 
кнігі розных выдавецтваў. З вечара самыя каштоўныя кнігі яна склад-
вала ў сховішча, а раніцою — раскладала на месцы па паліцах. Аднойчы 
вельмі рана, калі павільён выстаўкі быў яшчэ пусты, Лара ўзяла добрую 
кіпу кніг са сховішча і панесла. Раптам пачула, што ў суседнім зале — гру-
па людзей, у тым ліку і вайскоўцаў. Яна загледзелася, нечакана кіпа кніг 
паляцела з рук і так гучна грымнулася аб падлогу, што гук быў падобны 
да выбуху. Адразу пачуўся крык: «Хутчэй, хутчэй — тут выхад!» — і гру-
па кінулася да дзвярэй, а перад Ларысай выраслі некалькі вайскоўцаў. 
Адразу супакоіліся, убачыўшы, што гэта не замах. Лара зірнула на спало-
ханага Л. Троцкага, які перад сабой пхаў да выхаду сваю жонку, малень-
кую зграбную жанчыну.

У той час кіраўнікі дзяржавы менш баяліся простых людзей, іх час-
цей можна было ўбачыць зблізку. Так, Ларыса неяк з цікавасцю разгля-
дала У. Леніна, які прыехаў у акадэмію на даследчае поле, дзе знаёміўся з 
новым трактарам для сельскагаспадарчых работ. ён быў такі жвавы: то 
прысядзе і загляне пад трактар, то памацае яго, то кругом аббяжыць…

36 Гарэцкі Г. Выбранае. С. 350.
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Крыху раней, калі Ларыса працавала на тэлеграфе і рыхтавалася да 
паступлення ў акадэмію, яна сябравала з Марыяй Кастусік, якая пра-
цавала ў «Галоўрыбе» (будынак сучаснага ГУМа) і якую часта чакала 
на доўгай лаўцы прыблізна на тым месцы, дзе цяпер стаіць маўзалей 
Леніна. Амаль заўсёды, як толькі праб’е 16 гадзін, са Спаскіх варот Крам-
ля выходзіў М. Калінін і праходзіў паўз тую лаўку. ён заўважыў маладую 
дзяўчыну і з часам жартаўліва пачаў ёй падміргваць. Аднойчы і Лара яму 
падміргнула, і ён неяк смешна ўзняў руку і памахаў ёй.

«16 мая Лаўрык і Вара гулялі ўвечары каля возера ў парку. […] Яны 
вырашылі жыць разам з канца лета. Яна казала яму, што шчыра і глы-
бока кахае яго, але ўсё дадавала: “Лаўрык, Лаўрык! Прыгледзься. Я баюся, 
што не здаволю цябе праз увесь час. Я так паважаю цябе, што клапачуся 
аб табе, як маці, баюся за цябе, хачу, каб табе было добра. Прыгледзься, 
Лаўрык: не рабі памылкі на ўсё жыццё”.

А ён думаў: “Нашто ў яе гэтыя разважанні, замест таго каб узяць мяне 
ўсяго? Дзіўныя з яе боку адносіны…” І яму было сорамна, што адносіны да 
жыцця ў яе былі больш сур’ёзныя, чым у яго.

[…] У Вары былі самыя лепшыя ўспаміны пра дзіцячыя гады, самае 
прыгожае ўяўленне кахання, самыя прыгожыя надзеі на сям’ю, самае леп-
шае жаданне быць самай прыгожай у сям’і.

[…] У лістох да Кузьмы Лаўрык апісваў Вару так: 
Натура ў яе, здавалася яму, была вельмі імпульсіўная, мітуслівая, 

жыццярадасная, рэзкая, шыбкая. Яна любіла прыроду і радасць у людзей. 
Любіла спяваць і добра спявала. Мела грамадзянскі нахіл і здольна была 
поўнасцю захапіцца якой-небудзь ідэяй.

Трошку эгаістка. Чулая. Але не зусім ведае людзей, не ўмее часам ары-
ентавацца і рэзкасцю крыўдзіць людзей часам. Сацыялістка па перака-
нанню. Любіць прыгнечаных.

Інтэлект не зусім глыбокі і ўстойлівы, але гарманічны, прыгожы. 
Н атура цэльная» (с. 231–232).

23 мая Гаўрыла разам з Ларай паехалі па справах выстаўкі ў Сма-
ленск, Віцебск, Менск, а таксама вырашылі заехаць да баькоў. «Прыехалі 
ў Цёмналессе. Свята, людзі на вуліцы, у б. Цёмналессі. Дзівяцца… Яна ў па-
латняным плашчы. Дужа ласкава сустрэла маці.

Увечары. Спаць кладуцца. Бацька: “Лаўрык тут ляжа, а дзе ж паненку 
пакладзём?” Маці: “Дзе Лаўрык, там і яна ляжа”. Бацька: “Што ты гэта? 
Паненка! Дзе яна з ім ляжа?” Маці: “Нічога, ляжа… Яна ж бы не ехала з ім”. 
Паслалі ў хаце старой ці пад павеццю. Там яны і спалі разам» (с. 233).

8 ліпеня 1923 года Гурык (так Ларыса стала зваць Гаўрылу, як і яго маці) 
зайшоў да Лары ў інтэрнат, узяў яе чамаданік, невялікі рукзак і раскладуш-
ку (вось і ўвесь дзявочы скарб-пасаг), і пайшлі яны разам на другі канец 
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пасёлка, дзе ён папярэдне зняў невялічкі пакойчык у драўляным доме 
гаспадыні Гімры. Па дарозе сустрэўся прафесар Фартунатаў, які, як заўсёды, 
зняў кепачку ў прывітанні і сардэчна павіншаваў, адразу здагадаўшыся, у 
чым справа. Сустрэўся і іх сябар студэнт Іван Рытус, які таксама зразумеў, 
чаму яны ішлі разам і неслі рэчы. ён праводзіў іх да хаты, дапамог данесці 
чамаданік, пажадаў усяго самага добрага. Вось і ўсё вяселле!

«Нікога ў госці не запрашалі і ў сведкі не бралі, нават у загсе не былі, бо 
лічылі “гэты акт” выключна асабістым, не належным і да рэгістрацыі. 
Хоць Лаўрык, як статыстык, вельмі шкадаваў аб незвычайна каштоўных 
дадзеных для дэмаграфіі…» (с. 235).

У ліпені 1924 года Гаўрыла Гарэцкі скончыў Ціміразеўскую (Пятроў-
скую) акадэмію і быў пакінуты дзеля навуковай працы ў ас пі рантуры 
Навукова-даследчага інстытута сельскагаспадарчай эканомікі, які быў 
пры акадэміі. ён выбраў спецыяльнасць «эканамічная геаграфія». Чаму? 
Таму што, працуючы над велізарным статыстычным матэрыялам па 
нацыянальным прыбытку Беларусі, ён убачыў, наколькі эканамічна 
беднай была Беларусь, наколькі адсталай была яе народная гаспадар-
ка, наколькі падначалена яна гаспадарцы больш вялікай дзяржавы — 
Расіі. ён зразумеў, што для таго, каб намеціць шляхі выйсця гаспадаркі 
Беларусі з такога жудаснага стану, трэба спачатку вывучыць фактычнае 
становішча, падлічыць нацыянальны прыбытак Беларусі. Будаваць но-
вае можна толькі тады, калі мы добра ведаем старое, калі добра зразу-
меем тэндэнцыі разгортвання народнай гаспадаркі Беларусі ў пачатку 
XX стагоддзя, на пачатку развіцця капіталізму ў Беларусі.

Вялікі ўплыў на Гаўрылу ў гэты час зрабіла кніга У. І. Леніна «Разви-
тие капитализма в России», а таксама кніга С. М. Пракаповіча «Коопера-
тивное движение в России. Его теория и практика». ён зрабіў высновы: 
калі спалучыць гэтыя дзве кнігі, то можна будзе ўбачыць шлях, па якім 
павінна ісці народная гаспадарка Беларусі. Ленін паказаў, як капіталізм 
нявечыць гаспадарку, і разам з тым акрэсліў шляхі далейшага яе развіцця. 
Пракаповіч намаляваў, як фактычна развівалася гаспадарка, якімі былі 
яе заканамернасці і як выйсці з цяжкага стану.

А як жа сама Беларусь, яе гаспадарка і народ імкнуцца выбрацца з 
такога становішча? У той час ішла хутарызацыя (сталыпінская палітыка, 
як і ва ўсёй Расіі). Хутар — гэта асобная моцная гаспадарка са сваім сева-
зваротам, асобным гаспадараннем ва ўсіх напрамках. Каб стварыць ху-
тар, перш-наперш трэба набыць зямлю. А дзе яе набыць? Ці купіць у 
паноў, ці шукаць яе за межамі Беларусі — у Сібіры ці нават у Амерыцы. 
Паколькі ёмістасць народнай гаспадаркі і зямлі ў Беларусі была абмежа-
ваная, пачаўся моцны эміграцыйны рух беларусаў. Каля 1 млн чалавек 
выехала ў Амерыку і амаль столькі ж — у Сібір.
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Беларусі і яе культурным жыцці. ён ствараў ядро новай беларускай пар-
тыйнай інтэлігенцыі, якая мела вялікае значэнне ў беларусізацыі гра-
мадства 1920-х гадоў.

Беларускую літаратуру выкладаў У. Дубоўка, з якім Гаўрыла і Лара 
вельмі пасябравалі. ён праводзіў цікавыя семінары па беларускай 
літаратуры, якія ператвараліся ў гарачыя дыскусіі пра літаратуру, тэатр, 
наогул культуру. Маладыя вельмі жорстка крытыкавалі больш сталых 
пісьменнікаў, асабліва нападалі на Янку Купалу і Якуба Коласа. Паэму 
«Новая зямля» называлі кулацкай, а Якуба Коласа — кулацкім паэтам. 
Крытыка часта была не абгрунтаванай, а эмацыянальнай. Гаўрыла 
заўсёды прымаў удзел у гэтых семінарах.

5 ліпеня 1924 года ў Гарэцкіх нарадзіўся сын. Гаўрыла, канешне, 
захацеў даць яму імя славутага дзеяча зямлі беларускай. А калі Усяслаў 
Чарадзей? Так і вырашылі назваць сына Усяславам. Хлопчык спаў у 
вялікім жоўтым чамадане, бо ложак для яго паставіць не было куды. 
У дзень чамадан ставілі на ложак маладых бацькоў, а на ноч — ці на крэс-
ла, ці на стол.

Гаўрыла ўпарта працаваў над напісаннем манаграфіі, але не надаваў 
ніякага значэння абароне дысертацыі. Яму здавалася, што самае 
галоўнае — вучыцца спасцігаць жыццё, збіраць новы фактычны матэ-
рыял, апрацоўваць яго, шукаць усялякія магчымыя сувязі паміж з’явамі, 
заканамернасці развіцця, прадбачыць новы рост. Вось гэта і стварае 
сапраўдную навуку, а абароніш дысертацыю ці не, будзеш кандыдатам 
ці доктарам навук — здавалася другарадным, адхіленнем ад сапраўднай 
навукі, на якую і так не хапала часу. ён так захапіўся эканамічнай 
геаграфіяй, што лічыў яе адной з самых лепшых навук у свеце. ён па чы-
наў разумець стан эканомікі Беларусі — здавалася, крылы вырастаюць 
у яго. Усе думкі Гаўрылы былі вакол любімай справы, тым больш што 
ён выразна бачыў, як глыбокае разуменне нацыянальнага прыбытку, 
эканомікі народнай гаспадаркі і прыродных багаццяў зямлі дапаможа 
перабудове беларускай дзяржавы і зробіць яе багатай і квітнеючай.

Гарэцкі меў цесныя сувязі з Беларуссю, з Інбелкультам. У 1924–1925 га-
дах вырашаліся пытанні аб далучэнні да БССР губерняў, якія спачатку 
ўваходзілі ў яе склад, а затым — у склад Расійскай Федэрацыі. Размова — 
пра тэрыторыі ў межах Магілёўскай, Гомельскай, Смаленскай, Віцебскай 
губерняў. Гаўрылу часта запрашалі ў Менск на пасяджэнні па гэтым пы-
танні. Прыйшлося выязджаць, каб збіраць матэрыялы па эканоміцы і бе-
ларускай мове. Асабліва часта такія выезды былі ў Гомельскую губерню.

У сувязі з падрыхтоўкай Першай сельскагаспадарчай выстаўкі СССР 
таксама былі частыя паездкі ў Беларусь у якасці інструктара. Так па-
ступова Гарэцкі ўцягнуўся ў працу шэрагу ўстаноў Беларусі і асабліва 

Намеры і думкі аспіранта падтрымалі прафесары-эканамісты, і ў 
першую чаргу А. Ф. Фартунатаў, А. В. Чаянаў, А. А. Рыбнікаў. Гаўрыла 
паглыбіўся ў акіян лічбаў, статыстыкі, кніжак — матэрыял быў каласаль-
ны. Фартунатаў даў яму ў поўнае распараджэнне сваю бібліятэку, у якой 
былі асабліва рэдкія кнігі земскага выдавецтва і выдавецтва перасялен-
чага праўлення. Незлічоную колькасць кніг перабраў Гаўрыла, «уеўся» ў 
іх, як у самы найлепшы і цікавейшы раман. ён сабраў вялізны матэрыял і 
пачаў пісаць манаграфію «Народны прыбытак Беларусі (Национальный 
доход Белоруссии)».

*    *    *

Маці Лары прывезла маладым, для пачатаку ўласнай гаспадаркі, 
пару посцілак, дзве талеркі, па дзве вялікія і малыя лыжкі, нажы і 
відэльцы. Жылі небагата (не заўсёды і хлеб быў), але неяк весела, друж-
на, з упэўненай надзеяй на хуткае лепшае, прыгожае жыццё. Часта былі 
госці — сябры-студэнты. Праўда, гаспадыня Гімра (ці Гімраха, як яны 
звалі яе паміж сабой) вельмі не любіла іх гасцей, бо трэба было дзверы 
адчыняць ды зачыняць (другім гэта яна не давярала), і ўвесь час бур-
чэла. Дык улетку нярэдка маладыя госці лазілі ў пакой праз акно, каб 
абысціся без папрокаў.

Аднойчы ў госці нечакана завітаў Аркадзь Смоліч і папрасіў чаю. 
Лара наліла чаю, але да чаю было толькі некалькі кавалкаў хлеба і больш 
нічога, нават цукру. Смоліч, убачыўшы такое, пасаромеўся піць чай, а 
Лара вельмі доўга перажывала за такі «шыкоўны» пачастунак. Тут Лара 
ўпершыню пазнаёмілася з Максімам — братам Гурыка, пісьменнікам і 
літаратуразнаўцам, які заехаў іх праведаць. Максім пагаманіў пра роз-
ныя падзеі, прыхільна аднёсся да маладой братавай і пасябраваў з ёй на 
ўсё жыццё.

Калі Лара зацяжарыла, Гімраха адмовіла ў пакойчыку, бо не хацела 
бачыць дзіця ў доме. Зноў прыйшлося шукаць прытулак…

У гэты час адкрыўся Камуністычны універсітэт нацыянальных 
меншасцяў Захаду. Гаўрыла, які валодаў беларускай мовай, быў запро-
шаны выкладаць эканамічную геаграфію на беларускім аддзяленні. 
Гэта было дарэчы, бо давала дадатковыя да стыпендыі ў НДІ сельска-
гаспадарчай эканомікі сродкі на жыццё. У Камуністычным універсітэце 
вучыліся маладыя партыйныя дзеячы, якія потым станавіліся членамі 
ЦК, абкамаў і райкамаў, а таксама кіраўнікамі народнай гаспадаркі і 
культурных устаноў. Яны імкнуліся хутчэй атрымаць усе звесткі пра Бе-
ларусь, паехаць на Радзіму і будаваць новую рэспубліку. Камуністычны 
універсітэт адыграў вялікую ролю ў фарміраванні партыйных кадраў 
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Беларусі і яе культурным жыцці. ён ствараў ядро новай беларускай пар-
тыйнай інтэлігенцыі, якая мела вялікае значэнне ў беларусізацыі гра-
мадства 1920-х гадоў.

Беларускую літаратуру выкладаў У. Дубоўка, з якім Гаўрыла і Лара 
вельмі пасябравалі. ён праводзіў цікавыя семінары па беларускай 
літаратуры, якія ператвараліся ў гарачыя дыскусіі пра літаратуру, тэатр, 
наогул культуру. Маладыя вельмі жорстка крытыкавалі больш сталых 
пісьменнікаў, асабліва нападалі на Янку Купалу і Якуба Коласа. Паэму 
«Новая зямля» называлі кулацкай, а Якуба Коласа — кулацкім паэтам. 
Крытыка часта была не абгрунтаванай, а эмацыянальнай. Гаўрыла 
заўсёды прымаў удзел у гэтых семінарах.

5 ліпеня 1924 года ў Гарэцкіх нарадзіўся сын. Гаўрыла, канешне, 
захацеў даць яму імя славутага дзеяча зямлі беларускай. А калі Усяслаў 
Чарадзей? Так і вырашылі назваць сына Усяславам. Хлопчык спаў у 
вялікім жоўтым чамадане, бо ложак для яго паставіць не было куды. 
У дзень чамадан ставілі на ложак маладых бацькоў, а на ноч — ці на крэс-
ла, ці на стол.

Гаўрыла ўпарта працаваў над напісаннем манаграфіі, але не надаваў 
ніякага значэння абароне дысертацыі. Яму здавалася, што самае 
галоўнае — вучыцца спасцігаць жыццё, збіраць новы фактычны матэ-
рыял, апрацоўваць яго, шукаць усялякія магчымыя сувязі паміж з’явамі, 
заканамернасці развіцця, прадбачыць новы рост. Вось гэта і стварае 
сапраўдную навуку, а абароніш дысертацыю ці не, будзеш кандыдатам 
ці доктарам навук — здавалася другарадным, адхіленнем ад сапраўднай 
навукі, на якую і так не хапала часу. ён так захапіўся эканамічнай 
геаграфіяй, што лічыў яе адной з самых лепшых навук у свеце. ён па чы-
наў разумець стан эканомікі Беларусі — здавалася, крылы вырастаюць 
у яго. Усе думкі Гаўрылы былі вакол любімай справы, тым больш што 
ён выразна бачыў, як глыбокае разуменне нацыянальнага прыбытку, 
эканомікі народнай гаспадаркі і прыродных багаццяў зямлі дапаможа 
перабудове беларускай дзяржавы і зробіць яе багатай і квітнеючай.

Гарэцкі меў цесныя сувязі з Беларуссю, з Інбелкультам. У 1924–1925 га-
дах вырашаліся пытанні аб далучэнні да БССР губерняў, якія спачатку 
ўваходзілі ў яе склад, а затым — у склад Расійскай Федэрацыі. Размова — 
пра тэрыторыі ў межах Магілёўскай, Гомельскай, Смаленскай, Віцебскай 
губерняў. Гаўрылу часта запрашалі ў Менск на пасяджэнні па гэтым пы-
танні. Прыйшлося выязджаць, каб збіраць матэрыялы па эканоміцы і бе-
ларускай мове. Асабліва часта такія выезды былі ў Гомельскую губерню.

У сувязі з падрыхтоўкай Першай сельскагаспадарчай выстаўкі СССР 
таксама былі частыя паездкі ў Беларусь у якасці інструктара. Так па-
ступова Гарэцкі ўцягнуўся ў працу шэрагу ўстаноў Беларусі і асабліва 
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Інбелкульта, куды яго запрашалі для вырашэння актуальных праблем, на 
экспедыцыйныя работы. На яго ўжо глядзелі як на будучага супрацоўніка 
і таму выбралі правадзейным членам Інбелкульта. 

Былі і вельмі сумныя падзеі. У снежні 1924 года загінуў пад трамва-
ем Паўлюк Жук — адзін з найлепшых сяброў Гарэцкіх, якога любіла ўсё 
беларускае зямляцтва. Родам з беднай сялянскай сям’і, гэты надзвычай 
таленавіты хлопец актыўна ўзяўся за вывучэнне Беларусі, асабліва яго 
цікавіла тэма «Балоты Беларусі». ён ужо друкаваў свае працы ў часопісах 
і газетах. Пахавалі яго каля Галовінскага манастыра побач з магілкай 
мілай сястрычкі Гаўрылы і Максіма — Ганулькі. Зноў сэрца ныла ад 
страты дарагіх, самых блізкіх людзей. Гаўрыла запісаў: «Сёння быў на 
Ваганькаўскім могільніку. Купіў за 250 руб. моцную аградку з тоўстых 
жалезна-чыгунных прутоў і глыбу граніту.

Напіс хацеў узяць з яе дзённіка. Раіўся і пісаў Кузьме, затрымаў працу.
Марына Батура. 29.VІІІ.1902–19.ІХ.1922.
“Усё зелянее, расце, жыве і змагаецца за жыццё, як некалі змагаліся 

і вы”. І яшчэ (на Паўлюковай магілцы): “Не згінула змаганне ваша: жыве 
Беларусь!”» (с. 245).



М енск –  Горкі  –  Менск

У «Полымі» ў № 7–8 за 1923 год надрукавалі: «У кастрычніку меся-
цы прыехаў з Вільні ў Менск вядомы беларускі пісьменьнік М. Гарэцкі. 
У Менску ён заняты выкладаньнем беларусазнаўства на рабочым фа-
культэце Беларускага ўніверсытэту, асабіста працуе над складаньнем 
новага курсу “Гісторыі беларускае літаратуры” па заказе Камісарыята 
Асьветы. Максім Гарэцкі таксама гатовіць да друку зборы сваіх беле-
трыстычных твораў».

Гарэцкія пасяліліся на «Савецкай вуліцы насупраць гарадскога 
сквера. Жылі ў невялікай камунальнай кватэры на трэцім паверсе. 
Два пакоі мелі» 37.

Максім ведаў, як цяжка перажывае смерць адзінай дачушкі маці… 
Таму па прыездзе ў Менск Максім адразу паехаў у Малую Багацькаўку, 
вярнуўся ў Менск разам з маці і павёз яе ў Маскву, каб наведаць магілку 
Ганулі. На вакзале іх сустрэў Гурык разам са сваім сябрам Уладзімірам 
Дубоўкам. Хоць той ніколі раней не сустракаўся з Максімам, але першы 
ўбачыў іх. Завочна яны былі знаёмыя, тым больш што Максім дапамог 
выдаць у Вільні першы зборнік вершаў Дубоўкі «Строма». Браты не 
бачыліся больш за тры гады — сустрэча была і радасная, і сумная…

«Прыйшлі на магілку. Дробненькі снег лятаў, траўка павялая, па-
мёрзлая, былінкі яшчэ з-пад снегу былі відаць. Маці стала на калені, 
памалілася. Не заплакала, устрымала слёзы — можа, што пры лю-
дзёх… Спыталася, у які бок галоўкаю яе паклалі: бо звычайна хаваюць 
галавою на захад, каб устаўшы — тварам на ўсход быць, а яны, можа, 
тут іначай зрабілі. Хавалі без папа, студэнты звычаяў не ведаюць… 
Лаўрык, можа, хацеў пакласці, каб тварам, вачыма, на бацькаўшчыну 
была…» (с. 238).

Рэктар БДУ У. І. Пічэта запрасіў Максіма Гарэцкага выкладаць бе-
ларускую мову і літаратуру на рабочым факультэце. Незадоўга да 
пры  езду Гарэцкага ў Менск ён запрасіў на пасаду выкладчыка бела-
рускай мовы і літаратуры педагагічнага факультэта Якуба Коласа, але 
працаваць у БДУ яны пачалі амаль адначасова — у пачатку лістапада 
1923 года. Пазней яны разам па жаданні студэнтаў стварылі гур-
ток беларускай культуры на рабфаку БДУ. ён выкладаў беларускую 

37 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я // Максім Гарэцкі. Успаміны, артыкулы, дакументы. 
С. 23.
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мову і літаратуру ў Камуністычным універсітэце БССР, спачатку па 
сумяшчальніцтве, а затым (з верасня 1925 года) як на асноўнай працы. 
Апрача таго, чытаў лекцыі па літаратуры ў ветэрынарным тэхнікуме, 
ездзіў у Віцебск і Хоцімск з лекцыямі па фальклоры, беларускай 
літаратуры і мове. Як заўсёды, многа працаваў: друкаваў артыкулы ў 
«Савецкай Беларусі» і «Звяздзе», шэраг апавяданняў выйшлі ў «Родным 
краі», а ў канцы 1924 года пабачылі свет трэцяе, папраўленае выданне 
«Гісторыі беларускае літаратуры» ў Віленскім выдавецтве Б. А. Клецкіна 
і «Практычны расійска-беларускі слоўнік» (разам з М. Байковым). Адна-
часова трэцяе выданне «Гісторыі беларускае літаратуры», пераро-
бленае і дапоўненае разглядам вуснае народнае паэзіі, выдрукавана 
ў Дзяржаўным выдавецтве М.-Л. (1924). Апошняе, чацвёртае выданне 
(фактычна пятая кніга) выйшла ў 1926 годзе ў Дзяржаўным выдавецтве 
Беларусі. Аўтар у канцы кнігі змясціў тлумачальны слоўнік літаратур-
ных тэрмінаў і паняццяў «Назваслоўе», што дало магчымасць В. П. Ра-
гойшу назваць М. Гарэцкага пачынальнікам «стварэння сучаснай бела-
рускай літаратуразнаўчай тэрміналогіі» 38.

У студзені 1925 года пастановай Наркамасветы БССР зацверджа-
ны новы склад Інбелкульта, у які ўвайшоў і М. Гарэцкі. ён узначаліў 
Слоўнікавую камісію, затым мовазнаўчую і літаратуразнаўчую секцыі, 
удзельнічаў у працы правапісна-тэрміналагічнай і літаратурнай камі-
сій, чытаў лекцыі на першых Калінінскіх акруговых настаўніцкіх курсах, 
а разам з Якубам Коласам — цыкл лекцый у Мсціслаўскім педтэхнікуме, 
на курсах павышэння кваліфікацыі настаўнікаў. У «Полымі» надрукава-
ны ўрыўкі з запісак «На імперыялістычнай вайне», п’еса «Жартаўлівы 
Пісарэвіч».

Вядомы мастацтвазнаўца прафесар Міхаіл Кацар успамінаў: 
«У 1925 го дзе ў нашай хаце ў в. Клімавічы Сенненскага раёна пэўны час 
жыў пісьменнік Максім Гарэцкі. Цікавіла яго ўсё: мова, фальклор, народ-
нае мастацтва. З вялікай увагай і захапленнем разглядаў ён пасцілкі і 
ручнікі, слухаў песні маёй маці Фядоссі Аляксандраўны і маіх сясцёр. Мы 
і самі не ведалі, што ўсё гэта, аказваецца, вялікая духоўная каштоўнасць, 
сведчанне народнага таленту і майстэрства, і былі шчыра ўдзячныя Га-
рэцкаму за такую высокую ацэнку нашай культуры» 39.

У Максіма і асабліва ў Леанілы Усцінаўны было многа клопату з 
дзеткамі — Галінай і Леанідам, хаця яны даволі добра сябе паводзілі, 
раслі паслухмянымі і здаровымі. Але часамі былі і вялікія хваляванні. 

38 Рагойша В.П. «Назваслоўе» Максіма Гарэцкага // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакл. і 
паведамл. першых міжнар. чытанняў, 23–24 красавіка 1996. Мінск, 1997. С. 156–164.
39 Кацар М. С. Беларускі арнамент. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. С. 8.
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«Пасля Тацянкі (Галі. — Р. Г.), цераз тыдні паўтары, захварэў на водру 
Іванька (Лёня. — Р. Г.). Хварэў дужа цяжка, хоць зазвычай гэтая хваро-
ба бывае лёгкая (орд — ложак, ляжачая хвароба). Пасля яна яшчэ ў яго і 
ўскладнілася пухлінкаю на правай шчочцы. Хірург Шапіра, у іх на кватэры, 
прарэзаў. Выпаў на спадачак камок жоўтага гною. Доўга хадзіў Іванька ў 
павязцы. Рубчык застаўся значан» (с. 243).

Максім некалькі разоў прывозіў у Менск сваю маці, а кампазітары 
М. Аладаў і А. Ягораў запісалі ад Ефрасінні Міхайлаўны і пераклалі на 
ноты многія беларускія песні.

На ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 20-годдзю літаратурнай 
дзейнасці Янкі Купалы, Максім зрабіў даклад пра ролю песняра ў 
беларускім нацыянальна-культурным адраджэнні. Максім і Леаніла 
Гарэцкія сябравалі і сустракаліся не толькі з сем’ямі Янкі Купалы і Якуба 
Коласа, але і многіх іншых пісьменнікаў і навукоўцаў: Змітрака Бядулі, 
Уладзіміра Дубоўкі, Алеся Якімовіча, Адама Бабарэкі, Юркі Гаўрука, Ар-
кадзя Смоліча, Язэпа Лёсіка і інш.

У самым канцы 1925 года Іван Кузьміч і Ефрасіння Міхайлаўна 
ездзілі спачатку ў Маскву наведаць малодшага сына Гаўрылу, паглядзець 
на ўнука Усяслава і наведаць магілку Ганулі, а затым — да Максіма — 
у Менск. Максім вельмі прасіў маці застацца ў яго, пабыць даўжэй, адпа-
чыць, бо ў дварэ яна так многа працавала, што вельмі стамілася. Пра тое 
ж у лісце прасіў і Парфір, які зноў жаліўся на бацьку, бо той часта выпіваў, 
задзіраўся да ўсіх, у тым ліку і да Парфіра (абзываў яго гультаём), а той 
жа вёў усю гаспадарку.

У пачатку 1926 года ў «Полымі» (№ 2) паведамлялася: «М. Гарэцкі 
пераехаў для працы ў Горкі ў сельскагаспадарчай акадэміі».

*    *    *

Пражыў Максім Гарэцкі ў Горках два з паловай гады. Гэта былі гады 
плённай педагагічнай, літаратурнай, літаратуразнаўчай працы, актыўнай 
грамадскай дзейнасці, шчаслівага сямейнага жыцця. ён выступіў на 
Першым Усебеларускім краязнаўчым з’ездзе з дакладам «Збіранне і 
апрацоўка фальклору», на акадэмічнай канферэнцыі па рэформе бела-
рускага правапісу і азбукі, з прывітаннем XІ партыйнаму з’езду ў Мен-
ску. М. Гарэцкі стварыў моцную кафедру, на якой працавалі вядомыя 
дзеячы: Юрка Гаўрук, Паўліна Мядзёлка, Навум Сапранкоў. Усе яны былі 
актыўнымі сябрамі Аршанскай філіі «Маладняка». Пісьменнік вельмі 
многа дапамагаў ім не толькі парадамі, але і ўдзелам у літаратурных 
вечарах. «На дапамогу Максіма Гарэцкага трэба аднесці і значны по-
спех філіі ў выхаванні такіх маладнякоўцаў, як Тодар Кляшторны, Васіль 
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К аваль, Алесь Вечар, Уладзіслаў Прыбыткоўскі, Аляксееў, Герасімовіч, 
Юлі Таўбін і інш.» 40

«Гарэцкі вельмі любіў выкладаць мову. […] У той час выходзіла 
вельмі многа сельскагаспадарчых брашур па самых розных пытаннях 
земляробства, жывёлагадоўлі. Усе яны ў значнай колькасці траплялі 
ў сельгасакадэмію. Студэнты перакладалі гэтыя брашуры з рускай і 
тым самым засвойвалі тэрміналогію і набывалі практыку перадачы ду-
мак па-беларуску. Мы кантралявалі гэты пераклад, памылкі перакладу 
аналізавалі ў аўдыторыі. […] Яго падтрымлівала незвычайная вернасць, 
адданасць літаратуры, навуцы, народу свайму беларускаму. […] У яго 
мове ёсць натуральнасць, праўдзівасць, зусім няма штучнасці» 41.

У горацкі перыяд жыцця М. Гарэцкі рупліва збіраў матэрыялы да 
«Камароўскай хронікі». Каб прасачыць жыццёвыя шляхі некаторых сваіх 
герояў, ён у час летняга адпачынку ў 1926 годзе здзейсніў адмысловую 
вандроўку ў Сібір і на Далёкі Усход. Пры жыцці аўтара з цыклу «Сібірскія 
абразкі» было надрукавана каля 10 апавяданняў.

Максім часта ездзіў у Малую Багацькаўку, ды і бацькі, асабліва маці, 
бывалі ў Горках. ён вельмі любіў родных і клапаціўся аб іх, дапамагаў усім, 
чым мог. У бацькоўскай хаце паставіў першае ў Багацькаўцы радыё, якое 
прыходзілі слухаць вяскоўцы. Максім дапрацаваў зборнік «Н ародныя 
песьні з мэлёдыямі», які ён пачаў рыхтаваць разам з кампазітарамі М. Ала-
давым і А. Ягоравым яшчэ ў пачатку 1925 года ў Менску. У 1928 годзе 
зборнік быў выдадзены Інбелкультам. У яго ўвайшло 318 песень, запісаных 
ад Ефрасінні Міхайлаўны Гарэцкай. Сярод іх — шырокавядомая «Кума 
мая, кумачка». Мелодыю гэтай песні выкарыстаў М. Аладаў у оперы «Тарас 
на Парнасе», П. Падкавыраў — у Другім скрыпічным канцэрце, Р. Пукст — 
у Другой сімфоніі. Песню «Па гарохаўю, па ячанню» выкарыстаў Я. Цікоцкі 
ў оперы «Міхась Падгорны», М. Аладаў — у фінале «Квінтэта»; песню «Ты, 
чырвоная каліна» — М. Коршнер у балеце «Салавей», Я. Цікоцкі — у Пер-
шай сімфоніі, Я. Глебаў — у канцэрце для голасу з аркестрам. Кніга гэтая 
стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Некаторыя песні Ефрасінні Гарэцкай 
былі змешчаны ў шэрагу зборнікаў. Напрыклад, у «Анталогіі белару-
скай народнай песні» (укладанне Г. Цітовіча; 1975) прыведзена 6 песень, 
запісаных ад Ефрасінні Гарэцкай, а наогул са зборніка «Народныя песьні з 
мэлёдыямі» — 16. Вядомая беларуская этнамузыказнаўца Зінаіда Мажэй-
ка піша: «Сборник уникален благодаря множеству оттенков живой, почти 
зримо ощутимой документальности великого мастера этого жанра…» 42.

40 Ганчарык М. Даўняе, роднае // Максім Гарэцкі: Успаміны, артыкулы, дакументы. С. 66–70.
41 Гаўрук Ю. Сустрэчы ў Горках і Мінску // Там жа. С. 75–79.
42 Белорусская этномузыкология / Под ред. З. Можейко. Минск: Тэхналогія, 1997. С. 71.
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У Горкі прыязджалі пісьменнікі, артысты, якія гасцявалі ў М. Гарэцкага. 
Вельмі памятны быў прыезд Якуба Коласа, гастролі артыстаў тэатра БДТ-1.

У чэрвені 1927 года Максім разам з маці ездзіў у Маскву на магілку 
Ганулькі. «На Марынкінай магілцы… Як сумна, але войстрасць пачуцця 
ўжо прытупляецца. На магілцы — незабудкі, маргарыткі і казелец (сіняе, 
белае, залацістае). Маці начавала адну ноч у манашак. На магілцы пілі 
гарбату. Пакінулі красачак і чарэшань. Як мне сумна!» (с. 253).

«Пракоп пісаў Кузьме: “Усе пачалі гнаць самагон. Нашаму двару ізноў 
гора. Бацька ізноў будзе напівацца і ганяць нас. Адзін раз ужо пакрычэў 
даволі”» (с. 255). 

«У самым канцы лістапада выбралі Кузьму з праф. Фраловым і сту-
дэнтам Ляўкевічам ехаць у Менск вітаць ХІ партыйны з’езд» (с. 256).

Яшчэ раней быў асуджаны да 10 гадоў канцэнтрацыйнага лагера 
Ф. Аляхновіч, таму 10 лістапада М. Гарэцкі напісаў ліст-хадайніцтва: «Во 
имя революционной справедливости, во имя чести человека, писателя, 
артиста, во имя хоть кое-каких заслуг в прошлом, во имя белорусской 
литературы и театра, из внимания советской Власти к престарелой ма-
тери, к маленьким детям — это дело нужно еще раз тщательно пересмо-
треть» 43. ён разумеў, што такі ліст — значная небяспека, але не напісаць 
яго не мог.

15 снежня 1927 года М. Гарэцкі падпісаў разам з вялікай групай 
прафесараў, дацэнтаў і іншых навуковых супрацоўнікаў Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі «Пратэст», які паслалі поль-
скаму консулу пры Урадзе БССР і ў якім адзначалі, што яны, спачуваю-
чы змаганню працоўных Заходняй Беларусі за свае сацыяльныя і на-
цыянальныя правы, гнеўна пратэстуюць супраць суда над Беларускай 
сялянска-работніцкай Грамадой і пасламі Сойму.

27 красавіка 1928 года памёрла ад катару вантробаў маці Леанілы 
Усцінаўны, якая каля месяца цяжка хварэла.

10 снежня 1928 года М. Гарэцкі разам з Якубам Коласам, З. Бядулем, 
В. Ластоўскім, С. Некрашэвічам, Я. Дылам, У. Галубком, Ф. Ждановічам, 
М. Грамыкам напісалі хадайніцтва ў абарону Ф. Аляхновіча.

У тыя гады выйшлі з друку «Гісторыя беларускае літаратуры» (выд. 
4-е, пераробленае), «Практычны расійска-беларускі слоўнік» (разам з 
М. Байковым, 2-е выд., выпраўленае і дапоўненае), аповесці «У чым яго 
крыўда?», «Ціхія песні», кніга «На імперыялістычнай вайне», некалькі 
абразкоў, шэраг артыкулаў пра творчасць Якуба Коласа, Я. Нёманскага, 
М. Чарота, М. Зарэцкага, М. Багдановіча, М. Лынькова, З. Бядулі і інш.

43 Скалабан В. У. «У імя беларускай літаратуры і тэатра»: Невядомы ліст Максіма Гарэцкага 
// Літаратура і мастацтва. 1996. 26 студзеня.
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У 1928 годзе ў часопісе «Узвышша» Антон Адамовіч надрукаваў 
першы найбольш сур’ёзны крытычны агляд твораў пісьменніка «Максім 
Гарэцкі (Спроба манаграфіі аб творчасьці)». ён вызначыў Максіма Гарэц-
кага як «заснавальніка беларускай мастацкай прозы». Адамовіч закончыў 
манаграфію словамі: «Мы ўжо ня кажам тут аб значэньні М. Гарэцкага як 
першага пісьменьніка выключна празаіка ў нашай літаратуры, як пер-
шага пісьменьніка-псыхолёгістага, як першага стварыцеля вялікіх рэчаў 
у гэтай літаратуры… […] Мы ня можам маўчаць пра значэньне М. Гарэц-
кага як выяўляльніка пануючага тыпу эпохі беларускага адраджэньня, 
якое адно дае права яму на пачэснае месца ў гісторыі літаратуры гэтай 
эпохі» 44.

У ліпені 1928 года Максім ездзіў у Крым падлячыцца. Па даро-
зе спыняўся ў Смаленску, Маскве, Харкаве. Па запрашэнні Беларуска-
га студэнцкага зямляцтва ў Смаленску наведаў выпускную вечарыну 
студэнтаў педагагічнага факультэта Смаленскага універсітэта. У Ма-
скве сфатаграфаваўся разам з У. Дубоўкам. Рабіў падчас падарожжа 
дзённікавыя запісы. Вярнуўшыся ў Горкі, адразу напісаў заяву з просьбай 
звольніць з працы 1 верасня, у сувязі з тым, што скончыўся тэрмін, на які 
ён даваў згоду працаваць у Беларускай акадэміі сельскай гаспадаркі.

*    *    *

«Легкадумныя» адносіны Гаўрылы да абароны дысертацыі не 
прайшлі дарма. Былі нядобразычліўцы, якія скарысталі тое, што Гаўрыла 
Гарэцкі ў свой час не абараніў дысертацыі, і дабіліся выключэння яго з 
НДІ сельскагаспадарчай эканомікі.

Якраз у гэты час (верасень 1925 г.) яго запрасілі на працу дацэнтам, 
загадчыкам кафедры эканамічнай геаграфіі Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі імя Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Горках. Яго 
прызначылі сябрам Праўлення акадэміі і даручылі кіраваць выдавецкай 
справай. У Беларусі ў той час ішла барацьба за беларушчыну і супраць 
яе. Прыхільнікі выступалі за беларусізацыю грамадства, а праціўнікі 
стаялі за адзіную рускую культуру, навуку, адукацыю і праводзілі 
курс русіфікацыі. У той час многія кіраўнікі рэспублікі — так званыя 
«нацыянал-камуністы», такія, як А. Чарвякоў, М. Галадзед, А. Адамовіч, 
А. Баліцкі, — стаялі на пазіцыях беларусізацыі, і афіцыйны курс партыі 
таксама лічыўся нацыянальным (але, вядома, у межах дазволенага). 
Палітыка беларусізацыі лічылася дзяржаўнай і партыйнай. Прэзідыум 

44 Адамовіч Антон. Максім Гарэцкі (Спроба манаграфіі аб творчасьці) // Да гісторыі белару-
скае літаратуры. Менск: Выдавецтва Коласа, 2005. С. 32, 213.
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ЦВК БССР нават стварыў у 1925 годзе спецыяльную камісію па правя-
дзенні нацыянальнай палітыкі, якую ўзначаліў спачатку Д. С. Чарнушэвіч, 
а пазней А. І. Хацкевіч. Адпаведныя камісіі па беларусізацыі былі ство-
раны і ў акругах. У студзені і кастрычніку 1925 года прайшлі пленумы 
ЦК КП(б)Б, на якіх былі падведзены першыя вынікі беларусізацыі, раз-
гледжаны прычыны, якія тармозяць гэтую важную справу, адзнача-
на, што партыйныя арганізацыі павінны падаваць прыклад у справе 
беларусізацыі, вызначана далейшая праграма нацыянальнай палітыкі.

У навуцы і культуры галоўным цэнтрам беларусізацыі стаў Інбел-
культ (старшыня С. М. Некрашэвіч — з 1922 па 1925 г., затым У. М. Ігнатоў-
скі — да 1928 г.). Навуковыя супрацоўнікі русіфікатарскага напрамку 
групаваліся вакол Беларускага інстытута сельскай гаспадаркі ў Менску, 
якую ўзначальваў прафесар Кірсанаў — малады энергічны арганізатар, 
але страшэнны велікарускі шавініст, які не прызнаваў беларусаў за асоб-
ную нацыю і негатыўна ставіўся да любой праявы беларускасці.

Беларускі дзяржаўны універсітэт (рэктар У. І. Пічэта) фармальна як 
бьццам падтрымліваў палітыку беларусізацыі, але ў яго кіраўніцтве 
многія стаялі таксама на антыбеларускіх пазіцыях. Паколькі афіцыйны 
курс уладаў рэспублікі быў накіраваны на беларусізацыю, барацьба су-
праць яе ў Беларускім інстытуце сельскай гаспадаркі і БДУ часта мела 
прыхаваны характар і адзначалася ў змяншэнні колькасці супрацоўнікаў 
з ліку «шчырых беларусаў» шляхам змяншэння гадзін лекцый, а адсюль 
і заробку і г. д., што паступова прыводзіла да іх звальнення.

У Горках тады існаваў Горацкі сельскагаспадарчы інстытут, які 
ўзначальваў М. Ц. Козыраў — камуніст, малады ініцыятыўны арганізатар, 
таксама вораг беларушчыны. У яго каманду ўваходзілі такія відныя 
прафесары — вялікадзяржаўныя шавіністы, як У. І. Кіркор, У. У. Вінар, 
А. В. Ключароў. Іх актыўна падтрымліваў А. І. Крыніцкі — першы сакра-
тар ЦК КП(б)Б і намеснік наркамасветы П. І. Валасевіч.

Гэтая група, здабыўшы поўную падтрымку ў Смаленскім губернскім 
савеце, праводзіла палітыку, скіраваную на тое, каб адлучыць ад Беларусі 
яе смаленскую частку, а таксама Магілёўскую губерню і асабліва Горацкі 
раён, дзе знаходзіўся сельскагаспадарчы інстытут, і далучыць іх да Сма-
ленскай губерні РСФСР. Канешне, вялікая група маладой беларускай 
інтэлігенцыі, у тым ліку і амаль цалкам Інбелкульт, выступіла супраць 
такіх прапаноў. Горацкі раён пакінулі ў складзе БССР. Такім чынам, у 
БССР аказаліся два сельскагаспадарчыя інстытуты: Горацкі ў Горках і 
Беларускі ў Менску. Разгарнулася вялікая дыскусія, у тым ліку і ў дру-
ку, па пытанні, пакідаць абодва інстытуты ці аб’яднаць у адзін, і дзе 
тады яго пакінуць — у Горках ці Менску. У гэтую барацьбу ўключыўся 
і Гаўрыла, які стаў адным з самых актыўных дзеячаў «беларускай» 
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групоўкі. А пошняя дабівалася таго, каб зрабіць адзіную моцную сельска-
гаспадарчую ўстанову ў Горках. Гарэцкі апублікаваў на гэтую тэму шэраг 
артыкулаў. Адзін з іх яшчэ ў 1922 годзе быў надрукаваны ў газеце «Са-
вецкая Беларусь», ён так і называўся: «Дзе быць Беларускай сельскага-
спадарчай акадэміі?».

Барацьба скончылася перамогай «беларускага крыла»: было вы-
рашана спалучыць Горацкі і Беларускі інстытуты сельскай гаспадаркі 
ў адзіную ўстанову — Беларускую дзяржаўную акадэмію сельскай 
гаспадаркі імя Кастрычніцкай рэвалюцыі з цэнтрам у Горках (пастанова 
СНК БССР ад 5 жніўня 1925 г.).

Рэктарам акадэміі стаў прафесар М. Ц. Козыраў, і зноў разгарнулася 
барацьба паміж «прарускай» групай, у якую ўваходзілі большасць ста-
рых прафесараў і кіраўнікоў кафедраў, і «беларускай», якую складалі ма-
ладыя выкладчыкі-беларусы. На чале апошняй стаў Г. Гарэцкі.

Асабліва абвастрылася барацьба, калі павінны былі адбыцца вы-
бары ў Праўленне (кіраўніцтва) акадэміі (7 чалавек). Козырава вельмі 
падтрымліваў Вінакур — кіраўнік партарганізацыі, які пачаў склікаць 
сходы прадстаўнікоў усёй акадэміі (набіралася да тысячы чалавек), дзе 
ён усяляк стараўся дыскрэдытаваць «беларускую» групу і ўзвялічыць 
«прарускую». Нярэдка з палкімі прамовамі выступаў малады, энергічны, 
рухавы Гаўрыла. Выступоўцы абедзвюх груп абапіраліся на паста-
новы ўсебеларускай партыйнай арганізацыі, прычым беспартыйны 
Гарэцкі часта «біў» некаторых партыйцаў, у тым ліку і Вінакура, іх жа 
сродкамі — лепшым веданнем гэтых пастаноў і больш пераканаўчай 
логікай дабіваўся прыязнасці вялікай аўдыторыі. Для таго, каб урэгу-
ляваць гэтыя спрэчкі, звярнуліся ў акруговую партыйную арганізацыю, 
якой кіраваў вядомы беларускі дзеяч П. В. Саевіч. ён некалькі разоў 
прыязджаў у Горкі, удзельнічаў у гарачых спрэчках і паступова прыняў 
бок «беларускай» групы, прадстаўнікі якой атрымалі большасць на вы-
барах кіраўніцтва акадэміі. Сябрам Праўлення быў выбраны і Г. Гарэцкі.

Зыходзячы з рашэнняў кастрычніцкага пленума ЦК КП(б)Б, Г. Гарэцкі 
напісаў у камуністычную ячэйку пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
сельскай гаспадаркі вялікую заяву, у якой прапанваў дэталёвую прагра-
му беларусізацыі акадэміі. ён цытаваў асобныя палажэнні пастановы 
пленума і на кожнае з іх даў сваю канкрэтную прапанову 45.

Гаўрыла пільна займаўся навуковай працай. Выйшла з друку яго 
вялікая манаграфія «Народны прыбытак Беларусі (Национальный до-
ход Белоруссии)», артыкулы пра насельніцтва і сельскую гаспадарку 

45 Гесь А. «Усякі іншы шлях лічу памылковым і шкодным»: Беларусізацыя Сельгасакадэміі, 
год 1925-ы // Айчына. 1995. № 5. 25 лютага.
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Г омельскай губерні і інш. У артыкуле «Аб беларусізацыі вышэйшых наву-
чальных устаноў БССР», надрукаваным у часопісе «Асьвета» (1926, № 6), 
Гарэцкі на прыкладзе Беларускага універсітэта і Беларускай сельскага-
спадарчай акадэміі апісвае стан беларусізацыі і яе дынаміку з 1919 да 
1926 года. ён прааналізаваў колькасць працаўнікоў, якія валодалі белару-
скай мовай, па катэгорыях — прафесары, дацэнты, асістэнты, навуковыя 
супрацоўнікі, прычым беларусізаваным працаўніком ён лічыў кожнага 
(незалежна ад нацыянальнасці), хто валодае беларускай мовай. Высно-
вы такія: беларусізацыя праведзена ў мізэрнай долі — у акадэміі белару-
скай мовай валодае 1/4 частка працаўнікоў, а ва універсітэце толькі 1/6; 
найбольшы працэнт беларускамоўных (амаль 50%) у беларускай групе, 
затым ідуць украінцы і яўрэі; найбольш беларусізаваны сярэднія групы 
(дацэнты і асістэнты), а найменш — самая малодшая (няма беларускага 
навуковага маладняку); за гэтыя гады беларусаў было скарочана адпа-
ведна ў 5 разоў больш, чым расійскіх супрацоўнікаў; трэба запрашаць з 
Расіі эмігрантаў — вучоных-беларусаў, колькасць якіх досыць значная 
і сярод якіх многа выдатных спецыялістаў. Галоўны трывожны вынік: 
«Беларусізаванае навуковае зьмены няма».

Ад імя Праўлення Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай 
акадэміі Гаўрыла Гарэцкі вітаў Акадэмічную канферэнцыю па рэфор-
ме беларускага правапісу і азбукі. ён адзначыў поспехі ў беларусізацыі: 
каля 75% асістэнцкага складу акадэміі і 50% навуковых супрацоўнікаў 
пераходзілі на беларускую мову. Але «на шляху дальшай поўнай 
беларусізацыі Акадэміі мы маем вялікія перашкоды — гэта адсутнасьць 
у нас навуковае тэрміналёгіі». «Факт дзяржаўнага будаўніцтва Савецкай 
Беларусі павінен быць падмацаваны і іншымі фактамі — утварэньнем 
навуковай беларускай мовы, самастойнай беларускай навукі. Толькі 
тады будзе цалкам запоўнена гістарычная гама будаўніцтва беларускай 
культуры» 46.

У 1926 годзе выйшлі з друку артыкулы Г. Гарэцкага «Население Го-
мельской губернии» і «Сельское хозяйство Гомельской губернии», у якіх 
ён вельмі пераканаўча даказаў, што Гомельшчына і па насельніцтве, і па 
характары сельскай гаспадаркі найбольш блізкая менавіта Беларусі, а не 
Расіі і Украіне. Яго аргументы былі ўзятыя за аснову пры абгрунтаванні 
мэтазгоднасці ўключэння Гомельшчыны ў склад БССР.

Улетку Гарэцкі выязджаў у экспедыцыі, якімі кіраваў яшчэ з часоў 
працы ў НДІ сельскагаспадарчай эканомікі (Масква). Экспедыцыя 
праводзіла эканамічныя профілі спачатку ў Маскоўскай вобласці па лініі 

46 Працы акадэмічнае канфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі. Менск, 
1927. С. 32–34.
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Пятроўска-Разумоўскае — Дурыкіна (1925 г.), а затым у Беларусі па лініі 
Слуцк — Мглін (сакавік–красавік 1926 г.) і Менск — Магілёў — Рослаў 
(чэрвень 1926 г.). Каб правесці гэтую экспедыцыю, прыйшлося ўзяць у 
акадэміі адпачынак.

Па выніках першай экспедыцыі ў Маскве ў 1927 годзе выйшла кніга 
Г. І. Гарэцкага, С. М. Малышава, А. А. Рыбнікава «Экономическое влияние 
Москвы на организацию сельского хозяйства области», у якой быў вялікі 
раздзел Гарэцкага «Экономический профиль. Петровско-Разумовское  — 
Дурыкино». У прадмове да кнігі дырэктар інстытута прафесар А. В. Чая-
наў пісаў: «Экспедиция Горецкого, задуманная исключительно для про-
верки теоретических взглядов на границы районов, оказалась, однако, 
гораздо более плодотворной и дала нам целый ряд весьма ценных но-
вых материалов для суждения о стандарте сельского хозяйства вообще 
и, благодаря новизне метода, как-то по-новому осветила давно изучен-
ное нами подмосковное пространство. […] В своей работе Г. И. Горец-
кий весьма подробно остановился на тех возможностях, которые дает 
исследователю примененный им метод экономического профиля, и на-
мечающаяся им в ближайшее время экспедиция для зарисовки эконо-
мического профиля 54-й северной параллели на протяжении 300 верст 
через всю Белоруссию и часть РСФСР с несомненностью должна будет 
показать, насколько прав он в своих предположениях. …Этот метод дол-
жен явиться одним из наиболее дешевых и наиболее быстрых методов 
обследования еще неизученных пространств» 47.

Была вялікая радасць, калі ў лютым 1926 года брат Гаўрылы Максім 
з сям’ёй пераехаў у Горкі. Яго запрасілі ўзначаліць кафедру беларускай 
мовы і літаратуры Беларускай акадэміі сельскай гаспадаркі і выкла-
даць гэтыя прадметы ў якасці дацэнта. Максім, які меў большую сям’ю, 
засяліўся ў тую кватэру, дзе раней жыў Гаўрыла, а той пераехаў у мен-
шую кватэру ў другім доме.

У жніўні–верасні 1926 года Г. Гарэцкі разам з С. Некрашэвічам быў у 
вельмі паспяховай камандзіроўцы ў Польшчы, Германіі і Даніі. 18 верас-
ня яны прынялі ўдзел у святкаванні 20-годдзя беларускай прэсы, якое 
арганізаваў Віленскі беларускі нацыянальны камітэт. Гарэцкі сабраў 
вялікі матэрыял па вывучэнні эканомікі Заходняй Беларусі.

А тым часам падышлі выбары кіраўнікоў большасці кафедраў і лаба-
раторый. У Наркамасвеце ўсе кадравыя пытанні  ўзяў на сябе П. Валасевіч. 
Пры падтрымцы апошняга, карыстаючыся выбарамі, Козыраў вырашыў 

47 Чаянов А. В. Предисловие // Экономическое влияние Москвы на организацию сельского 
хозяйства области. Опыт профильных исследований. М.-Л.: «Московский рабочий», 1927. 
С. 5–11.
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зрабіць рэфармаванне — аб’яднаць блізкія па навуковым напрамку 
кафедры і лабараторыі ў групы, у якіх галоўнай будзе адна з вядучых 
кафедраў. Гэта ўсё рабілася дзеля таго, каб трымаць кіраўніцтва ў сваіх 
руках. Асабліва яго турбавалі кафедры грамадскіх навук, якія мелі вялікі 
ўплыў на ўсю акадэмію. ён дабіўся аб’яднання ўсіх гэтых кафедраў 
у групу пад кіраўніцтвам кафедры палітычнай эканомікі, якую сам 
узначальваў. Кафедра Гарэцкага таксама трапіла сюды. Сваім намеснікам 
паставіў выдатнага адміністратара прафесара Ю. А. Вейса і дабіўся, каб 
апошні сам складаў для ўсіх навучальныя планы, якія затым зацвярджаў 
Козыраў. Планы складаліся так, што непатрэбны выкладчык атрымліваў 
мінімальную колькасць гадзін, а адсюль і адпаведную аплату. Так пасту-
пова выцясняліся прыхільнікі беларушчыны.

Козыраў і К° вырашылі абраць прафесара па кафедры аграрнай 
палітыкі і эканомікі. Конкурсная камісія абмяркоўвала дзве кандыдату-
ры — Гарэцкага і Грынфельда — і прыйшла да высновы, што абедзве 
кандыдатуры не адпавядаюць патрабаванням да загадчыка кафедры — 
прафесара. Аднак пазней усё ж аддалі перавагу Гарэцкаму, на якога 
падрыхтавалі адпаведныя дакументы. Адвезці іх у Менск папрасілі са-
мога кандыдата.

Гаўрыла паехаў у Менск, аддаў дакументы Валасевічу, які, не 
параіўшыся з А. Баліцкім — кіраўніком Наркамасветы, разгледзеў іх і 
вярнуў у пакеце. Гаўрыла прывёз іх у Горкі разам з пісьмом да Козырава. 
Аказалася, што на дакументах была віза: «Адмовіць», а ў пісьме — згода 
не зацвярджаць вынікі выбараў загадчыка кафедры. Ю. Вейс жа склаў 
такі навучальны план, што Гарэцкаму цяжка стала пракарміць сям’ю…

У пачатку 1927 года паўстала пытанне аб стварэнні ў Менску Бе-
ларускага навукова-даследчага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі. 
Прадстаўнікі Інбелкульта, ведаючы пра тыя падзеі, што адбыліся ў 
Горках, прапанавалі абраць дырэктарам новага інстытута Гаўрылу Га-
рэцкага, якога выклікаў М. М. Галадзед — старшыня СНК БССР і сказаў 
прыблізна так: «Мы прызначылі Вас дырэктарам Беларускага навукова-
даследчага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі імя У. І. Леніна пры 
СНК БССР. Мы Вам давяраем. Мы ведаем усю гісторыю барацьбы з Вамі. 
Не здавайце пазіцыі і пачынайце працу».

У Менску Гаўрыла з Лараю і сынам знялі палову драўлянага 
доміка, які стаяў сярод саду на Правіянцкай вуліцы. Гарэцкі распрацаваў 
структуру новага інстытута, склаў яго статут, вызначыў падрабязныя 
напрамкі дзейнасці, праграму даследаванняў і план працы, прычым 
усё гэта падначаліў таму тыпу народнай гаспадаркі, які быў выяўлены 
пры вывучэнні нацыянальнага прыбытку Беларусі. Гэтыя дакумен-
ты спадабаліся Чарвякову, Галадзеду, Адамовічу і іншым кіруючым 
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асобам. Былі выдзелены грошы, штат, будынкі. Цэнтральны будынак 
інстытута — вялікі дом на крутым беразе Свіслачы каля Нацыянальнага 
акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета. А. Чарвякоў і У. Ігнатоўскі 
аддалі інстытуту будынак сваёй дачы разам з зямлёй вакол яго.

Інстытут стаў набіраць сілу. Усе навуковыя напрамкі сельскай і ляс-
ной гаспадаркі былі сканцэнтраваны ў ім. Некалькі разоў прыязджаў 
у інстьпут М. І. Вавілаў, якому спадабаліся і сама даследчая ўстанова, і 
кірунак навуковай працы. Пачалі выдаваць на беларускай мове што-
месячны часопіс «Сельская і лясная гаспадарка Беларусі», які шырока 
распаўсюджваўся.

Адразу пасля стварэння БНДІ сельскай і лясной гаспадаркі была 
заключана дамова паміж ім і Інбелкультам «у мэтах канцэнтрацыі, 
планавага развіцця і ўзаемнай сувязі навуковых доследаў прыроды, 
гаспадаркі і культуры Беларусі». У сувязі з гэтым Г. Гарэцкага ўвялі ў 
склад Прэзідыума Інбелкульта і Навуковай Рады як правадзейнага члена 
з правам рашаючага голасу.

На VІІІ Усебеларускім з’ездзе Саветаў рабочых, сялянскіх і 
чырвонаармейскіх дэпутатаў Гарэцкі выступіў з прамовай, у якой 
падзякаваў ураду за адкрыццё БНДІ сельскай і лясной гаспадаркі, вы-
казаў думкі пра неабходнасць эфектыўных навуковых дасле даван няў, 
інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі Беларусі, падрыхтоўкі ў бліжэйшы 
час сваіх беларускіх маладых даследчыкаў. На гэтым з’ездзе Г. Гарэц-
кага абралі кандыдатам у члены Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта 
БССР.

У верасні 1927 года адбылася амаль двухмесячная камандзіроўка ў 
Нямеччыну і Данію, дзе Гарэцкі і яго калегі змаглі пазнаёміцца з рознымі 
напрамкамі ў арганізацыі навуковай справы і вытворчасці сельскай 
гаспадаркі. Вопыт суседніх краін быў вельмі карысны для паляпшэння 
працы ў Беларусі.

*    *    *

Жыццё Гаўрылы і яго сям’і ў Менску наладзілася. Была цікавая пра-
ца, якой ён аддаваў усе свае сілы, розум і сэрца. Інстытут стаў на ногі і 
карыстаўся вялікім аўтарытэтам. Верылася ў нацыянальнае адраджэнне 
роднай Беларусі, за якое ён гатоў ахвяраваць усім і за якое змагаўся, як 
толькі мог, нават у дробязях. З Ларай жылі дружна, весела, радасна. Лара 
таксама працавала, але на грамадскіх пачатках, бо неяк няёмка было 
жонцы дырэктара атрымліваць грошы, працуючы ў той жа ўстанове, 
дзе і муж. Яна вяла селекцыйныя даследаванні на бульбяной і балот-
най станцыях. Былі сябры-аднадумцы, да якіх хадзілі ў госці. Часцей за 
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ўсё збіраліся ў Янкі Купалы, Якуба Коласа, А. Смоліча, С. Некрашэвча, 
А. Лёсіка.

Неяк прыйшла чарга і Гарэцкіх запрасіць да сябе Янку Купалу. Лары-
са Восіпаўна ўспамінала: 

Сустрэчы з Янкам Купалам адбываліся найбольш на прэм’ерах у тэатрах, на 
канцэртах. Колькі разоў былі і ў яго хаце. Аднойчы нам давялося прымаць 
высокіх гасцей — Янку Купалу з Уладзіславай Францаўнай у сваім доме. Былі 
яшчэ і другія госці. Мне ніколі не прыходзілася прымаць такіх дарагіх, выдат-
ных людзей. Звычайна бывалі ў нас нашы равеснікі, роўныя нам — усё было 
проста.

А тут — вядомыя людзі — сам Янка Купала! Чым жа частаваць? Вось я і наду-
мала, што найлепшым пачастункам будзе тое, што я з дзяцінства лічыла най-
больш смачным, найбольш любіла — гэта шынка без сала, чайная каўбаса, 
сыр галандскі, кансервы шпроты і… пірожныя. Канешне, салодкае віно. Муж 
ужо па сваёй ініцыятыве набыў мацнейшае пітво, каньяк ці што там яшчэ. 
Селі мае госці за стол і неяк разгублена глядзяць на мой стол, нерашуча пор-
каюць відэльцамі. Мяне аж жар працінае ад хвалявання.

Раптам падходзіць да мяне Іван Дамінікавіч і ціхенька на вуха шэпча: «Лары-
сачка, а ці ёсць у цябе селядзец?» — «Ёсць!» — «Дык пойдзем». У кухні мы 
з ім чысцім селядцы, а суседка па кватэры шпарка накачвае прымус, каб хут-
чэй зварылася яе бульба, якую яна сабе рыхтавала, а цяпер аддае нам. Калі 
ўсё было гатова, Іван Дамінікавіч і я досыць урачыста ўнеслі гэты «шыкоўны» 
пачастунак да нашага застолля. Госці сустрэлі нас шчырым задавальненнем, 
стала весела і жвава. А мне трохі і палягчэла ад тае няёмкасці. Я была так 
удзячна Івану Дамінікавічу і яшчэ з большай павагай убачыла ў ім Вялікага 
Чалавека і такога простага, душэўнага нашага любага паэта Янку Купалу 48.

З пачатку верасня 1928 года ў Менск вярнуўся і Максім Гарэцкі з 
с ям’ёй, які зняў кватэру на вуліцы Шпітальнай (цяпер вуліца Фрунзе, п ры-
блізна там, дзе знаходзіцца Дом літаратара) — адносна недалёка ад ква-
тэры малодшага брата. Максім быў прызначаны вучоным спецыялістам 
Інстытута навуковае мовы Інбелкульта 49, у газетах надрукаваў шэраг 
артыкулаў пра творчасць маладнякоўцаў, выйшлі з друку «Жартаўлівы 
пісарэвіч» і «“Маладняк” за пяць гадоў. 1923–1928 гг.» і інш. 

Леаніла Усцінаўна ў гэты менска-горацка-менскі перыяд іх жыцця 
шмат напісала: выйшлі творы для дарослых («Падарожніца», «Бяздзетух-
на», «Валуй», «Папова батрачка», «Вясновыя хмаркі») і для дзяцей («Вар-
ка», «Кот Знайдзён», «Андрэйка», зборнік «Лявонка», «Сталёвы конь», 

48 Гарэцкі Радзім. Янка Купала і браты Гарэцкія // Роднае слова. 2004. № 7. С. 96–99.
49 Дасаева Т. М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага. С. 54.
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апавяданкі «Жук», «На гародзе», «Працоўныя мазалі» і інш.). Перакла-
ла на беларускую мову «Гісторыю аднаго мядзведзя» Сэтана-Томпсана, 
«Бунт Моці-Гёджа» Кіплінга, «Каштанку» А. Чэхава, дапамагала М. Гарэц-
каму перакладаць «У нетрах Усурыйскага краю» В. К. Арсеньева.

Лара была цяжарная. Гурык меў новы добры веласіпед і любіў на 
ім праехацца па Правіянцкай вуліцы, якая мела няроўны профіль — то 
спуск, то горка. Асабліва падабалася разагнацца і з вецярком — уніз з 
гары. Нярэдка і Лару браў з сабой, пасадзіўшы на перакладзіну. Вось і за-
раз паехалі так разам: вецярок шуміць ад шыбкай язды з гары. А ў са-
мым нізе раптам — канава. Не паспеў Гурык падумаць, куды звярнуць, 
як паляцеў у гэтую канаву. Лара на яго, а веласіпед праз іх — яшчэ да-
лей. Спужаліся вельмі, каб не пашкодзіла гэта дзіцяці. Але ўсё абышлося. 
І сын у канцы года з’явіўся, і назвалі яго старабеларускім імем у гонар 
Радзіма — заснавальніка племені радзімічаў.

Улетку браты ці іх жонкі з дзеткамі, а то і разам наведвалі бацькоў у 
Малой Багацькаўцы. Узімку бацькі прыязджалі на кароткі час да сыноў: 
маці, Ефрасіння Міхайлаўна, звычайна спынялася ў Максіма, а бацька, 
Іван Кузьміч, — у Гурыка.

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

У канцы кожнага года Беларускі навукова-даследчы інстытут сель-
скай і лясной гаспадаркі імя У. І. Леніна рыхтаваў дэталёвую справазда-
чу пра вынікі сваёй працы і планы на будучыню. Гарэцкі як дырэктар 
інстытута пісаў досыць вялікі агульны раздзел аб працы інстытута, 
галоўных дасягненнях і перспектывах развіцця на наступныя гады. 
Інстытут меў 5 вялікіх аддзелаў: сельскагаспадарчай эканомікі і аграр-
най палітыкі, раслінагадоўлі і прыкладной батанікі, жывёлагадоўлі і пры-
кладной заалогіі, меліярацыі і культуры балот, лясной гаспадаркі. Пры 
аддзелах існаваў шэраг галіновых, раённых і спецыяльных доследных 
станцый. Апрача таго, пры інстытуце працаваў аддзел «Белгеафізіка» з 
геафізічнай абсерваторыяй і метэаралагічнай станцыяй, цэнтральная 
хімічная лабараторыя і Бюро сялян-даследчыкаў.

Па матэрыялах сваёй камандзіроўкі ў Польшчу Г. Гарэцкі напісаў 
грунтоўную манаграфію «Межы Заходняй Беларусі ў Польшчы (нацыя-
нальны склад насельніцтва Заходняй Беларусі)», якая была в ыдадзена 
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ў Менску (1928) на беларускай мове з вялікім англійскім рэзюмэ. Кры-
тычны разгляд крыніц, што ўтрымлівалі звесткі пра нацыянальны 
склад насельніцтва Заходняй Беларусі, даў магчымасць аўтару пака-
заць, наколькі далёкія вынікі польскіх перапісаў 1919 і 1921 гадоў ад 
аб’ектыўнасці. ён вызначыў 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 насельніцтва 
ўсяго СССР аўтар зрабіў такі сумны вывад: «…беларусы перажываюць 
працэс асіміляцыі выключнай моцы, які ставіць беларусаў на ўзровень 
(у гэтых адносінах) да найбольш “някультурных” нацыянальнасьцяў 
СССР, што стаяць на грані ўжо фізычнага зьмяншэньня і выміраньня 
(камчадалы, асьцякі і да т. п.)» 50.

Разгледзеўшы стан сельскай гаспадаркі БССР, Гарэцкі ў брашуры 
«Дасьледчая справа па сельскай і лясной гаспадарцы БССР» прыйшоў 
да высновы, што «ў бліжэйшыя 25–30 год БССР мае зусім рэальныя пад-
ставы, каб павялічыць гуртавую вытворчасьць сельскай гаспадаркі ў 
4–5 разоў, давесьці гушчыню насельніцтва да 70–75 чалавек на кілёметр, 
з агульнай ёмкасьцю тэрыторый сучаснай БССР у 8½–9 мільёнаў 
насельніцтва» 51.

Г. Гарэцкі актыўна ўдзельнічаў у пасяджэннях СНК БССР, сесіях ЦВК 
і г. д. ён выступіў з шэрагам дакладаў, у якіх падымаў пытанні пра не-
абходнасць стварэння «Беларускага Цэнтральна-Прамысловага раёну з 
цэнтрам у Менску», праблемы працы і насельніцтва, геаграфічнага размя-
шчэння прамысловасці, важнасці жывёлагадоўлі для сельскай гаспадаркі, 
гаварыў пра палітыку стварэння беларускага індустрыяльнага прале-
тарыяту, пашырэнне геалагічных даследаванняў і пошукі мінеральнай 
сыравіны (у тым ліку агранамічных руд), капітальнае будаўніцтва на-
вуковых устаноў, матэрыяльна-тэхнічную базу сельскай гаспадаркі і 
г. д. На ІX Усебеларускім з’ездзе Саветаў у 1929 годзе Гаўрылу Гарэцкага 
перавялі з кандыдата ў члены ЦВК БССР.

50 Гарэцкі Г. Нацыянальныя асаблівасьці насельніцтва БССР і беларускага насельніцтва СССР 
паводле перапісу 1926 г. // Полымя. 1929. № 5. С. 36.
51 Гарэцкі Гаўрыла. Дасьледчая справа па сельскай і лясной гаспадарцы БССР. Менск: вы-
даньне Наркамзему БССР, 1929. С. 25.
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*    *    *

Пытанне аб пераўтварэнні Інбелкульта ў Акадэмію навук яго кіраўнікі 
паставілі перад Урадам БССР яшчэ ў 1924 годзе. Але дазвол на гэта Масква 
дала значна пазней — толькі ў 1928-м, і 13 кастрычніка ўрад БССР прыняў 
адпаведную пастанову. Хаця за аснову будучай Беларускай Акадэміі на-
вук (БАН) быў узяты Інбелкульт, але і іншыя навуковыя арганізацыі 
мабілізавалі ўсе сілы, каб вылучыць сваіх прадстаўнікоў у вышэйшую 
навуковую ўстанову рэспублікі. Але спіс акадэмікаў, Прэзідыум, новы 
Статут складаўся спецыяльнай урадавай камісіяй, у якую ад Інбелкульта 
ўвайшлі толькі У. Ігнатоўскі і С. Некрашэвіч.

У канцы снежня позна вечарам па тэлефоне Г. Гарэцкага выклікаў 
Старшыня СНК БССР М. Галадзед і паведаміў, што адбылося пасяджэн-
не ЦК КП(б)Б і ў ліку кандыдатаў акадэмікаў — арганізатараў БАН 
вылучылі і Г. Гарэцкага, нягледзячы на яго маладосць, прынялі пад увагу 
яго вялікія заслугі па арганізацыі БНДІ сельскай і лясной гаспадаркі, які 
стаў адным з найлепшых інстытутаў рэспублікі. І дадаў: «Так што Вы не 
дзівіцеся, дайце сваю згоду, і я Вас загадзя віншую».

26 снежня 1928 года шэраг найбуйнейшых вучоных БССР, галоўным 
чынам з ліку членаў Інбелкульта, спачатку абраныя спецыяльна ство-
ранай камісіяй, а затым ужо пастановай СНК БССР былі зацверджаныя 
ў званні акадэмікаў Беларускай Акадэміі навук. 9 членаў было абрана з 
АН СССР і Усеўкраінскай АН.

1 студзеня 1929 года, у дзень 10-годдзя БССР і Кампартыі рэспублікі, 
у будынку Дома культуры (раней сінагогі, цяпер — Рускага драматычна-
га тэатра імя М. Горкага) адбылося ўрачыстае пасяджэнне — устаноўчы 
сход Беларускай Акадэміі навук. Яго распачаў старшыня ўрадавай 
камісіі па рэарганізацыі Інбелкульта ў БАН сакратар ЦВК А. І. Хацкевіч. 
ён абвясціў прозвішчы першых акадэмікаў БАН. Прывітальныя тэлегра-
мы прыслалі больш чым 80 устаноў і дзеячаў навукі і культуры з розных 
куткоў СССР. Новую Акадэмію навук вітаў М. Галадзед. 3 дакладам пра 
шлях развіцця навуковай дзейнасці выступіў першы прэзідэнт акадэміі 
У. М. Ігнатоўскі. У газеце «Савецкая Беларусь» ад 3 студзеня была на-
друкавана Пастанова СНК БССР пра зацвярджэнне складу правадзейных 
членаў і Прэзідыума БАН.

На жаль, у акадэмікі не былі абраны Аркадзь Смоліч і Максім Гарэцкі. 
Першага, які вельмі многа працаваў над тым, каб Інбелкульт стаў БАН, 
падтрымлівалі Янка Купала, Якуб Колас, У. Пічэта. Значныя намаганні 
для гэтага рабіў і Г. Гарэцкі. Аднойчы сабраліся на вечарыну ў Смоліча 
і абмяркоўвалі магчымасці такіх выбараў. Але той подпіс, які паставіў 
Смоліч як міністр Урада БНР пад тэлеграмай нямецкаму кайзеру 
Вільгельму, перакрэсліў усе іх намаганні. А Максім Гарэцкі ўжо з 1926 года 
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быў у «чорным спісе» ДПУ Беларусі. Апрача таго, яму, відаць, не змаглі да-
раваць тую незадачлівую сустрэчу групы пісьменнікаў на чале з Цішкам 
Гартным і Янкам Купалам, якая мелася адбыцца ў Горках. Аўдыторыя 
больш за 1000 чалавек (там з імі быў і Максім Гарэцкі) доўга іх чакала, 
а яны так і не прыйшлі, пакрыўдзіўшыся на тое, што на вакзале (стан-
цыя Пагодзіна) іх сустрэў не сам Гарэцкі, а прыслаў толькі Юрку Гаўрука. 
Цішка Гартны недалюбліваў М. Гарэцкага. Вось такія, здавалася б, пры-
ватныя дробязі і амбіцыі часта вырашаюць лёс чалавека. Скрозь сіта ад-
бору не прайшлі ў акадэмію і такія выдатныя вучоныя-беларусазнаўцы, 
як Я. Ф. Карскі, М. В. Доўнар-Запольскі, Я. Л. Дыла, А. К. Сержпутоўскі.

Пасля стварэння БАН Максім Гарэцкі працаваў на той жа пасадзе, што 
і раней, узначальваў дыялекталагічную камісію, удзельнічаў у пасяджэн-
нях кафедры гісторыі беларускай літаратуры, надрукаваў п’есу «Гапон і 
Любачка», некаторыя творы з цыкла «Люстрадзён» і інш. ён падрыхтаваў 
да выдання «Зборнік апавяданняў», але кніга не пабачыла свету 52.

Яшчэ ў канцы 1927 года з’езд УКП(б) намеціў курс на калектывізацыю 
сельскай гаспадаркі і наступ сацыялізму па ўсім фронце. На наступны 
год узмацнілася барацьба супраць любых праяў «антыкамуністычнай 
ідэалогіі і немарксісцкіх ухілаў», «буржуазнай нацдэмаўшчыны» і г. д. 
1929 год стаў годам «вялікага пералому», суцэльнай калектывізацыі, 
новай «чысткі» партыі пад знакам барацьбы супраць трацкістаў, правых 
апартуністаў, буржуазных нацыяналістаў і інш. Гэта быў год пераходу да 
дзікіх таталітарных метадаў кіраўніцтва краінай, калі, па словах Сталіна, 
«рэпрэсіі ў галіне сацыялістычнага будаўніцтва з’яўляюцца неабход-
ным элементам наступлення». Савецкі Саюз ператвараўся ў сапраўдны 
«архіпелаг ГУЛАГ».

У падобнай сітуацыі незадаволенасць выклікала і наваствораная 
БАН, якая здавалася занадта нацыянальнай. З Масквы прагучаў сігнал 
супраць «нацдэмаў» у выглядзе шэрагу артыкулаў, надрукаваных у «Ком-
сомольской правде». Яны мелі выразныя назвы: «Тени прошлого», «При-
зрак Столыпина в стенах Наркомзема», «Любимая мозоль национал-
демократов», «С камнем за пазухой», «Под прикрытием национальных 
особенностей» і г. д.

У «Комсомольской правде» (23 жніўня 1929 г.) у артыкуле, падпісаным 
ініцыяламі А. И., зазначалася: «О выхолащивании классового смысла 

52 Магчымыя прычыны, чаму «Зборнік…» застаўся нявыдадзеным, разабрала Т. С. Го-
луб у кнізе «У творчай майстэрні класіка» (Мінск: Беларуская навука, 2002). Адна з іх — 
«палітрэдактар Будзінскі даў адмоўны водзыў» (Чарняўская Л. У. Успаміны пра знаёмства і 
сустрэчы з Якубам Коласам // Полымя. 1994. № 9. С. 101–105). Пры ўкладанні кнігі Максіма 
Гарэцкага «Прысады жыцця» (Мінск: Мастацкая літаратура, 2003) Т. С. Голуб поўнасцю 
ўлічыла змест «Зборніка апавяданняў».
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н ациональной политики свидетельствует и то, как была создана Ака-
демия наук. Это было сделано в кабинетном порядке, без участия масс. 
Наметили и назначили! Теперь, правда, спохватились — слишком много 
имен, но чрезвычайно мало подлинных друзей диктатуры пролетариа-
та, настолько мало, что белорусская ксендзовско-черносотенная газета 
“Крыніца”, выходящая в Польше, нашла для себя возможным писать об 
академии, созданной советской властью: “Наша акадэмія навук!”».

У артыкулах у негатыўным кантэксце былі ўзгаданыя імёны 
акадэмікаў З. Жылуновіча, Я. Лёсіка, С. Некрашэвіча, У. Пічэты, А. Баліц-
кага, «бывшего белогвардейца» В. Ластоўскага, «бывшего деникинца» 
І. Замоціна і інш. У артыкуле «Кулацкая политика под советским фла-
гом. Тайное стало явным» («Комсомольская правда», 3 верасня 1929 г.) 
змяшчаўся зварот да Пленума ЦК КП(б)Б «сделать резкий поворот от того, 
что бросало тень на белорусскую партийную организацию. С национал-
демократизмом, невзирая на лица, надо решительно покончить!».

У газеце «Звязда» (30 кастрычніка 1929 г.) быў надрукаваны арты-
кул «Новая нацыянал-дэмакратычная вылазка», у якой крытыкаваліся 
М. Гарэцкі і камуністы Я. Марук, І. Цвікевіч, П. Ільючонак і іншыя за тое, 
што ў час палітычнай «чысткі» ўзялі пад сваю абарону Жылуновіча і, 
больш за тое, разгарнулі сістэму нацыянал-дэмакратычных, антыпар-
тыйных поглядаў. Гэтая група абвінаваціла партыю ў тым, што бараць-
ба з нацыянал-дэмакратызмам з’яўляецца праявай вялікадзяржаўнага 
расійскага шавінізму, з’яўляецца барацьбой з беларусізацыяй. У выніку 
іх дзеянні ацанілі як «вылазку класавага ворага». Марук, Ільючонак, 
Жылуновіч былі выключаны з шэрагаў партыі, а Гарэцкага выклікалі 
«для размовы» ў ЦК КП(б)Б 53.

Па ўказанні з Масквы пачалася барацьба і супраць беларускіх 
паслядоўнікаў вучоных-эканамістаў А. В. Чаянава і М. Д. Кандрацье-
ва. Г этая кампанія закранула непасрэдна і Гаўрылу Гарэцкага. Два 
супрацоўнікі НДІ сельскагаспадарчай эканомікі (Масква) надрукавалі ў 
«Комсомольской правде», а затым у газеце «Звязда» артыкул «Нейкі, ней-
кага, нейкаму…», у якім у зняважлівым тоне абураліся тым, што «нейкі 
беспартыйны» Гарэцкі прабраўся ў камандаванне даследчай справай і 
кіруе лясной і сельскагаспадарчай навукай так, як яму хочацца, без уся-
кага партыйнага кантролю… І вось яго яшчэ выбіраюць і акадэмікам. 
Афіцыйны ліст напісаў таксама дырэктар Расійскай асацыяцыі навукова-
даследчых інстытутаў С. Фрыш, які адзначыў: як гэта так, «недоучив-
шегося аспиранта выбирают в академики» (вось як важна ў свой час 

53 Платонаў Расціслаў. Палітыкі. Ідэі. Лёсы. Грамадзянскія пазіцыі ва ўмовах нарастання 
ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20–30-х гадоў. Мінск: БелНДІДАС, 1996.
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абараніць дысертацыю!). Да кампаніі «падкопаў» падключыліся і нека-
торыя свае супрацоўнікі (напрыклад, П. І. Пінчук).

У. Ігнатоўскі на такія несправядлівыя нападкі адказаў рэзкім пісьмом 
Фрышу, адзначыўшы, што некаторых адказных кіраўнікоў па розных 
матывах, наадварот, не выбіраюць у акадэмікі (якраз у гэты час Фрыша 
«завалілі» пры выбарах у Расійскую акадэмію).

Вельмі многія абураліся такім шальмаваннем маладога акадэміка, 
а У. Дубоўка нават напісаў на гэтую тэму сатырычны верш. Падтрымаў 
Гаўрылу і А. А. Сянкевіч — дырэктар Камуністычнага універсітэта 
нацменшасцяў Захаду ў Маскве, які добра яго ведаў яшчэ з тых часоў, 
калі там працаваў. ён прывёў Гарэцкага да Першага сакратара ЦК КП(б)Б 
Я. Б. Гамарніка, каб сказаць, што такія зняважлівыя, беспадстаўныя лісты 
нельга друкаваць у газеце «Звязда», дзе звычайна такога тыпу артыку-
лы змяшчаліся толькі са згоды ЦК. Але Гамарнік досыць суха адказаў, 
што яны самі ведаюць, як рабіць, што ад крыўды некалькіх інтэлігентаў 
ні тоны бульбы, ні тоны збожжа не прыбавіцца, што ўсё ўжо зроблена і 
няхай так і застаецца.

У газетах адзначалася, што ў БССР на працягу многіх гадоў нібыта 
рабілася стаўка на кулацкую гаспадарку, на развіццё хутароў, неда-
статкова ўлічваліся інтарэсы беднаты, праводзілася палітыка замару-
джвання калектывізацыі. У выніку такой крытыкі ў сакавіку 1929 года 
Д. Ф. Прышчэпаў быў вызвалены ад пасады наркама земляробства БССР, 
а затым выключаны з партыі. У верасні знялі з працы і выключылі з партыі 
А. В. Баліцкага — наркама асветы, 16 кастрычніка СНК БССР вызваліў 
С. Некрашэвіча ад абавязкаў віцэ-прэзідэнта, а В. Ластоўскага — неадмен-
нага сакратара БАН. У снежні быў выключаны з БАН акадэмік М. М. Дур-
наво, а ў пачатку 1930 года — акадэмік М. І. Яворскі (Украіна). Апошняга 
ва Украіне абвясцілі авантурыстам, немарксісцкім гісторыкам.
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Адчуваючы такую задушлівую атмасферу, браты Гарэцкія 
вырашылі, пакуль ёсць яшчэ магчымасць, адпачыць. Максім паехаў у 
Крым, а Гаўрыла крыху пазней — у Хосту, у дом адпачынку вучоных. 
Замест сябе дырэктарам пакінуў Міхася Ганчарыка.

Максім Гарэцкі вярнуўся ў Менск 15 ліпеня 1930 года — да дня на-
раджэння сына Лёні, каб адзначыць свята ўсёй сям’ёй.

Ужо 18 ліпеня ў ДПУ Беларусі склалі дзве аналагічныя пастановы: 
адну — пра Максіма, другую — пра Гаўрылу.

У той жа дзень на кватэры Максіма Гарэцкага (Заслаўская, д. 5, 
кв. 1) зрабілі вобыск, канфіскавалі перапіску, шэраг кніг, а гаспадара 
арыштавалі. Толькі больш чым праз паўгода яму прынеслі «пастановы 
аб дапытанні» ад 20 ліпеня і 4 жніўня, на якіх рукою Максіма напісана: 
«Гэта пастанова мне аб’яўлена 14 студзеня 1931 г.» ён не згадзіўся з 
гэтай хлуснёй. Каб у жорсткіх умовах турмы не згадзіцца са следчым 
нават, здавалася б, у зусім дробнай хлусні, а заставацца і тут прынцы-
повым, трэба было мець вялікую мужнасць. Як вядома, большасць 
падсудных пад націскам следства згаджаліся амаль з усім, што ім было 
прапанавана.

Чытаючы 29-томную архіўна-следчую справу «Саюза вызвален-
ня Беларусі» (СВБ) 54, можна зрабіць вывад, што тых падсудных, якія 
не прызнавалі сябе вінаватымі, не выдумлялі, не нагаворвалі на сябе 
і на другіх, менш выклікалі на допыты. Відаць, таму і паказанняў 
М. Гарэцкага і матэрыялаў пра яго допыты ў справе зусім мала. ёсць 
толькі адно паказанне аб выступленні М. Гарэцкага на сходзе, дзе 
ён выступіў у абарону Жылуновіча, нягледзячы на дрэннае да яго 
стаўленне апошняга.

Хаця маральна і фізічна выжываць за кратамі было надзвычай 
цяжка, пра што выразна сведчаць змучаныя твары на фатаграфіях 
зняволеных, М. Гарэцкі і ў турме працаваў. Пазней з Вяткі ў лісце да 
жонкі ён паведаміў, што напісаў адпаведнае пісьмо ў Менск следчаму 
Сікорскаму, якога прасіў выслаць рукапісы апавяданняў «Джаліта», 
«Вяселле», «Маруся», «Мяшчанскае каханне», «Дырыжабль» і інш.

54 Міхнюк Уладзімір. Захоўваць вечна: справа № 20951-С // Маладосць. 1992. № 6. 
С. 110–132.
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30 кастрычніка 1930 года Сікорскі, Аргаў і Рапапорт склалі «Пастано-
ву» аб тым, каб «возбудить перед Президиумом ЦИКа БССР ходатайство 
о продолжении срока содержания под стражей обвиняемого Горецко-
го М. И. по 1 января 1931 года». Цікава, што саміх подпісаў няма, а толькі 
«Верно: ст. упол. Сикорский» 55.

6 лістапада 1930 года Прэзідыум ЦВК БССР слухаў «хадайнічаньне 
ДПУ Беларусі аб працягненьні трыманьня пад вартай падследных 
Дайлідовіча А. А., Бялькевіча І. К., Вальковіча А., Галавінскага А. К., Ду-
боў ку У., Гарэцкага М., Аніхоўскага А. Г. і Ільючонка П. В.» і пастанавіў 
«хадайнічаньне ДПУ Беларусі задаволіць і працягнуць… да 1 студзеня 
1931 году», аб чым зроблены «Выпіс» за подпісам Сакратара ЦВК БССР 
А. Хацкевіча 56.

10 красавіка 1931 года (якраз у дзень нараджэння Гаўрылы) рашэн-
нем Калегіі АДПУ вынесены пазасудовы прысуд па справе СВБ — выду-
манай АДПУ неіснуючай арганізацыі — на 86 асуджаных. Пад № 39 ад-
значана:

Горецкий М. И. — 37 лет, белорус, белорусский писатель, ученый специалист 
БАН:

а) в период с 1924 г. по день ареста состоял в литературной группе к/р орга-
низации «СВБ» и проводил задачи этой организации;

б) направлялся центром организации в Горки для работы по созданию филиа-
ла в Горецкой СХА, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст. 76, при-
менительно к ст. 64 УК БССР (ст. 58-11, применительно к ст. 52-2 УК РСФСР). 
Виновным себя не признал 57. 

М. Гарэцкага асудзілі да 5 гадоў высылкі ў Вятку.

*    *    *

Калі ў ноч на 18 ліпеня прыехалі па Гаўрылу, дык кватэра была за-
крыта, бо Лара была ў Прылуках на селекцыйнай станцыі, а Гурык яшчэ 
не прыехаў з Хосты. Упаўнаважаны аддзела службы ДПУ Ягораў, якому 
даручылі правесці вобыск, напісаў:

55 Гарэцкі Радзім. Ахвярую сваім «Я». С. 36.
56 Тамсама.
57 Тамсама. С. 37.
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Рапорт 58

На основании ордера № 79 мне предписано было произвести обыск и арест 
гр-на Горецкого, проживающего по Провиантской ул. 37, кв. 5. Сам Горецкий 
находился на курорте, предполагалось найти на квартире его жену или род-
ственников и при них произвести обыск. На обыск я отправлялся с т. Супру-
нюк и 1 красноармейцем.

№ 37 по Провиантской улице представляет из себя фактически 4 дома раз-
бросанных по саду. Квартиру Горецкого удалось разыскать только после рас-
просов у жильцов. Его квартира расположена в доме в конце сада. В этом 
же доме квартирует и гр-н Брановец Петр Петрович — зав. отделом сель-
скохозяйственной экономики и организации крупных с/хозяйств, к которому 
мы сначала попали. Он пояснил, что Горецкого дома нет, сам Горецкий на 
курорте, а его жена — на даче в с/х Прилуки. Квартиру изредка навещает для 
наблюдения за целостью вещей студент — их родственник 59. Действительно 
квартира Горецких оказалось запертой, хозяев дома не было. Оставив т. Су-
прунюк с часовым на месте, как для наблюдения за квартирой Горецких так и 
с целью недать Брановцу возможность оповестить соседей о нашем прибы-
тии, я направился в ПП, где получил распоряжение от т. Сикорского взять ма-
шину и ехать в Прилуки, где произвести обыск у гр-ки Горецкой, а затем при-
везти в Минск на ее квартиру и при ней обыскать. Машину я получил только в 
четвертом часу утра, вместе с одним красноармейцем отправился в Прилуки, 
куда прибыл примерно через 30–40 мин. Сторож указал мне комнату Гор-
ской, пригласив одну работницу совхоза, произвел обыск. Горская встретила 
нас довольно спокойно, спокойно вела себя во время обыска и спокойно со-
гласилась ехать с нами в Минск. У ее в комнате ничего, за исключением одно-
го письма, взятого мною, не обнаружено, видно, что они живут только летом 
и поэтому имеют минимум вещей, 4–5 книжек, немного посуды.

В Минск вернулись с Горской, когда окончательно рассвело (около 6 ч. утра). 
При ней, а также в присутствии явившегося до моего прибытия студента 
родственника, мною с т. Супрунюк произведен был тщательный обыск, об-
наружено 2 больших этажерки книг политико-экономического характера, 
все — легальных изданий, и кроме того значительное количество рукопи-
сей, переписки самого Горского, а также разные бумаги, отпечатанные на 
машинке, большая пачка писем. Рукописи и переписка, а также письма все 
целиком нами были изъяты, т.к. разбираться в них на месте не имелось воз-
можности. Все изъятые упаковали в корзину, в которой и оставили изъятые 
т. Сикорскому.

58 Тэксты рапарта і іншых дакументаў падаюцца так, як у арыгінале (справа № 11847с) — 
нават з памылкамі ў прозвішчы («Горская») і інш. Гл.: Гарэцкі Радзім. Ахвярую сваім «Я». 
59 Парфяновіч Сяргей Восіпавіч — родны малодшы брат Ларысы, які вучыўся ў палітэхнікуме 
ў Менску. Ён пазней працаваў на Запарожскім авіяцыйным заводзе, быў арыштаваны ў 
1937 г. і расстраляны.
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Также, как и в первом случае — жена Горецкого вела себя очень спокойно, 
не делала ни малейших попыток скрыть что-либо, как ни в чем не возража-
ла, видно, что она отчасти готова была к обыску. Операцию мы закончили в 
8 ч. утра и материал сдали т. Сикорскому. Оставлять засаду не было никакого 
смысла, т.к. уже утром все жильцы этого двора знали об обыске у Горских (ви-
дели, как я прибыл к ней из Прилук и наврядли кто либо после этого решили 
бы заходить к Горским.

Приложение — ордер и 2 протокола обыска и корзина переписки.

19.VІІ.30 г. Уполномоченный 
 Отд. службы УПО (Егоров)

Пасля вобыску Лара адразу ж пайшла да Максіма на Заслаўскую 
вуліцу, куды яны зусім нядаўна пераехалі. У іх хаце ўбачыла нейкага 
вайскоўца і адчула — Максіма ўжо арыштавалі. Лёля моўчкі зірнула, яны 
паківалі адна адной, Лара ўсё зразумела, і ногі, што сталі такімі цяжкімі 
і зусім непаслухмянымі, прывялі яе да Акадэміі навук. Яна і сама не зра-
зумела, чаму сюды прыйшла, каго тут хацела ўбачыць. Зайшла ў буды-
нак, а там нікога не відаць, нават швейцара няма, які звычайна ветліва 
вітаў людзей. Машынальна адчыніла адны дзверы, другія і пайшла ўжо 
да выхада, але вырашыла зазірнуць яшчэ ў адзін пакой, а там за вялікім 
сталом сядзіць Якуб Колас і нешта піша. ён ёй ні слова, і Лара маўчыць. 
Паківалі галовамі, сумна паглядзелі адно на аднаго — і ўсё. ён, відаць, 
таксама ведаў ужо пра павальныя арышты, якія пачаліся ў тыя дні.

Лара вырашыла зайсці да Марыі Сяргееўны Бонч-Асмалоўскай — 
дачкі рэвалюцыянера Сяргея Каваліка, які прайшоў цяжкую царскую 
ссылку, разам з жонкай і дачкой, і таму Лары падумалася, што ў яе ёсць 
вопыт і трэба з ёю параіцца. Марыя працавала ў хімічнай лабараторыі ў 
інстытуце, якім кіраваў Гурык. Яна сустрэла Лару са слязьмі: «Мяне так-
сама сёння абязмужылі — мужа ўзялі». Пагаманілі — і абедзвюм стала 
трохі лягчэй, падтрымалі адна другую ў такім страшэнным горы, якое 
ўзялося невядома адкуль і зусім незразумела чаму.

У Хосце разгортваліся свае падзеі. Не прайшло і некалькіх дзён, як 
Гаўрыла прыехаў туды, а ўжо 24 ліпеня ноччу будзяць яго два чалавекі 
ў форме і два панятыя і кажуць, што ён арыштаваны (прычым робіцца 
гэта без ордэра). Павязлі яго на машыне ў ДПУ г. Сочы, дзе ён прасядзеў 
3 дні, а адтуль — у Новарасійскую турму, дзе прабыў яшчэ 4 дні. Супра-
ваджаючы кажа, што тут і да вас былі з Беларусі і нават з Беларускай 
акадэміі навук, у прыватнасці, Язэп Лёсік — ён якраз сядзеў у той жа ка-
меры, у якой і вы. ён таксама адпачываў на поўдні, і яго павезлі ўжо ў 
Менск. А думкі ў Гаўрылы круцяцца: «У чым справа? Што здарылася? За 
што? Чаму і Лёсіка? Відаць, нейкае непаразуменне». 



106 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

А ў Менску за яго непакоілася сям’я. Абодвух сыноў і сваю маці Ма-
рыю Міхайлаўну, якія жылі разам з ёю ў Прылуках, Лара перавезла да Лёлі 
ў Менск, а сама кожны дзень ездзіла на працу ў Прылукі, дзе займалася 
селекцыйнымі даследаваннямі, а ўвечары вярталася ў Менск і спяшала-
ся на вакзал да цягніка, які ў такі час прыходзіў з Сочы. Яна адчувала, што 
хутка Гурыка прывязуць, і страшэнна баялася прапусціць гэты момант. 
Яна абавязкова павінна была хоць здалёку, але ўбачыць яго. 3 жніўня Лара 
ўзяла з сабой маму і малодшага сына; на пероне чакалі цягнік. І нарэшце 
бачыць — Гурык. Яна кінулася яму на шыю, але два штыкі і грубы вокліч: 
«Гражданка, гражданка!» — адкінулі яе назад. Яна паглядзела, у якія дзве-
ры адвялі Гурыка, і паставіла каля іх маму з малым сынам на руках. Калі 
вывелі Гурыка, малы, хоць было яму толькі паўтара годзіка і амаль месяц не 
бачыў бацьку, раптам закрычаў: «Тата, тата!» — і ручкамі да яго цягнецца, 
цягнецца… Марыя Міхайлаўна — вельмі чулая і кволая жанчына — ледзь 
не самлела. Лара як крыкне на маму сваю: «Не смей!», і тая апрытомнела. 

7 жніўня Юдашкін зрабіў Гарэцкаму допыт, у пратаколе якога рукой 
Гаўрылы адзначана:

1. Членам арганізацыі — контр-рэвалюцыйнай і нацыянал-дэмакратычнай — 
ніколі ня быў.

2. Хто быў членамі арганізацыі — ня ведаю.

3. Асабіста знаёмы: Смоліч, Купала, Колас, Некрашэвіч, Лёсік, Кісьлякоў і інш.

З таго часу, як я пераехаў у Менск, г. зн. з 15.ІІ.1927 я быў на кватэры:

а) у Смоліча найбольш часта ў 1927 годзе, значна радзей у 1928 і інш. 
гадах.

б) у Купалы 3–4 разы, звычайна бываў з жонкай.

в) у Коласа 2–3 разы: на навасельлі з жонкай і на вечары з вялікай коль-
касьцю прысутных.

г) у Некрашэвіча 2 разы — перад выездам за межы ў 1926 годзе і ў 1927 г. 
па пераезьдзе ў Менск быў з жонкай.

д) у Лёсіка 2 разы зараз жа па пераезьдзе ў Менск з жонкай, адзін раз 
было шмат гасьцей (12–15 чал.).

е) у Кісьлякова 1 раз заходзіў на ½ гадзіны па справе ў 1930 г.

ж) у Прышчэпава быў некалькі разоў, б.ч. адзін.

У інш. зусім ня бываў: Краскоўскі, Трамповіч, Жылуновіч, Ластоўскі. У Баліцкага 
быў на адной вечарыне ў часе сэсіі ЦВК, разглядаўся даклад пра сыстэму на-
роднае асьветы.

4. З палітычных гамонак вёў: са Смолічам пра праблему індустрыялізацыі БССР 
і па пытаньнях штандорту, у прыватнасьці ўрбанізацыі. З Купалам і К оласам аб-
салютна ніколі на палітычныя тэмы не гаварыў. З Лёсікам гаманіў адзін раз пра 
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рэарганізацыю ІБК. З Прышчэпавым і Баліцкім гамонак на паліт. тэмы ніколі не 
было. У часе падарожжа ў Данію з Прышчэпавым гаманіў пра індустрыялізацыю 
с.г. БССР. З Кісьляковым гаманіў у Горках пра беларусізацыю БДА.

5. У паседжаньнях цэнтру арганізацыі ўдзел ніколі ня прыймаў.

6. Аб існаваньні арганізацыі нічога ня ведаў.

7. У 1922 г. у Маскве быў арыштаваны па дакладу-інфармацыі Рындзіна за 
арганізацыю Беларускай Культурна-Навуковай Асацыяцыі студэнтаў ТСХА, 
якую (арганізацыю) скарыстоўвала ў палітычных мэтах група с.р. (Сьцепу-
ценка).

Пасьля сьледзтва ў 1922 г. было вырашана выслаць мяне ў Нямеччыну, але 
пасьля асабістай гамонкі з т. Менжынскім — я быў зусім вызвалены. Сядзеў 
арыштаваны 19 дзён, з 28.VІІІ.22 да 16.ІХ.22 гг.

Г. Гарэцкі

У дзень прыезду Гарэцкі ў АДПУ запоўніў «анкету для арестованных», у 
якой адзначыў, што быў арыштаваны прадстаўніком Сочынскага ДПУ без 
ордэра, што допыту не было ўжо 10 дзён і абвінавачанне не прад’яўлялася. 
У «примечании» ён адзначыў: «З’яўляюся членам ЦВК БССР. На падста-
ве палажэньня аб членах ЦВК магу быць арыштаваны толькі пры зго дзе 
Прэзідыума ЦВК БССР. Прашу паведаміць Прэзідыум аб маім арышце і 
прад’явіць мне пастанову Прэзідыума ЦВК аб згодзе на арышт» — і далей 
прыпіска: «P.S. Прашу зрабіць тэрмінова допыт і аб’явіць абвінавачаньне».

Старшыня ДПУ Рапапорт 7 жніўня пад грыфам «Зусім сакрэтна» піша 
паперу:

Нам. Старшыні ЦВК БССР 
тав. Хацкевічу

З прычыны дадзенай Вамі згоды намі арыштаваны сябр ЦВК БССР — 
Некрашэвіч Сцяпан Міхайлаў і кандыдат 60 у сябры ЦВК — Гарэцкі Гаўрыла.

ён атрымлівае адказ ад ЦВК БССР пад грыфам «Сакрэтна»:

Выпіска з пратаколу № 41 п. з пасяджэньня  
Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Савета Беларускай ССР

ад 15 жніўня 1930 г.

Слухалі:

3) Паведамленне ДПУ Беларусі аб арышту члена ЦВК БССР Некрашэвіча і кан-
дыдата ў члены ЦВК Гарэцкага органамі ДПУ (унесена сакратаром ЦВК БССР).

60 Да гэтага часу Г. Гарэцкі быў пераведзены ўжо ў сябры ЦВК.
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Пастанавілі:

3) а) Інфармацыю тав. Хацкевіча прыняць да ведама.

б) Санкцыяніраваць дадзены дазвол на арышт Члена ЦВК БССР 
Некрашэвіча і кандыдата ў члены ЦВК — Гарэцкага.

в) Прапанаваць Старшыні ДПУ тав. Рапапорту па сканчэньні сьледства да-
лажыць фракцыі Прэзідыума ЦВК аб выніках сьледства.

Сакратар ЦВК БССР  (Хацкевіч)

Гаўрылу, пераадзетага ў турэмнае адзенне, правялі ў камеру, у якой 
сядзеў сярэдняга ўзросту яўрэй, як потым высветлілася, меншавік. ён 
к о ратка расказаў пра тое, што пачаліся арышты меншавікоў і беларускіх 
дзеячаў, якіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў так званым Саюзе вызвален-
ня Беларусі — СВБ. І той, і другі не бачылі за сабой ніякага шкодніцтва, 
не толькі не ўдзельнічалі, але раней не чулі пра СВБ, таму былі вельмі 
спакойныя, нават жыццярадасныя, верылі, што гэта памылка, якая хут-
ка высветліцца. Гаўрыла ўзяў у суседа яўрэйскую газету і па ёй з яго да-
памогай пачаў патроху вучыць яўрэйскую мову. Раніцою заўсёды рабіў 
гімнастыку, нярэдка не хацелася, але прымушаў сябе.

Праз некалькі дзён дастаў два тамы кнігі Туткоўскага «Геалогія 
Мінскай губерні», пачаў яе з вялікай цікавасцю чытаць. Кожны дзень 
пісаў Лары пісьмы, вельмі бадзёрыя, нават вясёлыя, жартаваў, што 
працягвае адпачынак, што спадзяецца на хуткую сустрэчу. Але раптам 
адабралі кніжкі, паперу, аловак, забаранілі самому пісаць і атрымліваць 
ад Лары лісты. Пазбавілі ўсякай сувязі і перадач.

Прыблізна тыдзень яго не турбавалі, а потым выклікалі да Муляўкі — 
члена ЦВК, з якім Гарэцкі многа разоў сустракаўся на пасяджэнні ЦВК. Той 
пачаў даказваць, што быў СВБ, у які нібыта ўваходзіў і Гарэцкі. Гаўрыла 
адказаў, што не чуў нічога пра СВБ, што ўсё гэта зусім беспадстаўна 
робіцца, што ён ніякай контррэвалюцыйнай дзейнасцю не займаўся, 
пра што добра ведае і сам Муляўка. Адразу ж за ім прыйшоў Майсей 
Хацкелевіч Юдашкін, які паведаміў, што ён будзе следчым Гарэцкага, і 
дадаў: «Ну, давайце цяпер будзем справу пісаць». 

І пачаліся нудныя, цяжкія, бясконцыя допыты, якія праводзіў то 
Юдашкін, то Радзівілоўскі, радзей — Аргаў і Врачаў. Яны кажуць: 

— Раскажыце пра СВБ.
— Ніякага СВБ не было.
— Як рыхтавалі паўстанне?
— Не было гэтага.
— Гэта вам толькі спачатку здаецца, што не было СВБ, праз некаторы 

час згодзіцеся, што было.
— Не было.
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— Прызнавайцеся хутчэй, і вам будзе лягчэй.
— Не было.
— Вы не дужа фанабэрцеся, мы вам усё роўна дакажам, што было і 

што вы ўсе там рабілі.
— Не было.
— Мы прымусім даць нам паказанні, вы яшчэ не ведаеце, колькі ў нас 

ёсць розных метадаў іх атрымаць. Калі вы прызнаецеся і напішаце нам 
пра ўсё тое, што нам трэба, вы можаце пазбегнуць гэтых метадаў.

— Не было.
І так без канца кожны дзень, а то і ноч.
Пасля першых допытаў Юдашкін запоўніў бланкі пастановы, надру-

каваныя на беларускай мове:

Пастанова  
(аб заключэнні пад варту абвінавачанага)

1930 г. августа 10 у г. Менску ст. уполномоченный ЭК ПП АДПУ па БВА 
і ДПУ БССР Юдашкин, дапытаўшы гр-на Горецкого Гавриила Ивановича 
абвінавачваемага па арт. 66 КК 1, прыймаючы пад увагу, што ён зусім 
выяўляецца ў прадпісваемым яму злачынстве, што пагражаючае яму 
пакараньне злучана з пазбаўленьнем волі, што маюцца падставы на 
магчымасьці ухіленьня яго ад сьледства і суду, а прычыны цяжкасьці па-
гражаючага яму пакараньня і што знаходзячыся на волі ён можа пераш-
каджаць расчыненьню праўды, а прычыны неабходнасьці допыту шэрагу 
сведак, з якімі ён можа згаварыцца, а пагэтаму кіруючыся арт. арт. 144, 
146, 147 і 158 КПК

Пастанавіў

мераю прыпыну абвінавачваемага Горецкого Гавриила Ивановича 
спосабаў ухіленьня ад сьледства і суду выбраць трыманьне пад вар-
тай пры Камендатуры ПП і ДПУ БССР на І-й катэгорыі, аб чым і аб’явіць 
абвінавачваемаму і адбітак гэтай пастановы даслаць Пракурору, нагля-
даючаму за справай.

Ст. упаўнаважаны ЭКА  (Юдашкин)

Згоден: нач. секр. аддз. ПП АДПУ (Аргов)

Зацьвярджаю: нам. ПП АДПУ 
 нам. старшыні ДПУ БССР (                 )

Гэта пастанова аб’яўлена (Г. Гарэцкі)

14–15 жніўня Гаўрыла вырашыў напісаць заяву, у якой паказаць сут-
насць трагедыі беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі і асабіста сваёй.
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ДПУ Беларусі — заява Гаўрылы Гарэцкага 
(14–15.VІІІ.1930)

Трагедыя Беларусі і беларускае нац. інтэлігенцыі ў тым, што задачы адрад-
жэньня, задачы па сутнасьці буржуазнае рэвалюцыі, прыйшлося вырашаць 
рэвалюцыі пралетарскай. Беларускае нац. адраджэньне пачалося значна паз-
ней, чым нац. адраджэньні іншых славянскіх і неславянскіх «недзяржаўных» 
нацыянальнасьцяў, — таму нявырашаных нац. задач к моманту пралетарскае 
рэвалюцыі на Беларусі было вельмі многа. Пралетарская рэвалюцыя паступо-
ва пачала вырашаць адну за адною нац. праблемы, маючы на мэце «задачу 
белорусского нац. возрождения довести до конца» (словы Кнорына на схо-
дзе працаўнікоў, той жа сэнс з шэрагу пастаноў парт. зьездаў і Пленумаў ЦК). 
А днак вырашэньне нац. задач пралет. рэвалюцыя рабіла ў сувязі і адпаведна 
рашэньню іншых чыста клясавых, пралетарскіх задач рэвалюцыі. Нацыяналь-
ная ж інтэлігенцыя, дробна-буржуазная ў сваёй асноўнай масе, ня кажучы ўжо 
пра чыста-буржуазную яе частку, задачы вырашэньня нац. праблем ставіла 
часта вышэй і не ў сувязі, не ў адпаведнасьці выразіцелю пралетарскіх задач 
рэвалюцыі ставіла пазаклясава. Нават няпалітычная бел. пралет. інтэлігенцыя 
і блізкая да яе частка дробна-буржуазнай інтэлігенцыі часта ў гэтым сэнсе 
былі ў адным лягеры з буржуазнай і дробна-буржуаз. інтэлігенцыяй.

Гэты працэс уласьціў для кожнай нац. рэспублікі СССР, у БССР павінен быў 
выявіцца асабліва рэзка ў сувязі з надзвычайнай колькасьцю нявырашаных 
нац. задач (позны пачатак нац. руху).

Я, як прадстаўнік дробна-буржуазнае інтэлігенцыі, блізкай па ідэалах да 
інтэлігенцыі пралетарскай, перажыў тую ж трагедыю. Сваю дзейнасьць, 
разьвіцьцё паліт. і нац. самасьвядомасьці з 1917 да 1930 году я падзяляю на 
7 перыядаў: 1) 1917 г. да Кастр. рэв. 2) Кастр. рэв. — 1919 г. 3) 1919–1920 гг. 4) 
1920–1922 гг. 5) 1922–1926 гг. 6) 1926–1927 гг. 7) 1927–1930 гг.

І перыяд — ад лютага да кастрычніка 1917 г. Я быў вучнем Каморніцка-
агранамічнае школы ў Горках. Гэты час ёсьць пачатак паліт. і нац. усьве-
дамленьня. Перад гэтым я выхоўваўся пад уплывам вучнёўскага гуртка, 
ідэалёгіі якога адпавядаў часопіс «Жизнь для всех» — Поссэ. Пра Леніна і 
бальшавікоў я пачуў толькі ў ліпеньскія дні 1917 году — гэта сьведчыць аб 
маім палітычным узроўні. Нац. самасьвядомасьць мая прыблізна адпавяда-
ла ідэялёгіі канца нашаніўскага перыяду. Гэтаму сьведкай зьяўляецца мой 
артыкул у газ. «Горецкий вестник», накіраваны супраць тамтэйшага лідэра 
кадэтаў і рэдактара газэты — выкладчыка нашай школы С. Г. Цытовіча. Ар-
тыкул мой мае характэрны подпіс «Сын маці Беларусі», а ў сваёй паліт. част-
цы далей туманнай «аўтаномнай дэмакратыі беларусаў у рамках Расійскай 
Федэратыўнай Рэспублікі» не ідзе. Крытэрыем у ацэнцы паліт. партый таго 
часу ў мяне было — як тая ці іншая партыя вырашае нац. пытаньне. Пры 
літаральна пагалоўным захапленьні вучняў партыяй с-р., я варожа ставіўся 
да гэтае партыі, ведаў з газэт, як Керанскі прагнаў беларускую дэлегацыю, а 
з мясцовай практыкі ў Горках я ведаў ганьбуючую ацэнку бел. нац. пытаньня 
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з боку лідэра с.р. Хрысапенкава і бліжэйшых яго памочнікаў — Куліша і Опря. 
Адмоўныя адносіны да белар. руху партыі с.-д. і меншавікоў былі вядомы мне 
ад мясцовага меншавіцкага лідэра Фабрыстава. Вось чаму ў час выбараў у 
Устаноўчы Сойм, калі ўсе вучні школы былі «мабілізаваны» для агітацыі за тую 
ці іншую партыю б.ч. за с-р. і к-д., я зрабіў быў спробу арганізаваць агітацыю 
за беларускі сьпіс па Магілёўшчыне № 8. Я быў набраў групу прыхільнікаў 
чалавек 15, аднак калі з ліста гр. Раманоўскага, аднаго з членаў беларускага 
сьпісу з г. Воршы, мы даведаліся, што белар. сьпіс коаліцыйны і ў яго склад 
уваходзяць усе партыі ад к-д. да с-р., вырашылі не агітаваць ні за кога за, а 
толькі супроць с-р. і к-д. К гэтаму часу адносіцца мой артыкул у газ. «Вольная 
Беларусь» пад назвай «Хто яны», дзе я высьмейваю с-р., якія ў ацэнцы белар. 
пытаньня солідарызуюцца з манархістамі, папамі і пагромшчыкамі.

ІІ перыяд — кастрычнік 1917 г. – восень 1919 г. Кастрычнікавая рэвалюцыя шла 
ў Горацкім местачковым захалусьці слаба прыкметным ходам. Школа была за-
чынена, і я апынуўся на службе ў Смаленску, у Эканамічным Аддзеле, пазьней 
СНГ, Губвыканкому, у якасьці рэгістратара, а пазьней сакратара-стэнаграфіста. 
У Смаленску я пазнаёміўся з Купалаю, Чарвяковым, Шантырам. Чарвякоў 
прыяжджаў з Ленінграду, каб арганізаваць Беларускую Сэкцыю РКП, але ў той 
час з гэтага нічога ня выйшла. Шантыр меў на мэце стварыць Беларускую пар-
тыю левых с-р. Я думаў, што гэта партыя будзе мне бліжэй за ўсё: яна прый-
мае Кастрычнік, яна адстойвае клясавыя інтарэсы сялян-сераднякоў і бедна-
ты, яна кардынальна вырашае нац. пытаньне. Быў склікан першы ўсегарадзкі 
ўстаноўчы сход новае партыі. На сход сабралася чалавек 80–100. Шантыр быў 
абраны старшынёю, я — сакратаром сходу. І вось на першым паседжаньні 
на запытаньне Шантыра, на якой мове весьці сход, амаль аднагалосна было 
прынята — сход весьці на расійскай мове і не гаварыць па-беларуску. Шантыр 
дэманстрацыйна пакінуў сход, я — таксама. Сход не адбыўся. Ніякая партыя 
арганізавана ня была. А праз некалькі дзён прыйшло паведамленьне з Ма-
сквы аб паўстаньні левых с-р., аб забойстве Мірбаха. Я стаў сачыць за пра-
цай Беларускай Сэкцыі РКП у Ленінградзе і за арганізацыяй такой жа Сэкцыі ў 
Смаленску. Я напісаў вялікі артыкул у «Звязду» аб арганізацыі Беларускіх Сэк-
цый РКП і аб іх задачах. Артыкул ня быў зьмешчаны. А праз некалькі дзён у 
«Звяздзе» зьявіўся артыкул Кнорына, дзе пісалася, што ніякіх беларусаў у За-
ходняй Камуне няма, што іх выглядзелі ў мікраскоп беларускія нацыяналісты 
і г. д. Хутка была вынесена пастанова арганізаваць пры Смален. ГВК нац. ад-
дзелы: яўрэйскі, польскі, латышскі, беларускі. Былі прызначаны загадчыкі ўсіх 
аддзелаў, апрача беларускага, разгарнулася праца ўсіх аддзелаў, апрача бе-
ларускага; беларускі аддзел існаваў толькі на паперы. У гэты час быў склікан у 
Смаленску зьезд Саветаў Заходняе Камуны. Я быў стэнаграфістам гэтага зьез-
ду. Стэнаграфаваў прамову старшыні Обліскомзапу т. Мясьнікова і інш. Памя-
таю выступленьне прадстаўніка Беларускай Сэкцыі РКП у Ленінградзе т. Лагу-
на, які прыехаў на зьезд з групай беларусаў-матросаў Бальтфлёту (я таксама 
запісваў прамову). Да гэтага выступленьня былі халодныя і нават варожыя 
адносіны. Усе гэтыя факты складалі ў мяне ўражаньне, што ўвесь радыкалізм 
у вырашэньні нац. пытаньня РКП носіць толькі дэклярацыйны характар, што 
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РКП не адстойвае нац. інтарэсы раней прыгнечаных царызмам нацыяналь-
насьцей. Усё гэта радзіла ў мяне нацыяналістычны настрой. Але к канцу 1918 
году І краёвы зьезд РКП Зах. Камуны ў Смаленску перайменаваў сябе ў І зьезд 
БКП і абвясьціў утварэньне БССР у этнаграфічных межах. Радасьці маёй ня 
было канца. Я бачыў, што бальшавікі на справе вырашаюць нац. пытаньне так 
радыкальна, як ніводная партыя. Хутка я пакінуў Смаленск і пераехаў у Горкі 
канчаць школу.

Я працаваў адначасова з вучобай сакратаром-стэнаграфістам Горацкага Па-
вятовага ВК і яго Прэзідыуму. На ўсе павятовыя зьезды саветаў я нязьменна 
абіраўся прадстаўніком ад вучняў сярэдніх с.г. школ. Аднак з нямногіх вучняў 
тагачасных школ у Горках я працаваў заўсёды разам з РКП. Я лічыўся адказнымі 
партыйцамі цалкам сваім чалавекам і вёў пратаколы нават павятовай пар-
тыйнай канферэнцыі (гл. надрукаваную справаздачу за 1919 г.). У мясцовай 
газ. «Луч интернационала» я зьмясьціў у гэты час шэраг артыкулаў, у тым ліку 
перадавых, па пытаньнях нацыянальнай палітыкі. Але хутка ад БССР у этна-
граф. межах адлучылася Смаленшчына, далей Магілёўшчына і Віцебшчына. 
Засталася куцая ССРБ у складзе Меншчыны. Як перадавалі ў Горках, паста-
новы аб далучэньні выносіліся губ. зьездамі саветаў нібы пасьля перамоў па 
простаму праводу з Масквой з т. Сьвярдловым. Гэта зноў нарадзіла ўва мне 
хістаньні ў адносінах да нац. палітыкі РКП, мяркаваньні, што нац. палітыка 
партыі выклікаецца толькі патрэбамі тактыкі на даны момант. Побач з ву-
чобай я захапіўся чыста культурніцкай дзейнасьцю. Арганізую Беларускую 
Сэкцыю Саюзу вучняў Горацкіх сяр. с. г. школ, арганізую Культпрасьвет у гэ-
тым Саюзе, арганізую Беларускі Драматычны Гурток, наладжваю цэлы шэраг 
першых беларускіх спектакляў у Горках і г. д. Канчаю школу і па мабілізацыі 
Цэнтразему НКЗ у Маскве накіроўваюся па спэцыяльнасьці ў Уфімск ГубЗем 
Аддзел.

За гэты ж ІІ перыяд, здаецца ў канцы 1918 г., я вазіў у Менск 200 экз. 
Беларуска-Расійскага Слоўніка, складзенага братам пры маёй дапамо-
зе. Здаваў я слоўнікі Ал. Гаруну, заг. кнігарняй. Пазнаёміўся тады ў Менску 
з Лёсікам, Ракам-Міхайлоўскім, Зьм. Бядулей. Беларусь да самай Воршы 
была акупавана немцамі. […] Моцнае ўражаньне пакінуў на мяне Ал. Гарун. 
Былы паліткатаржанін, сам рабочы-сталяр, вельмі бедны, з хворай маці, сам 
сухотнік… І гэты чалавек супраць бальшавікоў толькі таму, што ён асьлеплен 
нацыяналізмам, ён за любую ўладу, абы не расійскую.

ІІІ перыяд — ад восені 1919 г. да лета 1920 г. Працую ў Уфім. ГЗ аддзеле ў якасьці 
губэрнскага інструктара-рэвізора па сац. землеўпарадкаваньню. Калчак 
толькі нядаўна прагнаны з Уралу. Настрой спэцыялістаў сел. гасп., каморнікаў, 
інжанэраў-землеўпарадкавацеляў яўна антысавецкі, сабатажніцкі. Я з усёй 
адданасьцю партыі працую па рэвізіі і інструктаваньню ў губэрні, арганізую 
работу па выдзяленьню дзяржаўнага лугавога фонду — першавобраз буду-
чых вялізных лугова-жывёлаводных гаспадарак. На І-м губ. зьезьдзе па сел. 
гасп. мне даручаецца кіраўніцтва ўсёй сэкцыяй землеўпарадкаваньня, я ра-
блю адказны даклад па палітыцы сацыяліст. землеўпарадкаваньня. У гэты 
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час я пішу шэраг артыкулаў у газ. «Известия Уфимского Совета», у тым ліку 
пра саўгасы, зямельную палітыку і г. д. Няма мейсца ніякаму нацыяналізму ў 
працы. Прапагандую эспэранто, дапамагаю гурткам па яго вывучэньню, чы-
таю лекцыі. Працую; як студэнт ІІ курсу ІНА, слухаю марксыста-грамадазнаўца 
Калашнікава, працую ў яго семінары. Яшчэ далёк ад матэрыялістычнага 
сьветапогляду, ідэалізую Герцэна, пішу пра яго брашуру, прасякнутую 
ўспрыняцьцем рэвалюцыі. Лічу сябе «внепартийным» сацыялістам.

ІV перыяд — 1920–1922 гады. Пераяжджаю ў канцы лета 1920 году ў Ма-
скву, залічаюся студэнтам ТСГА і адначасова ў Цэнтразем інструктарам 
па землеўладкаваньню. Выяжджаю без дазволу начальніка Цэнтразему, 
але па камандыроўцы НКА РСФСР да брата ў Вільню, якую яшчэ займа-
юць савецкія войскі. У дарозе даведваюся, што нашы часткі адыходзяць 
пад Маладэчна. Прабіраюся праз літоўскі кардон пехатою з камуністычнай 
літаратурай на беларускай мове. Быў у Вільні 7 дзён. Пазнаёміўся з беларус. 
гімназіяй, з Луцкевічам, Некрашэвічам, з Янам Станкевічам, з міністрам па 
белар. справах пры ўрадзе Літвы «брандмайстрам» Семашкам. Вёў спрэчкі 
з Ян. Станкевічам пра шляхі белар. адраджэньня, даказваў, што без эканам. 
адраджэньня ня м.б. адраджэньня нацыянальнага, даказваў сувязь нац. 
адраджэньня з эканомікай краіны. Даказваў падначаленасьць пытаньня нац. 
самастойнасці справе эканамічнае самастойнасьці, у сувязі з чым сьцьвярджаў 
неўгрунтаваныя тэзы аб незалежнасьці Беларусі ў сістэме буржуазных краін. 
У асобе Семашкі пабачыў першага гандляра-спэкулянта на беларус. справе. 
Набраў бел. літаратуры з Вільні і пад відам настаўніка зноў перайшоў літоўскі 
вайсковы кардон праз Ашмяны да ст. Солы. У дарозе зарадзілася ідэя беларус. 
студэнтскай арганізацыі ў Маскве. Па звароце ў Маскву атрымаў спагнаньне 
за самавольную адлучку — 4 дні арышту. Пакінуў працу ў Цэнтраземе.

У ТСГА адразу ж далучыўся да рэвалюцыйнага студэнтства, арганізаванага 
тады ў Асацыяцыю — Асрэўстуд — і вельмі нямногалічнага, 100–120 чалавек 
разам з поўным складам Ячэйкі. Працаваў членам Прэз. Асрэўстуду, загад-
чыкам Культпрасьвету, старшынёю Міжгуртковага бюро, рэдактарам першай 
насьценнай газэты Акадэміі «Інфарматар», чл. Савету Акадэміі. Разам з Ячэй-
кай вёў барацьбу з арганізаваным рэакцыйным студэнтствам с-р. і кадэцкім 
(т. зв. група 18). Арганізаваў Бел. Культурна-Навук. Асацыяцыю студэнтаў ТСГА, 
лёзунгам якой па маяму праэкту павінна было быць «к адраджэньню — к 
сацыялізму», і § 1 Статуту Асацыяцыі ў маёй рэдакцыі гаварыў аб «Культурна-
эканамічным адраджэньні Беларускай сацыялістычнай краіны». Абедзьве 
прапазіцыі былі адхілены ініц. групай па стварэньню Асацыяцыі (пры ўдзеле 
2-х партыйцаў) і агульным сходам. Асацыяцыя набыла характар шырокай 
масавай нац. арганізацыі з лікам сяброў да 200–250 чалавек. У Асацыяцыі 
ўтварылася кансьпірацыйная група с-р. на чале з Сьцепуценка, якая і пачала 
выкарыстоўваць Асацыяцыю ў сваіх паліт. мэтах. На летнюю практыку 1922 г. 
я езьдзіў разам з Сьцепуценка, ён увесь час агітаваў мяне, як с-р.; рэзка парваў 
з ім і варочаўся ў Маскву з цьвёрдым намерам рэарганізаваць Асацыяцыю, 
узаконіць у ёй партыйнае кіраўніцтва, самому ўступіць у партыю. 29.VІІІ.22 г. 
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быў арыштаваны ДПУ па інфармацыі студэнта Акадэміі Рындзіна (былы 
абшарнік). Прасядзеў да 16.ІХ.22 г. Ранейшае вырашэньне ДПУ выслаць мяне 
ў Нямеччыну было заменена поўным вызваленьнем пасля гадзіннай гамонкі 
з т. Менжынскім. У гэты час трагічна загінула мая сястра…

У 1922 г. мною напісана некалькі нацыяналістычных артыкулаў: «На новы 
шлях» у канфіскаваным часопісе «Маладая Беларусь»; «З Масквы ў беларускі 
Ерузалем», «Пра Усебеларускі студэнцкі зьезд» і г. д. у газ. «Сав. Беларусь». 
Кіруючай ідэяй у гэты час у мяне была: каб беларускі рух прывёў да сапраўднага 
нацыянальнага рэнесансу, ён павінен набыць масавы і інтэгральны характар. 
Магутным сродкам у барацьбе за ажыцьцяўленьне гэтае ідэі зьяўляюцца ка-
дры адпаведна выхаванае тэхн. інтэлігенцыі, якія і павінна была б даць частко-
ва і Асацыяцыя. Другім магутным сродкам культ-экан. адраджэньня Беларусі 
зьяўляецца яе вывучэньне, у прыватнасьці, вывучэньне агранамічнае. Аса-
цыяцыя п.б. даць першых беларускіх дасьледчыкаў у галіне сел-гаспадаркі. 
ІV перыяд быў самым цяжкім у маім жыцьці.

V перыяд — восень 1922 года – зіма 1926 г. Арышт 1922 г. не зьмяніў добрых 
адносін да мяне партыйных таварышоў (чл. РКП) па акадэміі. Я быў абраны 
ў склад Выканкомбюро прафсэкцыі Пралетстуда, быў старшынёю першага 
бюро па плянавай летняй практыцы студэнтаў, абраны прадстаўніком ад сту-
дэнцтва Акадэміі ў Галоўны Выставачны Камітэт І Усесаюзнай выстаўкі сел. 
гасп. у 1923 г., дзе і праводзіў працу ў якасьці спачатку інструктара па губэр-
нях Заходняй вобласьці і Беларусі, а потым загадчыка Цэнтр. Экскурс. бюро. 
Па сканчэньні Акадэміі ў канцы 1923 г. і абароне дыплёмкі ў пачатку 1924 г. я 
быў праведзен без усякіх супярэчнасьцяў у асьпіранты НДІ с-г. эканоміі пры 
Акадэміі. Працуючы ў Інстытуце, я выкладаў эканамічную геаграфію ў Камун. 
Універс. нац. Захаду. Толькі зімой 1926 году, па заканчэньні абавязковых 
сэмін. заняткаў для асьпірантаў, я пераехаў на сталую працу ў БССР, у Горкі. 
V перыяд быў самым пладатворчым у сэнсе маёй нав. падрыхтоўкі і працы. 
У 1924 г. я сур’ёзна праштудыраваў «Капітал» Маркса і эканамічныя працы 
Леніна. Праца мая «Народны прыбытак Беларусі» напісана ўжо пад уплывам 
Маркса, чым тлумачацца мае крытычныя адносіны да работ па нац. прыбыт-
ку буржуазных эканамістаў — Пракаповіча, Літошанскага, Вайнштэйна, Сту-
дзенскага і інш. Каб быць цалкам марксысцкай працай, мой твор «Народны 
прыбытак Беларусі» павінен быў бы даць нац. прыбытак па класавых групах. 
Але зрабіць гэта пры аблічэньні прыбытку па рэальнаму мэтаду казённай ру-
скай статыстыкі было немагчыма (гл. ацэнку рус. статыстыкі Леніна). У 1924 
годзе я праштудыраваў артыкулы і прамовы Леніна па нац. пытаньню. У іх 
я пабачыў ключ да ўсіх сваіх памылак у мінулай дзейнасьці. Я памятаю вы-
вад Леніна: «для камуніста нацыянальныя праблемы займаюць 9-е месца, 
для нацыяналіста яны займаюць 1-е месца». Для мяне праблемы белару-
скага нац. адраджэньня якраз і займалі 1-е месца, праблемы ж сацыяльна-
клясавыя займалі падначаленае месца. Я зрабіў мэтай і сэнсам свайго жыць-
ця — служэньне ідэі нацыянальнага рэнесансу Беларусі, а ня толькі слу-
жэньне ідэям сацыяльнай рэвалюцыі, хаця яны і былі мне ўвесь час блізкі і 
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дорагі. Галоўным крытэрыем жыцьця і дзеяньня ў мяне быў нацыянальны, а 
не сацыяльна-клясавы. Яшчэ адзін вывад Леніна запамятаў я добра, гэта што 
пралетарыят вырашае нац. задачы, якія выпалі яму ў спадчыну, як нявыраша-
ныя буржуазнай рэвалюцыяй, мімаходам, у адпаведнасьці з пабеданосным 
ходам самой пралетарскай рэвалюцыі. Найлепшым практычным доказам гэ-
тага вываду было пашырэньне БССР у 1924 годзе.

У тэарэтычных працах за гэты перыяд я ўсё больш станаўлюся на пазіцыі 
марксызму, хаця, паўтараю, да гэтага часу ніколі ворагам марксызму ня быў 
і ніколі на пазіцыях народніцтва і неанародніцтва не стаяў. У галіне маёй 
спэцыяльнасьці — тэорыі штандорту народнае гаспадаркі, дзе панавалі і ця-
пер пануюць буржуазныя тэорыі і схемы, гал. чынам Цюнена, Брыкмана, Ве-
бэра і Энглендэра, я не ўспрыняў ніводнай з гэтых тэорый і імкнуўся крытычна 
«преодолевать» гэтыя тэорыі, выходзячы з прынцыпаў Маркса, хаця яшчэ і 
зараз частка камуністаў усё йшчэ ў палоне схэм Вебэра (Баронскі, Марозаў). 
Увесь V перыяд можна назваць пачаткам рэвізіі мінулага і набліжэньня да 
марксызму.

VІ перыяд — большая частка 1926 году і першыя 1½ месяцы 1927 году. На 
гэты час прыпадае паездка ў Зах. Беларусь і праца ў БДА ў Горках. Галоўнай 
мэтай маёй паездкі ў ЗБ я ставіў зьбіраньне матэрыялаў па вывучэньню яе 
эканомікі. Гэту задачу я выканаў цалкам, хаця частка матар’ялаў пры пера-
сылцы з Польшчы і згубілася. Паводзіны мае ў ЗБ поўнасьцю адпавядалі 
паводзінам шчырага савецкага інтэлігента. Ня можа быць і мовы аб спра-
ве з майго боку ўстанавіць «адзіны нацыянальны фронт» з такімі асобамі, 
як Земкевіч, Багдановіч, Іваноўскі, Валэйша, Мамонька, Косьцевіч, Уласаў, 
Кс. Станкевіч, Більдзюкевіч, Янка Станкевіч і г. д. Змыканьне фронту і погляду 
былі з кіраўнікамі Грамады — Тарашкевічам, Валожыным, Мятлой і Ракам, а 
ўсяго з майго асабіста боку — з першымі двумя. З Луцкевічам і Астроўскім на 
палітычныя тэмы я зусім не гаманіў. Змыканьне поглядаў з кіраўнікамі Грама-
ды насіла характар адназгоднасьці гэтых поглядаў на становішча ЗБ, на па-
трэбы і задачы нацрэвалюцыйнай барацьбы з польскім фашызмам, аграрнай 
рэформай, з асадніцтвам, на няўхільнасьць будучай сацыяльнай рэвалюцыі 
ў Польшчы, аб’яднаньня ў выніку гэтага Заходняй Беларусі з БССР і г. д. Аб-
салютна нічога кампрамэтуючага ў гэтых гамонках ня было, як напр. хлусьня 
пра гамонку з Тарашкевічам пра стварэньне БНР.

Кароткі мой побыт у Горках — стала ўсяго ня больш 4 месяцаў — насіў 
яскрава-выяўлены характар барацьбы з козыраўшчынай як сыстэмай, як 
спробай перанесьці ў умовы Горак контр-рэвалюцыйную кірсанаўшчыну 
Менскага інстытуту. Я стаяў на чале гэтае барацьбы, я яе арганізоўваў, я 
надаваў ёй масавы характар, уцягваючы ў гэту барацьбу шырокія колы на-
вуковых працаўнікоў, незалежна ад нацыянальнасьці. Барацьба гэта мела 
сваю праграму-план поўнай і шырокай беларусізацыі Акадэміі на падставе 
пастаноў Пленуму ЦК КП(б)Б 1926 году. Адпаведны даклад мною быў пасла-
ны ў бюро Ячэйкі Акадэміі, вусна, а потым пісьмова быў дакладзены мною са-
кратару Акругкома і накіраваны ў ЦК КП(б)Б сакратаром ячэйкі т. Вінакурам. 
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Непрымірымасьць сваёй пазіцыі ў адносінах да козыраўшчыны, як закон-
чанай сыстэмы вялікадзяржаўнага шавінізму, як рэстаўрацыі дастаслаўных 
прынцыпаў абрусіцельнага Новаалександрыйскага інстытуту, я і зараз лічу 
ў асноўным правільнай. Мая грубая палітычная памылка была ў тым, што, 
арганізуючы барацьбу супроць козыраўшчыны і Козырава, я часта пераставаў 
бачыць у ім усё-ж-такі прадстаўніка партыйнай арганізацыі, чым несьвядома, 
зусім нязлосна, але мог перашкодзіць ячэйцы праводзіць правільную кля-
савую лінію ў нац. палітыцы. Але ячэйка не хацела браць ініцыятыву ў свае 
рукі ў справе беларусізацыі Акадэміі, не арганізоўвала гэту справу, ня мела 
яе ў пляне, нягледзячы на ўсё жаданьне групы нав. працаўнікоў, на чале якой 
стаяў я, працаваць цалкам пад кіраўніцтвам ячэйкі і ва ўсім ёй дапамагаць. 
Гэты перыяд закончыўся «выгнаньнем» мяне з Горак, адабраньнем ад мяне 
і ліквідацыяй катэдры эканамічнай геаграфіі, самай шырокай траўляй мяне 
ў Горках і Менску, налепліваньнем ярлычка — шавініст, нацыяналіст, контр-
рэвалюцыянер.

У 1926 г. я быў на Акадэмічнай Канфэрэнцыі, але ўдзелу ў ёй фактычна не 
прыймаў. Сказаў прывітальную прамову і падпісаў заяву аб увядзеньні 
лацінскага альфабэту. Гэтым я зрабіў недыялектычны ўчынак. Прынцыпова 
лацініка мае ўсе перавагі перад кірыліцай і калі-небудзь увесь сьвет пяройдзе 
на лацініку (інтэрнацыяналізацыя альфабэту), але ў тых канкрэтных умовах, 
пры якіх адбывалася канфэрэнцыя, гэта быў акт дэманстрацыі арыентацыі 
беларускае культуры на буржуазны загад. 

У 1926 годзе ў часопісе «Асьвета» № 6 я зьмясьціў артыкул аб беларусізацыі 
навуковых працаўнікоў. У гэтым артыкуле я правільна канстатаваў факт 
адсутнасьці ў той час у БССР камуністычнага і беларусізаванага навук. малад-
няку. Але разам з тым я зрабіў няправільную прапанову аб прыцягненьні з 
РСФСР выдатных вучоных паходжаньнем з БССР, незалежна ад іх ідэялёгічнай 
каштоўнасьці. У пачатку гэтага перыяду зьявіўся мой артыкул у «Полымі» пад 
назвай «Насельніцтва БССР». У гэтым артыкуле я ўжо зусім шчыльна падхо-
джу да праблемы беларускага гораду, беларускага пралетарыяту, беларускай 
пралетарскай культуры.

VІІ перыяд — 1927–1930 гг. Праца ў НДІ імя Леніна. Я быў супроць прызначэнь-
ня мяне дырэктарам Інстытуту: хацеў заняцца габінэтнай нав. працай, без гра-
мадзкай і арганізацыйнай дзейнасьці. Акрамя таго, я з самага пачатку баяўся, 
што прызначэньне мяне дырэктарам шкодна адаб’ецца на працы Інстытуту: 
дрэнныя адносіны да мяне, як кіраўніка ўстановы, будуць перанесены да са-
мае ўстановы. Але самы факт прызначэньня, пасля траўлі ў Горках, я прыняў як 
доказ даверыя да мяне ЦК партыі, і я паставіў за мэту апраўдаць такія адносіны 
да мяне. Аднак кожны раз пры нездавальненьні працай Інстытуту, выказанай 
вусна або ў друку, ішоў я або да т. Адамовіча, або да Крыніцкага, Кнорына, 
Галадзеда і Чарвякова, каб адмовіцца ад дырэктарства, каб не перашкаджаць 
росквіту Інстытуту сваёй прысутнасьцю. Я вырашыў палажыць усю энергію, 
упартасьць, вытрыманасьць, каб паставіць працу Інстытуту добра. Я лічыў, 
што тут можна дасягнуць гэтага пры 3-х умовах: 1) пры поўным падтрыманьні 
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і аўтарытэце НДІ у ЦК і ў партыйнай грамадзкасьці, 2) пры аўтарытэце 
Інстытуту ў саюзных навуковых колах, у Маскве, Ленінградзе, на Украіне, 
3) пры аўтарытэце НДІ ў беларускіх беспартыйных колах. Ажыцьцяўленьне 
гэтых умоў я бачыў у наступных мерапрыемствах, якія і праводзіў: 1) Падбор 
моцнага партыйнага ядра нав. працаўнікоў, асабліва маладых, бяз гэтага я 
чакаў поўнага правалу Інстытуту. 2) Поўная адназгоднасьць вырашэньняў 
дырэкцыі з пастановамі парт. ячэйкі Інстытуту. 3) Высоўваньне партыйцаў на 
адказную кіруючую працу ў установах НДІ. 4) Рэканструкцыя ўсёй сыстэмы 
дасьледчай справы БССР ў адпаведнасьці з прынцыпамі марксызму, пляна-
вага сацыял. будаўніцтва. 5) Найхутчэйшае дасягненьне Інстытутам такіх нав. 
вынікаў, якія б далі адразу буйны эканамічны эфект у практычным будаўніцтве. 
6) Падбор у Ін-це моцнага ядра выдатных расійскіх вучоных, якія б стварылі 
аўтарытэт («імя») Інстытуту ў саміх навуковых установах: найноўшае замеж-
нае абсталяваньне дзеля нав. прац Інстытуту, перавод усёй працы на ста-
цыянарныя, экспэрыментальна-лабараторныя мэтады, скарачэньне мэтаду 
экспэдыцыйнага, фінансаванае друкаваньне вынікаў нав. прац. 7) Падбор у 
НДІ ядра старых беларускіх дасьледчыкаў, з цэнтрам увагі падбору маладых 
беларускіх нав. кадраў («анты-кірсанаўшчына»); ідэальным пры гэтым я лічыў 
саўпадзеньне партыйнасьці і актыўнасьці ў правядзеньні нац. палітыкі. Я ставіў 
мэтай і гаварыў аб гэтым адказным партыйным працаўнікам выпусьціць з НДІ 
праз 7–8 год 60–70 беларускіх прафэсароў, з якіх мінімальна ½ партыйцаў — 
гэтым, думаў я, можна будзе праз Інстытут уплываць на беларусізацыю вы-
шэйзваных с.г. школ БССР. 8) Забясьпечаньне ленінскай палітыкі ў адносінах 
нац. меншасьцяў, асабліва яўрэйскай (як галоўнай у БССР) ува ўсёй працы 
НДІ — вывучэньне яўрэйскага земляробства, падбор нав. працаўнікоў і г. д. 
9) Фарсаванае друкаваньне нав. прац І-ту на бел. мове і шырокая рассылка іх 
як у межах БССР, так і за межамі; гэта будзе найлепшым паказчыкам, лічыў я, 
пераходу беларускае культуры на вышэйшую ступень. 10) Стварэньне з нав. 
працаўнікоў НДІ апазіцыі да спэцыялістаў НКЗ і Дзяржплана — у большасьці 
рэакцыйных і вялікадзяржаўных.

На працягу 3½ год працы НДІ імя Леніна ў асноўным выканаў пералічаныя 
мерапрыемствы здавальняюча. Канкрэтных доказаў я зараз прыводзіць ня 
буду. Спашлюся толькі хаця бы на тое, што сыстэма дасьледчае справы БССР 
праз 3 гады была прынята ў аснову рэканструкцыі дасьледчае справы ўсяго 
СССР, што на базе НДІ імя Леніна вырастаюць зараз 2 усесаюзныя і-ты і цэлы 
шэраг беларускіх нав. дасл. інстытутаў.

Ніякіх іншых, палітычных, мэт у працы НДІ я ня ставіў. Кіраваў працай НДІ 
выключна сам, як у навуковай частцы, так і ў арганізацыйнай. Прышчэпаў, 
Смоліч, Кісьлякоў, Некрашэвіч, Баліцкі, ІБК і старыя беларускія дасьледчыкі 
і дзеячы ніякага фактычнага ўплыву на працу не рабілі і ня мелі. Нельга на-
зваць амаль ніводнага значнага мерапрыемства ў НДІ, праведзенага пад іх 
уплывам. Умовы для працы ў НДІ імя Леніна былі надта цяжкія і няспрыяю-
чыя. Сваімі дасягненьнямі І-т абавязан перш-наперш падтрыманьню з боку 
СНК.
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Працуючы ў якасьці кіраўніка НДІ імя Леніна, я імкнуўся рабіць так, як на 
маім месцы рабіў бы партыец. Але пакольку я ня вызваліўся яшчэ цалкам 
ад рэштак нацыяналістычнае ідэалёгіі, пастольку былі ў маёй працы паасоб-
ныя памылкі і зрывы, якія ў асноўным пералічыў у сваім дакладзе на вечары 
самакрытыкі ў НДІ, і пры патрэбе магу паўтарыць і зараз. За гэты перыяд я 
працягваў далейшае паглыбленае вывучэньне марксызму і ўсьведамленьне 
гісторыі беларускага руху, асабліва яго далейшых шляхоў з погляду марк-
сызму. Я пабачыў механізм сувязі нац. руху і працэсаў клясавага распласта-
ваньня грамады. Я зразумеў прычыну палянізацыі Беларусі Польшчай (роля 
арыстакратыі, паноў і шляхты) і русіфікацыі Расіяй (роля беларускага кулака). 
Я зразумеў, што не паасобныя высілкі нацыянальных інтэлігентаў уплываюць 
на далейшае разьвіцьцё беларускае культуры, а што яе няўхільна прынясуць 
і створаць новыя дзесяткі і сотні тысяч беларускіх пралетараў. Не ў старой 
белар. вёсцы шукаю я аплот і носьбітаў нацыі. Наадварот — у панаваньні 
старое вёскі, у аграрным характары Беларусі бачу я прычыну яе эканамічнага 
нацыянальнага заняпаду. А ў новых індустрыалізаваных калгасах бачу я тую 
гістарычную фігуру, якая ідзе на сустрэч беларускаму пралетару, каб разам з 
ім будаваць новую культуру.

Адгэтуль некаторая зьмена напрамку маіх навуковых прац — вывучэньне 
эканомікі прамысловасьці Беларусі, вывучэньне яе дынамікі за апошнія 115 
год, вывучэньне штандорту ўрбанізацыі.

Усё маё ранейшае ўтапічнае і эмацыянальнае ўспрыманьне пытаньняў бела-
рускае нацыянальнае культуры зьмянілася навуковым і рацыяналістычным 
успрыняцьцем беларускае пралетарскае культуры. Працэс гэты пачаўся ў 
пачатку апошняга VІІ перыяду майго жыцьця. Не кажу, што ён ужо цьвёрда 
кансалідаваўся.

Пры ўсім тым недаверыі да мяне, якое выявілася хоць бы ў гэтым ганебным 
факце майго арышту, я повен сацыяльнага аптымізму. Мне ня трэба ве-
рыць, я ведаю, што белар. пралетарская культура будзе пабудавана. І гэтае 
ўпэўненасьці зусім досыць, каб мужна перанесьці ўсе асабістыя цяжкасьці, 
незадачы, крыўды.

Г. Гарэцкі
14–15 VІІІ.30 
Менск, ДОПР

Праз дзень Гарэцкі дадаткова напісаў яшчэ і паказанні.

Паказаньні Гаўрылы Гарэцкага ад 17.VІІІ.30 г.

1. У прад’яўленых абвінавачаньнях вінаватым сябе не прызнаю.

2. Сваю працу ў БДА, як сябра Кіраўніцтва Акадэміі і як нав. працаўнік, 
праводзіў цалкам у суадпаведнасьці з пастановамі Пленуму ЦК КП(б)Б аб 
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беларусізацыі. Праца насіла плянавы характар. Плян беларусізацыі БДА быў 
даложан мною ў пісьмовай форме Бюро Ячэйкі КП(б)Б Акадэміі і пераслан 
сакратарам Ячэйкі т. Вінакурам у Аршанскі Акругком і ЦК КП(б)Б.

Асноўны зьмест дакладу:

а) беларусізацыя выкладаньня ў БДА, ад асыстэнтаў да дацэнтаў; для пра-
фэсуры — паступовасьць пераходу на беларускую мову і для некаторых 
прафэсароў — неабавязковасьць;

б) карэнізацыя навук. працаўнікоў, асабліва малодшых груп: асыстэнтаў, 
навуковых супрацоўнікаў, асьпірантаў;

в) выкладаньне нав. дысцыплін на грунце мясцовага дасьледчага 
матэр’ялу, абапертага на ўмовах прыроды і эканомікі БССР;

г) шырокая пастаноўка ў БДА нав. дасьл. працы не абстрактнага і не-
раённага характару, а чыста канкрэтнага, вынікаючага з умоў прыроды 
і эканомікі БССР і перспэктыў сацыялістычнага будаўніцтва ў галіне сел. 
гаспадаркі БССР;

д) інтэнсыўная праца па беларускай навуковай тэрміналёгіі ў галіне с-г. 
дысцыплін;

е) друкаваньне навук. прац БДА на беларускай мове з пашыраным рэзю-
мэ на расійскай мове і рэзюмэ на англ. або нямецкай мовах;

і) пашырэньне друкарні БДА з прыстасаваньнем яе да друкаваньня ня 
толькі Запісак Акадэміі, але і падручнікаў на беларускай мове для БДА, 
якія п.б. улажыць нав. працаўнікі Акадэміі;

к) узмацненьне працы навук. таварыства па вывучэньню Беларусі.

Г. Гарэцкі

Юдашкін запоўніў гатовы бланк пастановы на рускай мове:

Постановление 
(о привлечении к следствию в качестве обвиняемого)

1930 г. август 17 дня в Минске, я, Ст. уполномоченный Экономического отде-
ла ПП ОГПУ по БВО Юдашкин рассмотрев настоящее дело № и принимая во 
внимание, что данными, имеющимися в нем гр-н Горецкий Гавриил Ивано-
вич в достаточной степени изобличается в том что состоял в течение ряда 
лет членом нелегальной контр-революционной организациии что обвине-
ние это находит себе подтверждение в данных делах а потому руководству-
ясь 128 ст. УПК постановил гр-на Горецкого Гавриила Ивановича допросить в 
качестве обвиняемого по сему делу, предъявив ему обвинения в участии в 
контр-революционной организации т. е. в преступлении предусмотренном 
66 ст.ст. УК, о чем объявить ему под расписку на сем же и послать копию сего 
постановления для сведения Прокурору.
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І далей стаяць тыя ж самыя подпісы.

*    *    *

У гэтыя дні, а іменна 15 жніўня, Аркадзь Смоліч, які быў арышта-
ваны 26 чэрвеня 1930 года па справе «Саюз вызвалення Беларусі», даў 
паказанні пра Г. Гарэцкага.

О Горецком показываю следующее:

Является он, безусловно, выдающейся фигурой среди всех известных мне 
молодых специалистов сельского хозяйства и вообще среди нацдемократи-
ческой интеллигенции. Он объединяет в себе очень хорошую научную под-
готовку с большой трудоспособностью, с организаторскими и администра-
торскими талантами.

Познакомился я с ним в 1924 г. в Минске, но уже раньше было много на-
слышан о нем от его товарищей по Москве, в частности от Кислякова, о его 
работе по созданию Ассоциации, вообще об организаторских способностях. 
Слыхал затем о ликвидации Ассоциации, об аресте Горецкого, но точных при-
чин не знал. При первой встрече в 1924 году я, между прочим, осведомился, 
желает ли он переехать на работу в Белоруссию. Тогда он был еще первый 
год аспирантом в НИИ сельскохозяйственной экономии в Москве и заявил, 
что собирается еще долго учиться. Впрочем, в 1925 г. уже он дал согласие 
преподавать в Горках, приезжая для этой цели из Москвы. В 1926 году, когда 
поднялся вопрос о заместителе Малюшинского, которого раньше предпола-
гали назначить директором БелНИИ сельского хозяйства, несколько человек 
выдвинуло кандидатуру Горецкого, выдвигали, правда, и мою кандидатуру, 
но я ее снял в пользу Горецкого, так как чувствовал себя сильно отставшим 
относительно от агрономии и вообще полагал, что Горецкий с этим делом 
лучше справится. Это мое предположение вполне подтвердилось.

Первое время, когда я еще был связан с Научно-исследовательским инсти-
тутом (в 1927 г.), а Горецкий не совсем хорошо ориентировался в Минских 
условиях, он нередко спрашивал у меня советов по разным деловым вопро-
сам. Между прочим, я рекомендовал ему то помещение, где теперь нахо-
дится институт, выдвинул идею издания специального журнала («Сельская і 
лясная гаспадарка») и т. п. Иногда спрашивал меня Горецкий и относительно 
отдельных кандидатур (Малюшинский, Винер, специалисты и аспиранты от-
дела сельскохозяйственной экономики, которым я заведовал). Скоро, одна-
ко, он перестал ко мне обращаться за советами, вероятно, потому, что вошел 
целиком в курс своего дела; даже по моему отделу он проводил назначения, 
не спрашивая моего мнения. Фактически уже к концу первого года суще-
ствования Института Горецкий руководил и отделом сельскохозяйственной 
экономики, хотя временным зав. отделом считался я. Против этого, впрочем, 
я ничего не имел, так как был перегружен работой и собирался уходить из 
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Научно-исследовательского института (я с самого начала дал согласие только 
временно заведовать отделом), а руководство Горецкого было вполне при-
емлемо и лично для меня полезно. Мы с ним работали в смежных областях 
науки, интересовались нередко одними и теми-же темами. Он, однако, по-
лучил значительно более широкую экономическую подготовку, довольно 
хорошо владел марксистским методом исследования, и поэтому я часто сам 
обращался к нему с сомнительными вопросами моей научной работы, давал 
ему на первую критику свои рукописи и получал от него ценные замечания.

После моего ухода из Института говорить с Горецким об институтских делах 
мне почти не приходилось. Помню, что говорил, что вряд ли это удастся, так 
как большинство дирекции и совета против Демидовича, но обещал еще раз 
поговорить на эту тему с Прищеповым. Приходилось мне говорить с Горец-
ким и на политические темы. Он, безусловно, является достаточно ярким бе-
лорусским нацдемократом и обычно явления политической жизни расцени-
вал с точки зрения их пользы или вреда для белорусского возрождения. Его 
прежние социальные и политические взгляды мне не достаточно известны, 
но уже в 1928 г. он мне лично определенно заявил, что стоит за социалисти-
ческий путь развития Белоруссии и что эту же точку зрения должны принять 
все «белорусы», так как именно она для Белоруссии, исходя из ее националь-
ных интересов, является наиболее приемлемой. При всякой иной постановке 
вопроса Белоруссии суждена роль аграрной колонии, и только в составе СССР 
она может индустриально развиваться и как западная, наиболее интенсив-
ная часть Союза, и ввиду принципа усиленной индустриализации краины, 
проводимого партией. Националистическую точку зрения Горецкий прово-
дил при подборе работников для Института, стремясь использовать для него 
в первую очередь специалистов-белорусов, а также и в общих вопросах на-
учного строительства. Так, при выступлениях в Госплане по поводу структуры 
научно-исследовательского дела в Белоруссии Горецкий выступал в полном 
согласии с другими нацдемократами, не защищая даже самостоятельности 
своего института и соглашаясь на его включение в Белорусскую Академию 
наук. Отражалась эта точка зрения в его научной деятельности. Основная его 
работа «О национальном доходе Белоруссии» построена по методу буржуаз-
ных экономистов — главным образом Прокоповича — и в некоторых своих 
частях может служить для экономического обоснования нацдемократических 
теорий. Националистический характер носят и его работы о национальном 
составе населения Гомельщины и особенно национальной статистике бело-
русов в 1926 году, где он анализировал процессы ассимиляции у белорусов.

Г. И. Горецкий является сторонником и проповедником самых быстрых тем-
пов индустриализации БССР, самых больших размеров капитальных вложе-
ний, как в индустрию, так и в сельское хозяйство, так как таким путем Бело-
руссия наиболее быстро может ликвидировать свою экономическую отста-
лость. Под его в значительной степени влиянием были приняты исключитель-
но интенсивные формы мелиорации в БССР, умел он достаточно широко и 
своевременно поставить вопрос о развитии исследовательского дела и о его 
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ф инансировании. По его плану и под его руководством была открыта при БАН 
первая в СССР кафедра теории штандорта народного хозяйства. При Научно-
исследовательском институте, уже в продолжение первых двух лет превра-
тившемся в крупный исследовательский центр, выросли совершенно новые, 
крупные — всесоюзного масштаба — центральные станции: свиноводческая 
и картофельная. Горецкому принадлежит идея создания этих станций, и он 
же провел основную организационную работу по их развертыванию.

Будучи хорошо знаком с условиями и особенностями сельского хозяйства 
БССР, Г. Горецкий в последние годы усиленно подчеркивал необходимость 
организации научной работы и капитального строительства, исходя из пер-
спектив генплана. В этом отношении он опережал всех известных мне эконо-
мистов БССР. Для практической работы он нередко выставлял положения, ко-
торые только впоследствии стали насущнейшими плановыми установками. 
Так, еще в 1927 г. при открытии Института он проводил мысль о необходи-
мости исключительного внимания проблемам свиноводчества и картофеля, 
на которые многие экономисты в то время смотрели довольно скептически. 
Также и вопрос узкой специализации сельского хозяйства в настоящее время 
именно Горецким ставится наиболее резко, вплоть до монокультуры, то же 
можно сказать и относительно проблемы агроиндустриальных комбинатов, 
стандарта и строительства социалистических городов и т. д.

Г. Горецкий очень много работал над собою, над преодолением внутри себя 
остатков буржуазных микровоззрений, как он сам писал в своем прошлогод-
нем годовом отчете о деятельности, над более совершенным овладением 
марксистским методом. В этом отношении он служил хорошим примером 
и оказывал помощь и влияние как на своих аспирантов, так и на завтрашних 
научных работников.

Полагаю, что Горецкий имел влияние и на деятельность Наркомзема, в част-
ности на самого Прищепова, с которым он был в хороших отношениях. Воз-
можно и обратное влияние Прищепова на Горецкого, но вообще по этому 
вопросу я недостаточно осведомлен.

Г. И. Горецкий работал в 1928 и 1929 гг. в БЕЛВАРНИТСО 61 и был председате-
лем его сельскохозяйственной секции; большой активности в этом деле он, 
однако, не проявил, как, впрочем, и большинство ответственных работников, 
входивших в это общество.

*    *    *

У снежні 1929 года Сталін на канферэнцыі аграрнікаў-марксістаў у 
сваёй прамове сказаў: «Непонятно только, почему антинаучные теории 

61 Беларускае аддзяленне Усесаюзнай асацыяцыі работнікаў навукі і тэхнікі для садзей ні-
чан ня сацыялістычнаму будаўніцтву.
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“советских” экономистов типа Чаянова должны иметь свободное хожде-
ние в нашей печати…». Гэта было сігналам да пачатку рэпрэсій, ордэрам 
на арышт. 

І ўжо ў першую палову 1930 года ў Маскве арыштавалі шэраг 
прафесараў-аграрнікаў, у тым ліку і настаўнікаў Гаўрылы і Лары з 
Ціміразеўскай (Пятроўскай) сельскагаспадарчай акадэміі. У лютым 
арыштавалі А. Г. Даярэнку, у сакавіку — А. А. Фабрыканта і Д. М. Шарыгіна, 
у траўні — А. В. Тэйцеля, у чэрвені — М. Д. Кандрацьева, А. В. Чаянава, 
М. П. Макарава, І. М. Лявонцьева, С. К. Чаянава, у ліпені — Л. М. Літашэнку, 
А. А. Рыбнікава, у жніўні — Л. Б. Кафенгаўза. Гэта былі прадстаўнікі той 
арганізацыйна-вытворчай школы, якія дасканала распрацавалі перспек-
тыву развіцця працоўных аграрных гаспадарак. Але яна пярэчыла раз-
горнутай з 1929 года суцэльнай калектывізацыі.

Допыты прафесараў пачаліся толькі ў канцы ліпеня — пачат-
ку жніўня. Спачатку амаль усе адмаўляліся ад контррэвалюцыйнай 
дзейнасці, ад удзелу ў якіх-небудзь сялянскіх партыях. Але паступо-
ва некаторыя прызналі сябе ўдзельнікамі сялянскай, а затым ужо 
ўсе — Працоўнай сялянскай партыі (ПСП, па-руску — ТКП), прызналі 
сябе вінаватымі, бо «мэта» ТКП — «замежная інтэрвенцыя», стварэн-
не буржуазна-дэмакратычнай рэспублікі. Працаўнікі АДПУ вялі рабо-
ту мэтанакіравана. Па справе ТКП выяўляліся ўсё новыя і новыя імёны 
«членаў шырокай сеткі гэтай партыі», пачаліся арышты не толькі ў цэн-
тры, але і на перыферыі — больш за тысячу чалавек.

З Масквы 20 жніўня 1930 года за подпісам намесніка начальніка Са-
крэтнага аддзела АДПУ Агранава і начальніка 3-га аддзела Славацінскага 
на імя начальніка АДПУ па Беларусі Рапапорта прыйшло ўказанне: «Про-
сим немедленно доставить спецконвоем в Москву Ждановича и Горец-
кого, проходяших по следственному делу “Трудовой Крестьянской Пар-
тии” как связанных с ее деятельностью по линии их работы в Научно-
исследовательском институте сельского хозяйства в Москве» 62.

І ўжо 24 жніўня дзяжурны па прыёме арыштаваных АДПУ ў Маскве 
дае распіску «тов. Доморацкому в том, что от него принят арестованный 
Горецкий Г. И.».

Гаўрылу прывезлі спачатку ў прыёмны пункт на Беларускім вакзале, 
а потым на Лубянку. Увялі ў камеру, а там — аж вачам сваім не паверыў — 
яго настаўнік прафесар Рыбнікаў.

— Добры дзень, Аляксандр Аляксандравіч!
— Добры дзень, дарагі Гаўрыла. А Вы як сюды трапілі?

62 Гарэцкі Радзім. Ахвярую сваім «Я». С. 172. Тут і далей цытаты ўзяты са справы № 11847с, 
якая тычыцца працэсу ТКП.
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— Ды, відаць, так, як і Вы.
Рыбнікаў расказаў, што сядзіць ужо амаль месяц, што групу 

прафесараў абвінавачваюць у прыналежнасці да ТКП. Быў здзіўлены, што 
ўзялі Гаўрылу, бо, наколькі ён ведае, ніхто з прафесараў і, у прыватнасці, 
ён сам нічога на Гаўрылу не паказвалі і нават яго імя не ўзгадвалі. Далей 
ён паведаміў, што, канешне, ніякага ТКП няма, гэта ўсё выдумкі, і таму 
лічыць, што хутка ўсё высветляць і іх выпусцяць. Адзінае, што на самай 
справе было, дык гэта тое, што часам яны збіраліся на вечарыны адзін 
да аднаго. Аднойчы — здаецца, гэта было ў А. Чаянава — сабралася іх 
чалавек 5–6 і М. Кандрацьеў, перад тым, як разысціся, сказаў: «Вось чаму 
мы збіраемся, што нас аб’ядноўвае? Гэта, канешне, пытанне сельскай 
гаспадаркі, лёс нашых сялян. Калі б была такая партыя, якая б займалася 
гэтымі праблемамі, дык гэта была б сялянская ці, лепей, працоўная ся-
лянская партыя. Ну, і мы, безумоўна, былі б у ёй». Ці нехта «капнуў» пра 
гэта, ці камусьці ў кіраўніцтве дзяржавай, а можа, і самім супрацоўнікам 
АДПУ прыйшла такая думка — вось і распальваюць яны справу пра зусім 
не існую партыю.

Праз некалькі дзён Гаўрылу адсадзілі ад Рыбнікава ў камеру, дзе 
знаходзіўся адзін М. М. Суханаў — выдатны грамадскі дзеяч-меншавік. 
І Рыбнікаву, і Суханаву іх родныя прыносілі добрыя перадачы, дык яны 
частавалі і Гаўрылу рознымі прысмакамі.

Размаўлялі на розныя тэмы. Суханаў тлумачыў: «Чым больш у нас у 
краіне будзе дрэнных здарэнняў, чым горш будзе ісці гаспадарка, тым 
больш будзе шкоднікаў, тым больш будзе ліпавых працэсаў. Калі і зусім 
нічога няма, дык выдумаюць — чым больш незадач, тым больш выду-
мак. Гэта непазбежна…»

Праз тры дні Гаўрылу перавялі ў суседнюю камеру, а там ён убачыў 
прафесара Фабрыканта, які нядаўна ездзіў у Амерыку, і яшчэ аднаго пра-
фесара — Чаянава Сакрата Канстанцінавіча, цёзку Аляксандра Чаянава. 
Гэта быў сталы чалавек, гадоў шасцідзесяці. Яны таксама пацвердзілі, 
што ніякага ТКП няма і што ніхто Гаўрылу на следствах не ўпамінаў.

Потым яго перавялі ў велізарную камеру ўнутранай турмы Лубянкі — 
можа, чалавек на 60, а затым у прыблізна такога ж памеру агульную ка-
меру ў Бутырках. І там, і там сабралі эліту інтэлігенцыі — прафесараў, 
вядомых дзяржаўных дзеячаў і г. д. Усе лічылі сябе зусім невінаватымі, 
таму верылі ў хуткае добрае вырашэнне справы, былі бадзёрыя, вясё-
лыя, шмат жартавалі, смяяліся, вялі паміж сабой цікавыя размовы пра 
жыццё. Вось толькі мучыла бяздзейнасць, таму абмяркоўвалі планы на 
будучыню, якая здавалася ім не вельмі хмурнай… Гаўрыла з вялікім за-
давальненнем размаўляў з гэтымі разумнымі, цікавымі людзьмі. У Бу-
тырскай турме да таго ж яшчэ аказалася добрая, багатая бібліятэка, якой 
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можна было свабодна карыстацца. Гаўрыла глытаў кнігу за кнігай, рабіў 
выпіскі з найбольш цікавых.

На допыты яго спачатку выклікалі вельмі рэдка, і толькі праз ме-
сяц яму паведамілі некаторыя вытрымкі з паказанняў А. Чаянава, Кан-
драцьева, Макарава і Чэлінцава, у якіх яны ўжо самі прызнаваліся, што 
з’яўляюцца кіраўнікамі ТКП і ўпаміналі Гарэцкага як удзельніка ТКП. 
Гаўрыла тады напісаў свае паказанні, у якіх адхіляў усе абвінавачанні: 
«Я уже предупрежден т.т. Мулявко, Арговым, Юдашкиным, Радзиви-
ловским и Врачевым, что мое отрицание принадлежности к контр-
революционным органнзациям рассматривается как поведение, до-
стойное “отпетого неисправимого контр-революционера”. Также преду-
прежден и о том, что такое поведение значительно ухудшает мое поло-
жение и отразится на постановлении обо мне коллегии ОГПУ в смысле 
назначения наиболее сурового наказания. И все же я категорически от-
рицаю принадлежность свою к ТрКрП и СВБ. Я считаю, что если бы я под 
влиянием чисто животного страха перед наказанием стал утверждать 
несуществующие или неверные факты, то тем самым я ввел бы в обман 
как ОГПУ, так и принес бы вред ложным утверждением социалистиче-
скому строительству».

*    *    *

За лета і часткова восень 1930 года па справе СВБ было арыштава-
на 108 чалавек, а па справе беларускага філіяла ПСП (ТКП) — 59. ДПУ 
БССР працавала няспынна: вяліся допыты, выцягваліся паказанні, а за-
тым і прызнанне. Апошняе лічылася галоўным фактам доказу віны. 
Спачатку высвятлялі імёны сяброў, прыяцеляў, знаёмых, хто з кім і калі 
сустракаўся, аб чым гаманілі… Паступова па загадзя намечаным сцэнарыі 
рознымі метадамі (у тым ліку і незаконнымі) «даводзілі» да прызнан-
ня аб прыналежнасці да контррэвалюцыйных нацыяналістычных 
арганізацый. Маральна і фізічна вытрымаць гэты націск было амаль не-
магчыма, не кожнаму такое было пад сілу.

Янку Купалу не арыштавалі, але многа разоў выклікалі на допыты 
ў ДПУ. У якасці пратэсту супраць страшэннага ціску на самых лепшых 
прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі Янка Купала ў канцы лістапада 
1930 года пайшоў на самагубства, але лёс захаваў яму жыццё. 4 лютага 
1931 года скончыў жыццё самагубствам першы прэзідэнт Беларускай 
акадэміі навук У. Ігнатоўскі, які перад гэтым быў зняты з пасады, вы-
ключаны з партыі, неаднаразова дапытваўся ў ДПУ. Не выключана, што 
гэтыя акты самагубства найбольш вядомых людзей Беларусі прымусілі 
ўлады не праводзіць адкрыты судовы працэс па справах СВБ і ПСП, як 
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меркавалася спачатку. Перад гэтым з 9 сакавіка па 17 красавіка 1930 года 
такі адкрыты судовы спектакль быў праведзены ў Харкаве, дзе судзілі 45 
дзеячаў нацыянальнай культуры і навукі, якія нібыта ўваходзілі ў «Спілку 
візволення Украіны». Паводле ўжо гатовага сцэнарыя раскручвалі і спра-
ву СВБ.

8 снежня 1930 года ў газеце «Савецкая Беларусь» (№ 284) была 
надрукавана Пастанова СНК БССР:

Пастанова 314. Пра выключэньне з складу правадзейных членаў Белару-
скай Акадэміі навук акадэмікаў Ластоўскага В. Ю., Пічэты У. І., Лёсіка Я. Ю., 
Некрашэвіча С. М., Гарэцкага Г. І. і Дубаха А. Д.

У сувязі з выяўленьнем шкоднай контррэвалюцыйнай дзейнасьці групы 
акадэмікаў Беларускай Акадэміі навук, дзейнасьць якіх была накіравана 
супраць дыктатуры пралетарыяту і на зрыў пасьпяховага сацыялістычнага 
будаўніцтва, Савет Народных Камісараў БССР пастанаўляе выключыць са 
складу Беларускай Акадэміі навук акадэмікаў Ластоўскага В. Ю., Пічэту У. І., 
Лёсіка Я. Ю., Некрашэвіча С. М., Гарэцкага Г. І. і Дубаха А. Д., пазбавіўшы іх 
годнасці акадэмікаў, як ворагаў пралетарскай дыктатуры.

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР (М. Галадзед)

Кіраўнік Спраў Савету Народных Камісараў  
і Эканамічнай нарады БССР  (М. Калевіч)

У гэты час у паказаннях шэрагу арыштаваных па абедзвюх справах 
згадваецца прозвішча Гарэцкага. Асабліва шмат паказанняў з нейкай ня-
стрымнай фантазіяй даў Пётр Хоцкі — вучоны сакратар Зямплана Нар-
камзема БССР, арыштаваны па справе ПСП. Прынамсі, 8 снежня 1930 года 
ён напісаў: «Признаю, что я состоял в к/р вредительской организации, 
действовавшей в БССР и охватывающей почти все отрасли народного 
хозяйства. Эта организация ставила себе целью — создать экономиче-
ские и культурно-политические условия для свержения существующего 
строя и создания буржуазно-демократической республики путем вну-
треннего восстання, а также вмешательства иностранных государств — 
Польши и др. государств. В состав организации по отдельным отрас-
лям народного хозяйства и учрежденииям входили следующие лица…» 
І далей пералічваецца больш за 50 прозвішчаў, у тым ліку і Г. Гарэцкага. 
«Общее руководство и дача установок принадлежала следующим лицам: 
Бонч-Осмоловскому, Архангельскому, Горецкому, Папелышко, Трофимо-
ву, Кизилло».

У далейшых сваіх паказаннях Хоцкі падрабязна апісаў дзейнасць 
«контррэвалюцыйнай арганізацыі» — Беларускага філіяла ПСП, прычым 
нават склаў графічную схему падпарадкавання яе падраздзяленняў.
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*    *    *

У сакавіку 1931 года ў Маскве Салаўёў напісаў пастанову.

Постановление

1931 года марта « ». Я, помощник Уполномоченного 3 отделения СО ОГПУ Со-
ловьев рассмотрев следственное дело за № 102735 по обвинению Горецкого 
Гавриила Ивановича и др. по обвинению по ст. 58/11 К, содержащегося под 
стражей в Бутырской тюрьме ОГПУ

Нашел:

Горецкий Г. И. арестован по подозрению в к/р организации ТКП. В виду того, 
что Горецкий проходит как член организации ТКП в Белоруссии, следствие по 
такому делу ведет ПП ОГПУ по БВО.

Полагаю:

Материал в отношении Горецкого Гавриила Ивановича из дела за № 102735 
выделить и вместе с личностью арестованного направить спецконвоем в 
Минск для дальнейшего следствия. В отношении остальных арестованных 
по делу — дело следствием продолжить.

Пом. Уполномоченного

3 отд. СО ОГПУ  (Соловьев)

11 сакавіка 1931 года на пасяджэнні Калегіі АДПУ гэтую пастано-
ву пацвердзілі, аб чым зрабілі выпіску з пратакола, і ўжо 13 сакавіка ў 
Менск разам з арыштаваным была перапраўлена папера:

Срочно — секретно 
В ПП ОГПУ БВО — г. Минск

Препровождается материал выделенный из дела № 102735 — Горецкого 
Гавриила Ивановича с личностью такового направляемого в Ваше распоря-
жение со специальным конвоем согласно постановлению Коллегии ОГПУ от 
11.ІІІ.31.

Прибытие сообщите.

Приложение: материал

Пом. Нач. ОЦР ОГПУ  (Зубкин)

Нач. І отделения  (Подобедов)

14 сакавіка 1931 года Г. Гарэцкага прывезлі ў Менск, дзе зноў пачаліся 
допыты. 

Муляўка і Юдашкін кажуць: 
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— Мы і не ведалі, што вы, аказваецца, такая адыёзная фігура.
— Што такое, у чым справа?
— Вось ёсць паказанні некалькіх чалавек, што вы ўваходзілі ў Так-

тычны цэнтр 63 і былі там адным з яго кіраўнікоў.
— Няма ніякага Цэнтру.
— Ну як жа, гэты Цэнтр аб’ядноўваў прадстаўнікоў усіх чатырох 

арганізацый: СВБ, ПСП, прампартыі і меншавікоў.
— Усё гэта выдумкі, не было такога Цэнтру.
— Ваш Цэнтр згуртаваў у БССР усе контррэвалюцыйныя сілы і 

рыхтаваўся да паўстання супраць савецкай улады.
— Не было такога.
Гарэцкаму паказалі вытрымкі з паказанняў Хоцкага, Смоліча, А. Ка-

плана, Шэйніна і многіх іншых: большасць з іх былі надрукаваныя на ма-
шынцы, а некаторыя — напісаны ад рукі, але ўсе падпісаныя аўтарамі. 
Гарэцкі патрабаваў вочную стаўку са Смолічам — адмовілі.

Г. Гарэцкі ўбачыў, што большасць яго сяброў, супрацоўнікаў, знаёмых 
па працы арыштаваныя, прызналі сябе вінаватымі ў контррэвалюцый-
ных дзеяннях, у самых неверагодных злачынствах. ён добра ведаў, што 
на самай справе ўсяго гэтага не было, не існавала і розных падпольных 
арганізацый, якія ўзгадваліся ў паказаннях і ў якіх нібыта ўдзельнічаў і 
ён. Следчыя пагражалі, што яго чакае вельмі сур’ёзнае пакаранне, хутчэй 
за ўсё — смяротны прыгавор. 

Хацелася ўсё ж расказаць хаця б частку праўды аб тым, што рабіў ён, 
інстытут і яго супрацоўнікі, як яны хацелі ўзняць сельскую гаспадарку 
на карысць Беларусі. Няхай гэтая праўда застанецца хаця б у справе. Але 
як гэта зрабіць? Следчыя прымуць такія паказанні толькі як прызнанні 
ў здзяйсненні нейкіх шкодных спраў. Таму, катэгарычна адмаўляючыся 
ад свайго ўдзелу ў ПСП, СВБ і Цэнтры, Гарэцкі ўсё ж вырашыў напісаць 
паказанні аб сваім «шкодніцтве», у якіх паведаміў аб працы інстытута за 
гады яго дзейнасці.

Паказаньні Г. І. Гарэцкага ад 17–18.ІІІ.31 г. і 19–23.ІІІ.31 г.

Ува ўсіх сваіх тэарэтычных разважаньнях і вынікаючых з іх практычных 
мерапрыемствах у галіне як народнай, гэтак і сельскай гаспадаркі, я 
выходзіў ня столькі (і ня толькі) з патрэб сацыялістычнага будаўніцтва пра-
летарскай дзяржавы, усяго СССР, а галоўным чынам, а часамі в ыключна, 

63 Відаць, што гэта былі першыя задумы АДПУ адносна арганізацыі новай справы так звана-
га Беларускага нацыянальнага цэнтра, якая была разгорнута ў канцы 1933 – пачатку 1934 
года.
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з патрэб незалежнай Беларусі, як зусім паасобнай самастойнай краіны-
дзяржавы.

Ставячы галоўнай мэтай усёй сваёй дзейнасьці ажыцьцяўленьне нацыяналь-
нага рэнесансу Беларусі, стварэньне самастойнай беларускай нацыянальнай 
культуры, я, як эканаміст, накіроўваў сваю тэарэтычную думку і практычную 
працу на стварэньне грунтоўных пастаў гэтае нацыянальнае культуры — 
гэта знача на стварэньне незалежнае беларускае эканомікі, стварэньне 
сваяасабістай, арыгінальнай і самабытнай сыстэмы (нацыянальнай сыстэмы) 
беларускае народнае гаспадаркі.

Сыстэма беларускае народнае гаспадаркі ў мінулым (яе я дасьледаваў у 
сваёй працы «Нацыянальны прыбытак Беларусі») насіла пераходныя рысы, 
мела дадатковы характар у адносінах да расійскае і польскае сыстэм нар. 
гаспадаркі. Савецкі лад дзяржаўнага і гаспадарчага будаўнітва, як карды-
нальна зьмяняючы старую сыстэму нар. гаспадаркі, я разглядаў як выключна 
спрыяючы дзеля перабудаваньня старой беларускай гаспадаркі ў новую, на-
цыянальную, устойлівую сама ў сабе, сыстэму. Таму я імкнуўся скарыстаць 
савецкае гаспадарчае будаўніцтва ў сваіх нацыянальных мэтах, зразумела, 
наколькі гэта магчыма.

Галоўнымі элементамі ў стварэньні нацыянальнае сыстэмы народнае 
гаспадаркі Беларусі я лічыў і ажыцьцяўленьня іх дабіваўся:

а) індустрыялізацыя і — «звыш-індустрыялізацыя Беларусі», як сродак 
прыданьня нар. гаспадарцы найбольшай устойлівасьці, зроўнаважанасьці 
прамысловасьці і сел. гасп., самастойнасьці; як сродак узрастаньня беларускіх 
нацыянальных гарадоў, нацыянальнага пралетарыяту і г. д.; разам з тым 
індустрыялізацыя Беларусі выклікае пераліў у БССР сродкаў на капітальныя 
ўкладаньні з агульных фондаў СССР;

б) мэтазгоднае з нацыянальнага пункту погляду разьмяшчэньне (штандорт) 
прамысловых прадпрыемстваў на тэрыторыі БССР, стварэньне нацыяналь-
ных індустрыяльных цэнтраў. У старой сыстэме бел. нар. гаспадаркі самыя 
буйныя прамысловыя раёны былі разьмешчаны па акраінах этнаграфічнай 
Беларусі: Беластоцка-Берасьцянскі раён, Віленскі, Дзьвінскі, Віцебскі, 
Гомельска-Клінцоўскі, чым дапамагалі цэнтрабежнасьці бел. гаспадаркі 
і дэнацыяналізацыі Беларусі. Таму ў БССР, з майго погляду, трэба было 
індустрыялізаваць г. ч. цэнтр яе, а не акраіны, у прыватнасьці трэ было 
індустрыялізаваць Менск, як сталіцу будучай аб’яднанай этнаграф. Беларусі;

в) прыданьне сыстэме бел. сел. гаспадаркі арыгінальных рысаў, якія б рэз-
ка адрозьнівалі яе ад сыстэмы сел. гаспадаркі суседніх абласьцей РСФСР — 
гэта я бачыў магчымым дасягнуць у ператварэньні жывёлаводнае сыстэмы 
с. г. Беларусі ў прамыслова-тэхнічную сыстэму; разам з тым гэта выклікала б 
прыліў капіталаўкладаньняў у БССР з агульна-саюзных фондаў;

г) замацаваньне самабытнай формы сел. гасп. Беларусі — гэту форму я бачыў 
у пасёлках; я быў прыхільнікам іх пашырэньня.
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Стварэньне нацыянальнай сыстэмы народнае гаспадаркі Беларусі я разглядаў 
як базу дзеля ўсяго далейшага дзяржаўнага нац. будаўніцтва, а разам з тым 
як базу тых клясавых груп, якія з майго погляду п. б. стаць носьбітамі на-
цыянальнага рэнесансу; гэтыя базы я бачыў з аднаго боку ў коапэраваным 
селяніну-серадняку і з другога боку ў маладым беларускім пралетарыяце. Я 
спадзяваўся на вялікую жывучасьць сялянскай серадняцкай гаспадаркі і мала 
верыў у магчымасьці калектывізацыі беларускае інтэнсіўнае сел. гаспадаркі. 
Першыя посьпехі калектывізацыі сел. гаспадаркі Беларусі я разглядаў як чуда, 
як другую рэвалюцыю.

Вось чаму ў 1925–27 гг. я стаяў за значныя капітальныя ўкладаньні ў сялянскую 
сел. гаспадарку, за яе моцнае крэдытаваньне, разьвіцьцё яе таварнасьці, за 
бухарынскі коапэрацыйны плян, наогул за сыстэму поглядаў, якая зараз вядо-
ма пад назвай права-апартуністычнай, беларускай прышчэпаўшчыны і г. д.

[…] Выходзячы з нацыянальных меркаваньняў, я быў супроць вялікага 
перасяленьня сялян з Беларусі — а ў той час мяркавалася высяліць да 
480.000 чалавек на працягу пяцігодкі. Сродкам па зьнішчэньню аграрнай 
перанаселенасьці Беларусі, апрача інтэнсіфікацыі сел. гаспадаркі, я лічыў 
шырокую па ахопу і шыбкую па тэмпу мэліарацыю балот Беларусі. На асу-
шаных балотах, мне здавалася, можна будзе стварыць унутры-беларускія 
сялянскія калёнізацыйныя фонды. Вось чаму я стаяў як за пераважную фор-
му сел. гаспадаркі на балотах не за буйную саўгасную гаспадарку, а за гаспа-
дарку сялянскага тыпу.

Не спыняючыся зараз на далейшым разьвіцьці сваіх экан. поглядаў, а толькі 
робячы ім падагульненьне, я мушу сказаць, што іх найхарактэрнейшай ры-
сай зьяўлялася падпарадкаваньне момантаў эканамічнай палітыкі момантам 
палітыкі нацыянальнай.

[…] Нацыянальную палітыку савецкай улады, так як яна канкрэтна выяўлялася 
ў БССР, я лічыў да 1924 г. дэклярацыйнай, а з 1924 г., пасьля пашырэньня БССР, 
пачаў глядзець на яе як на зусім рэальную палітыку, але не здавальняючую па 
тэмпах. Асабліва быў я супроць надта марудных тэмпаў беларусізацыі савец-
кага цэнтральнага апарату і вышэйшых навучальных устаноў.

Праведзенае двойчы пашырэньне БССР я разглядаў як усё йшчэ не законча-
нае і ня поўнае. Я лічыў абавязковым далейшае пашырэньне БССР за кошт 
далучэньня рэштак Гомельшчыны і Віцебшчыны і часткі Смаленшчыны, т. зв. 
Усходняй Беларусі.

[…] Перанясеньне С.-Г. Інстытуту з Менску ў Горкі і арганізацыю там Бела-
рускай С.-Г. Акадэміі я разглядаў як магчымасьць стварыць першую нацыя-
нальную беларускую вышэйшую навучальную ўстанову ў супроцьлегласьць 
БДУ ў Менску, які я лічыў таксама цытадэляю вялікадзяржаўных шавіністаў і 
асымілятараў. У Горках мне здавалася ёсьць усе ўмовы дзеля стварэньня на-
цыянальнае Акадэміі сельскае гаспадаркі, адзінага і моцнага фарпосту бела-
рускае нацыянальнае культуры на ўсім усходзе Беларусі, які як-раз найбольш 
і падлягаў дэнацыяналізацыі, асыміляцыі, уплыву расійскае культуры.
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[…] Працуючы як сябра Кіраўніцтва Акадэміі, я ўзяў на сябе абавязак 
арганізатара ўсёй працы па беларусізацыі Акадэміі, беларусізацыі ня толькі па 
форме (мова), але па сутнасьці — наданьне ўсім бакам жыцьця і дзейнасьці 
ў БСГА краёвага, мясцовага, нацыянальнага характару. Я зьяўляўся таму ў Гор-
ках арганізатарам і кіраўніком т. зв. беларускай групы і блізкай да яе часткі 
горацкай групы навук. працаўнікоў.

Кіраўніцтва БСГА ў асобе рэктара яе М. М. Козырава было бязумоўна 
вялікадзяржаўна-шавіністычным, і Козыраў пачаў сваю дзейнасьць з адмены 
і скасаваньня і той невялічкай беларусізацыі Акадэміі, якая да таго часу была 
ўжо зроблена. Козыраў абапіраўся на старую расійскую нацыяналістычную 
прафэсуру («зуброў») як з Менскага, так і Горацкага Інстытуту. Я павёў рашу-
чую барацьбу з самім Козыравым і з усёй яго сыстэмай «козыраўшчыны», і 
якая была толькі новым выданьнем «кірсанаўшчыны».

[…] Дзеля барацьбы з «козыраўшчынай» я скарыстоўваў гал. чынам легаль-
ныя магчымасьці — падача заявы пра неабходнасьць і мерапрыемствы па 
беларусізацыі Акадэміі ў ячэйку, выступленьні на агульных сходах навук. 
працаўнікоў, апазіцыя Козыраву ў Кіраўніцтве і г. д. 

[…] Я асабліва загострыў нацыянальны момант пры выпрацоўцы і прыняцьці 
новае канстытуцыі (Статут) Акадэміі.

[…] Таксама ў вельмі рэзкай форме дабіваўся я беларусізацыі Запісак Акадэміі, 
я настойваў на 100%-най безадкладнай беларусізацыі.

[…] Дзеля стварэньня фармальных і легальных магчымасьцяў па нацыяна-
лізацыі Акадэміі я актыўна падтрымліваў працу Навуковага Таварыства па 
вывучэньню Беларусі і Тэрміналёгічнай Камісіі пры ім. Гэтыя арганізацыі фак-
тычна і былі месцам дзейнасьці беларускай групоўкі.

Абвастрэньне нацыянальнага пытаньня з майго боку выяўлялася і ў маіх 
адносінах да працы Нацыянальнае Камісіі пры Кіраўніцтве Акадэміі. Калі я 
быў членам гэтае Нацыянальнае Камісіі, я заўсёды настойваў на рэзкіх тэмпах 
правядзеньня беларусізацыі. Калі ж выявілася, што мае прапазіцыі не прый-
маюцца, я дэманстрацыйна пакінуў працу ў Нац. Камісіі.

[…] Галоўным ініцыятарам і кіраўніком беларускай групы ў БСГА быў я. 
Большасьць канкрэтных прапаноў па ператварэньню БСГА ў нацыянальную 
ўстанову выходзіла таксама ад мяне.

[…] Пераходзячы да ацэнкі сваёй працы ў якасьці дырэктара НДІ імя Леніна, 
перш-наперш адзначаю, што мне была вядома асноўная ўстаноўка на НДІ 
як будучую нацыянальную ўстанову ў галіне дасьледчай справы па сел. га-
спадарцы, супроцьстаўляемую меўшай арганізавацца Усесаюзнай Акадэміі 
сел. гаспадаркі імя Леніна. […] У супрацьлегласьць гэтай ідэі ўкраінскія і 
беларускія нацыянал-дэмакраты (Яната і Смоліч) высунулі праект арганізацыі 
нацыянальных, рэспубліканскіх акадэмій або інстытутаў імя Леніна, якія б у 
суцэльнасьці і склалі Усесаюзную акадэмію.

Я ня толькі ведаў пра гэту ўстаноўку адносна будучага БелНДІ імя Леніна, 
але і дапамагаў Смолічу ўстанавіць па гэтаму пытаньню кантакт з украінскім 
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працаўніком-дасьледчыкам Янатаю. Я асабіста быў у Янаты, у Харкаве, на 
кватэры, здаецца ў канцы 1926 году, і прывёз ад Янаты праекты арганізацыі 
Усеўкраінскай Акадэміі сел. гаспадаркі імя Леніна.

[…] Працуючы ў якасьці дырэктара НДІ, я ажыцьцяўляў цэлы шэраг 
мерапрыемстваў па рэканструкцыі дасьледчае справы БССР, якія зьяўляліся 
бясспрэчна карыснымі для сацыялістычнага будаўніцтва і зьяўляюцца 
карыснымі і зараз. […] Гэта — арыентацыя дасьледчае справы на існуючую 
эканоміку сел. гаспадаркі БССР і на тую эканоміку, якая п. была скласьціся 
ў выніку ажыцьцяўленьня старога права-апартуністычнага перспэкцыйнага 
пляну разьвіцьця і рэканструкцыі сел. гасп. БССР. У выніку такой арыентацыі 
нават частка чыста тэхнічных досьледаў па сел. гаспадарцы прыстасоўвалася 
пераважна да патрэб дробнай сельскай гаспадаркі. Досьледы ж па 
эканоміцы і арганізацыі сел. гаспадаркі Беларусі амаль на 100% абслугоўвалі 
і прыстасоўваліся да эканомікі сялянскай гаспадаркі і да рэгуляваньня 
стыхійных міжгаспадарчых адносін зноў-жа-такі сялянскай гаспадаркі.

[…] Звыш 50% усіх выданьняў ішло за межы БССР, а з гэтага ліку каля пало-
вы і за межы СССР. Выданьні НДІ, выдрукаваныя ў беларускай мове, павінны 
былі быць, паводле маёй думкі, лепшай дэманстрацыяй за межамі БССР 
дасягненьняў вышэйшых форм беларускае культуры. Вось чаму я і арганізаваў 
такую шырокую рассылку выданьняў НДІ за межы БССР. Найбольш яскравым 
прыкладам такіх дэманстрацыйных выданьняў НДІ зьяўляецца «Кліматычны 
Атлас Беларусі» Кайгародава.

[…] Фактычна я сканцэнтраваў большасьць галоўных дасьледчых устаноў 
Інстытута як-раз у Менску, і на разгортваньне дасьледчых устаноў на 
перыферыі БССР я ішоў толькі ў крайнім выпадку. Рабіў я гэта па двух мер-
каваньнях: 1) НДІ будзе моцным толькі тады, калі тут жа пад Менскам, у ад-
ным месцы, разгорнута будзе сталая цэментуючая база І-ту, толькі гэта будзе 
арганічна зьвязваць дасьледчыя станцыі НДІ паміж сабою, будзе паралізаваць 
моцныя ў той час цэнтрабежныя сілы ў І-це; 2) тэрытарыяльная блізкасьць 
дасьледчых станцый НДІ пад Менскам створыць, мне здавалася, базу («дась-
ледчы камбінат»), на якой у далейшым можна будзе разгарнуць любую вы-
шэйшую навучальную ўстанову.

[…] Я настойваў на арганізацыі на тэрыторыі БССР магчыма большага ліку 
дасьледчых устаноў наогул. А ўжо з гэтага ліку я намагаўся на стварэньні най-
большай колькасьці на абшарах БССР усесаюзных дасьледчых інстытутаў і іх 
філіялаў, з перадачай фінансаваньня іх на саюзны бюджэт. Выходзіў пры гэ-
тым я ня з патрэб усяго СССР (хаця браў іх таксама на ўвагу), а гал. чынам, а 
часамі выключна з інтарэсаў БССР у маім разуменьні, г. зн. з інтарэсаў максы-
мальнага капіталаўкладаньня ў гаспадарчае і культурнае будаўніцтва БССР па 
магчымасьці коштам агульнасаюзных сродкаў: я стаяў за безадкладнае і най-
карацейшае фактычнае ліквідаваньне адсталасьці БССР у гаспадарцы і куль-
туры і ажыцьцяўляў гэту ідэю на практыцы дасьледчае справы. Пры маім не-
пасрэдным удзеле задалося дабіцца арганізацыі ў БССР усесаюзнага Балотна-
га інстытуту, а пры ўкосным удзеле — арганізацыі Усесаюзнага Сьвінаводчага 
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Інстытуту. Але я настойваў на заснаваньні ў БССР апрача таго — Усесаюзна-
га Бульбянага І-ту, Усесаюзнага Канапляна-Пяньковага І-ту, Усесаюзнага І-ту 
інтэнсіўнай зярнёвай гаспадаркі (зярнёвых бабовых) і цэлага шэрагу.

Да ліку шкодных момантаў у сваёй працы я адношу і мерапрыемствы па 
разгортваньню такіх дасьледчых устаноў, якія можна было б адкласьці да 
канца пяцігодкі, але на безадкладным заснаваньні якіх я настойваў таму, 
што яны падтрымоўваюць нацыянальны прэстыж Беларусі як у межах СССР, 
так і за межамі яго. Такою ўстановаю была Беларуская Геафізычная Абсэр-
ваторыя. Заснаваньне Белгеафізу, якое зрабіў НДІ, было і пільна патрэб-
на, і сваячасова, таксама як і далейшае ператварэньне Белгеафізу ў Гідра-
мэтэаралёгічны Інстытут. Але ў працы Белгеафізу трэба было зьвярнуць у 
першую чаргу галоўную ўвагу на рацыяналізацыю і палепшаньне дзейнасьці 
і ўмоў сеткі мэтстанцый ІІ і ІІІ падзелу, на падрыхтоўку кадраў беларускай 
геафізычнай службы, а ўжо потым, напрыклад на 4 ці 5-м годзе пяцігодкі 
ўзяцца за пабудову абсэрваторыі, набыцьцё для яе вельмі дарагога за-
межнага абсталяваньня і г. д. А я рабіў як-раз наадварот: баявым і перша-
чарговым мерапрыемствам па Белгеафізу я паставіў пабудову Геафізычнай 
Абсэрваторыі, набыцьцё абсталяваньня для яе і безадкладную арганізацыю 
паглыбленае навуковае працы яе, хаця б для гэтага прыйшлося выпісваць 
навуковыя сілы з Нямеччыны (я хацеў выпісаць адтуль вядомага геафізыка 
д-ра Бютнэра). Пры гэтым я стаяў за тэрміновы пачатак працы па ўсіх аддзе-
лах Абсэрваторыі, у тым ліку і па аддзелу зямнога магнетызму і сэйсмалёгіі, 
для чаго апрача будынку Абсэрваторыі трэба было рабіць яшчэ адмысло-
выя новыя пабудовы.

Чаму я так рабіў? А як-жа — БССР цэлая рэспубліка і ня мае сваёй нацыяналь-
най Абсэрваторыі. Па маіх поглядах Беларусь павінна пабудаваць усе элемен-
ты вышэйшых форм нацыянальнай культуры, у тым ліку і Абсэрваторыю. А 
разам з тым Абсэрваторыі няма наогул ува ўсёй заходня-цэнтральнай частцы 
СССР: Беларусь павінна культурна ня толькі дагнаць, але і перагнаць РСФСР у 
некаторых момантах культурнага будаўніцтва.

[…] Перад выбарамі ў Беларускую Акадэмію навук я быў на вечары ў праф. 
Смоліча і вёў прыватныя гутаркі пра неабходнасьць зрабіць якія-небудзь 
крокі дзеля выбара ў акадэмікі Смоліча, адносіны да якога ў той час рабіліся 
ўсё больш крытычнымі з боку партыйнай і савецкай грамадзкасьці.

*    *    *

Трэцяга красавіка Гарэцкаму робяць вочную стаўку з «арестованны-
ми по делу Тактического Центра» А. І. Шэйніным і А. М. Капланам, якую 
правёў намеснік начальніка эканамічнага аддзела Вейзагер у прысут-
насці началь ніка 2-га аддзялення эканамічнага аддзела Юдашкіна.

Пытанне: 
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— Вось вы сустракаліся са Смолічам і іншымі ў яго кабінеце ў 
прысутнасці Шэйніна і Каплана і абгаворвалі свае контррэвалюцыйныя 
дзеянні. Зараз вы ўсё ўспомніце і прызнаецеся. 

Гарэцкі:
— А мне можна задаць пытанне?
— Ну, задавайце!
— Перш-наперш скажыце, на якім паверсе знаходзіцца кабінет 

Смоліча?
Каплан: «На 3-м», Шэйнін: «Не, на 4-м».
— Няпраўда, кабінет Смоліча — на 2-м паверсе.
— Ну, гэта мы маглі і забыцца.
— Проста вы ўсё выдумляеце, бо ніякай сустрэчы не было, як і няма 

ніякай арганізацыі, ніякага Цэнтру. Ну, а скажьше, які кабінет у Смоліча?
— Вялікі кабінет, увесь абвешаны картамі.
— Вось зноў няпраўда: у яго малы пакойчык і ніякіх карт не вісіць.
Тут Вейзагер увесь пачырванеў, стукнуў па стале кулаком і як 

крыкне: 
— Хто вядзе стаўку? Я ці вы? Прызнавайцеся, што ўсё было, што вы 

стварылі Цэнтр.
— Як хочаце, а я ўсё роўна буду казаць, што гэта лухта.
— Мы верым сведкам, а не вам! Усё роўна рана ці позна прызнае-

цеся!
Склалі два пратаколы. А. Шэйнін сваёй рукой напісаў: «Подтверждаю, 

что гр. Горецкий Г. состоял членом Тактического центра “Освобождение” 
в качестве представителя ТКП. Я лично видел его на нескольких засе-
даниях в Госплане и одном в Академии наук. На последнем заседании 
обсуждались вопросы о деятельности ТКП. Присутствовали, кроме меня, 
Смолич, Бонч и еще кто-то. Основными докладчиками были Горецкий и 
Бонч. Характер обсуждаемых вопросов освещен в одном из моих показа-
ний. Равным образом я знаю, хотя лично не присутствовал, о заседаниях, 
происходивших в Институте им. Ленина». Гарэцкі на гэтым пратаколе 
піша: «Катэгарычна адмаўляю ўсе без выключэння факты, паказаныя 
Шэйніным».

Каплан сцвярджаў: «Горецкий входил в число членов “Ц. Осв.”, кото-
рый состоял из 6 лиц: Смолича, Красковского, Горецкого, меня — Капла-
на, Шейнина и Бонч-Осмоловского. Горецкий присутствовал вместе со 
мной на заседани “Ц. О.” на одном расширенном собрании, где было че-
ловек 15–17. Все заседания состоялись в Госплане. 1-е, более широкое, — 
в моем кабинете под моим председательством. На нем присутствовало 
человек 15–17, и выступал среди других Горецкий Г. И., причем в его 
выступлении слушали отношение национал-демократов к развитию 
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промышленности в БССР и к коллективизации сельского хозяйства» 64. 
Г. Гарэцкі на пратаколе зноў напісаў: «Категорически утверждаю, что все 
указанные Капланом факты совершенно не соответствуют действитель-
ности».

Такая ўпартасць прывяла да таго, што кінулі Гаўрылу ў так званую 
«парылку» — цесную камеру ў падвале без акон і вентыляцыі, з бетон-
най падлогай і высокай тэмпературай паветра. У камеры сядзеў про-
сты селянін з Заходняй Беларусі, які перайшоў у БССР, бо думаў, што тут 
лепш жыць. Яго абвінавацілі ў шпіёнстве, і ён звар’яцеў. ён увесь час 
крычаў: «Я шпіён, я шпіён», а потым нешта мармытаў. Дыхаць не было 
чым. Каб зусім не страціць прытомнасць, па чарзе клаліся на падлогу і 
прыкладваліся адкрытым ротам да нізу дзвярэй, бо здавалася, што ад-
туль ідзе тоненькі струменьчык больш халоднага паветра.

Аднойчы Юдашкін прывёў з сабой на допыт Лейбу Крэйнгаўзена — 
сябра Гаўрылы, з якім ён вучыўся разам яшчэ ў 1913 годзе. Гэта было так 
неспадзявана і так прыемна — у змрочных мурах раптам сустрэць ся-
бра дзяцінства. Следчы сказаў, што яму трэба выйсці па нейкіх справах, і 
пакінуў іх амаль на паўгадзіны. Гаўрыла расказаў пра сваю справу і ўбачыў, 
што Лейба досыць добра ўсё ведае — відаць, са словаў Юдашкіна. Тады ён 
пацікавіўся: «Як ты думаеш, што можа мне пагражаць, што чакае мяне?» 
Відаць, следчы і пра гэта з ім гаварыў, бо Лейба адказаў: «Не буду гаварыць 
табе што-небудзь аптымістычнае ці занадта пагрозлівае, але скажу, што 
чакае цябе вялікае-вялікае пакаранне і што спадзявацца табе на добрае 
выйсце няма чаго. Падрыхтуйся да самага горшага. А каб не атрымалася 
зусім непапраўнае, усё ж больш згаджайся са словамі следчага».

Гаўрыла доўга думаў, як гэта Юдашкін даведаўся, што яны разам з 
Лейбам вучыліся, сябравалі, як ён адшукаў яго ў Менску, як дасканала 
падрыхтаваў да сустрэчы. ён зразумеў, што Юдашкін скарыстаў лоўкі пры-
ём псіхалагічнай апрацоўкі зняволенага, каб стварыць атмасферу шчы-
расці, даверлівасці: тады следчаму ўжо лягчэй дабіцца патрэбнага выніку.

Увесь працэс ужо быў распісаны — Юдашкін паказаў досыць тоўстую 
надрукаваную кніжку ў добрым пераплёце. Тэкст быў надрукаваны па-
беларуску тыпаграфскім спосабам. Сцэнарый быў распісаны даскана-
ла, у тым ліку словы Гаўрылы і яго месца ў працэсе. Яны прызначылі 
яму ролю кіраўніка Беларускага аддзялення ПСП. Але ён цвёрда ад маў-
ляўся — і ўбачылі, што справа тут безнадзейная. Тады зрабілі кіраўніком 
Бонч-Асмалоўскага, а яго і Хоцкага — памагатымі.

64 Шэйнін і Каплан на допытах у час дадатковай праверкі справы (1956–1957 гг.) адмовіліся 
ад сваіх паказанняў і заявілі, што яны выдуманы пад уплывам незаконных метадаў след-
ства.
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7 мая 1931 года было складзена абвінаваўчае заключэнне, у якім ад-
значалася, што «ПП ОГПУ по БССР раскрыта контрреволюционная, вре-
дительская и диверсионно-шпионская организация работников сель-
ского хозяйства БССР, являющаяся филиалом раскрытой ОГПУ контрре-
волюционной организации ТКП и ставящей своей задачей свержение 
Советской власти и установление буржуазно-демократического строя. 
…Возглавляли всю организацию: председатель сельскохозяйственной 
секции Госплана Бонч-Осмоловский Р. А., директор НИИ сельского хо-
зяйства им. Ленина Горецкий Г. И. и ученый секретарь Земплана НКЗ 
БССР Хоцкий П. А.».

30 мая 1931 года Калегія АДПУ абвінаваціла ўсіх трох у дадатак да 
адзначаных раней «злачынстваў» у тым, што яны садзейнічалі развіццю 
індывідуальнай, у першую чаргу — кулацкай гаспадаркі ў Беларусі і 
тармазілі развіццё сацыялістычных форм сельскай гаспадаркі. Апрача 
таго, Хоцкі і Гарэцкі быццам займаліся шпіянажам, таму іх злачынства 
кваліфікавана па артыкулах 58-6, 58-7 і 58-11. Пастановай Калегіі АДПУ 
ўсе тры былі асуджаны да вышэйшай меры пакарання (расстрэлу) з за-
менай гэтага пакарання заключэннем у канцлагер тэрмінам на 10 гадоў. 
Усіх астатніх па справе ПСП прыгаварылі да адбывання ў канцлагерах 
у аддаленных месцах СССР. Аднак Пастановай Калегіі АДПУ ад 6 чэрве-
ня 1931 года М. С. Мацярыкіна і У. А. Вечара прыгаварылі да расстрэлу, 
а Я. І. Вішнеўскага — да расстрэлу, які замянілі заключэннем у канцла-
гер на 10 гадоў. Абодва расстраляныя не займалі якіх-небудзь высокіх 
службовых пасад, ды і ў справе па ПСП асабліва не вылучаліся, таму не 
зусім зразумела, чаму да іх была прыменена такая суровая кара. Магчы-
ма, таму, што першы з іх служыў афіцэрам у Дзянікіна, а другі быў членам 
Іркуцкай судовай палаты пры Калчаку. Вішнеўскі ў 1916–1917 гадах быў 
віцэ-губернатарам Мінскай губерні.

Юдашкін потым па сакрэце сказаў Гаўрыле, што ў той час многія 
спісы на расстрэл падпісваў сам Сталін. І вось Чарвякоў і Галадзед павезлі 
прысуды па розных справах, у тым ліку і па ПСП, у Маскву. Яны папрасілі 
зменшыць меру пакарання Гарэцкаму. Сталін пытаецца: «Так сколько 
ему лет?» — «Трыццаць», — адказваюць яны. ён тады кажа: «Еще моло-
дой — пусть немного поживет», — і выкрасліў прозвішча са спіса. Такса-
ма зменшылі меру пакарання Бонч-Асмалоўскаму і Хоцкаму.

*    *    *

Лару звольнілі з пасады і паўсюль адмаўлялі ў рабоце, як толькі 
даведваліся, што яна жонка «ворага народа». Многія знаёмыя, нават тыя, 
якія раней стараліся з імі пасябраваць, цяпер не заўважалі ці пазбягалі 
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яе. Іншы раз, убачыўшы яе, пераходзілі на другі бок вуліцы. Баяліся. 
Знаёмства з сям’ёй «ворага народа» было небяспечнае. Заўсёды вельмі 
добразычлівая, таварыская, Лара балюча перажывала той вакуум, які 
раптоўна ўтварыўся вакол яе. Адчуванне, што яна нейкая «пракажоная», 
ад якой шарахаюцца амаль усе знаёмыя, вельмі прыгнятала. Калі раней 
яна ішла па вуліцы, радасна і весела глядзела вакол сябе, усміхалася лю-
дзям, дрэвам, кветкам, дык цяпер баялася падняць вочы, каб не напужаць 
знаёмага, які выпадкова сустрэўся. Усё здавалася змрочным і сумным. Без 
працы, без грошай, без падтрымкі многіх былых сяброў. Іншы раз проста 
не хацелася жыць. Але жыць трэба… Карміць сям’ю, малых дзетак.

Аднак не ўсе пакінулі яе. Дапамагалі Янка Купала і Уладзіслава 
Францаўна, Якуб Колас і Марыя Дзмітрыеўна. Падтрымлівалі адна адну 
Лёля і Лара, той-сёй з сем’яў арыштаваных… А тут яшчэ малодшы сын 
моцна захварэў на каліт. Добра, што ў Менску жыў брат Гаўрылы — 
Парфір, які вучыўся на рабфаку БДУ. ён быў заўсёды такі ласкавы, 
дапамагаў і нярэдка заставаўся з малым, які бясконца плакаў. Нічога яму 
не дапамагала — ні лекі, ні адвары. Марнеў хлопчык на вачах… ён вельмі 
любіў яблыкі, асабліва печаныя, але дактары ні ў якім разе не дазвалялі 
яму іх даваць. Аднойчы спяклі яблыкаў; хлопец плача і так жаласліва 
просіць яблык, цягнецца да яго. Мама глядзела-глядзела і падумала: 
«А дам яблык, няхай хоць перад смерцю асалоду атрымае». З прагнасцю 
з’еў ён яблык — на наступны дзень стала лепей, павесялеў. Зноў спяклі 
яблыкі — і хлопчык ачуняў.

З вялікай цяжкасцю ўдалося атрымаць работу на даследчай станцыі ў 
Брылёве пад Гомелем. На лета Лара адправіла старэйшага сына ў Малую 
Багацькаўку, а малодшага — са сваёй маці да бацькі на станцыю Мокрая 
(каля Запарожжа), дзе той працаваў начальнікам чыгуначнага вакзала. 
Сама вяла селекцыйную справу ў Брылёве, але сэрца і думкі былі ў Мен-
ску, куды старалася паехаць пры першай магчымасці, каб даведацца, што 
ж там з Гурыкам.

Аднойчы прыехала Лара ў Менск, а Лёля і кажа, што раніцою яна 
праводзіла Гурыка, а разам з ім і многіх знаёмых-асуджаных — іх павезлі 
ў Оршу, адкуль будуць адпраўляць у розныя канцлагеры СССР. Лара адра-
зу вырашыла ехаць у Оршу. Дзе ўзяць грошы? Троху ёсць на ашчаднай 
кніжцы, але ашчадная каса ўжо зачынена. Тады яна пабегла да Янкі 
Купалы, які адразу пазычыў ёй 75 рублёў. Адправіла Парфіра да Марыі 
Сяргееўны Бонч-Асмалоўскай сказаць, каб таксама ехала ў Оршу, бо ёсць 
шанец убачыць мужа, і што Лара будзе там яе чакаць на вакзале.

У Оршу Лара прыехала ноччу, ісці не было куды. Яна села на лавач-
ку і напісала доўгі-доўгі ліст Гурыку, у якім у бадзёрым тоне апісала 
сваё жыццё, падбадзёрвала і яго, выказвала свой сум па ім, надзею на 
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сустрэчу і каханне… Раніцою ўбачыла сябра Гурыка і свайго — Бойку 
Барыса Сымонавіча, а разам з ім яго жонку Марыю Іванаўну. Яны ішлі, 
прыхінуўшыся адно да аднаго, такія радасныя, вясёлыя. Аказваецца, яго 
выпусцілі з турмы і яны адразу збіраліся ехаць у Горкі да малога сына 
Боры 65, які жыў там у іх бацькоў. Радасна стала за іх, а сэрца яшчэ больш 
зашчаміла ад свайго гора.

Лара пайшла на базар, купіла паземак, клубніцы (вітаміны!), 
булачкі — перадачу для Гурыка. Адшукала турму. З хваляваннем увайш-
ла — дадуць спатканне ці не? Адзін вохравец (службовец ваенізаванай 
аховы) — больш сталы — не дае спаткання, а другі — больш малады — 
кажа: «Ну што ты, пусці яе!». Старэйшы: «Нельга!». Малады: «Ды паглядзі 
ты, якая яна яшчэ маладая. Пусці!». І той здаўся, дазволіў сустрэчу. Якое 
шчасце: амаль паўгадзіны сядзелі побач, трымаліся за рукі і гаварылі, 
гаварылі… Паціхеньку, каб не бачыў вохравец, які ўвесь час стаяў каля іх, 
сунула Лара мужу сваё начное пісанне.

Лара зноў на вакзале — можа, Марыя Сяргееўна прыехала. І праўда, 
яна ўжо там. Зноў пайшлі на базар, у магазін — купілі ягад, хлеба. Ма-
рыя вельмі хвалявалася і расказвала Лары, што баіцца здзекаў, якія 
спецыяльна прыдумалі турэмшчыкі ў Менску. Калі яе муж быў ужо ў 
турме, загінуў трагічна (трапіў пад машыну) іх маленькі сын, любімец 
сям’і. І калі яна была ў вялікай жалобе і адзенне на ёй было адпаведнае, 
прыязджалі па яе і везлі ў турму, гаворачы, што яна можа спаткацца з му-
жам. Яна з у дзячнасцю ехала, бо хацела падзяліцца з мужам іх агульным 
горам. Садзілі яе чакаць, потым праводзілі міма мужа, не дазваляючы на-
ват спыніцца на хвіліну каля яе ці што-небудзь сказаць. ён бачыў, што 
нешта здарылася, быў вельмі ўсхваляваны, нерваваўся, але так нічога і 
не даведаўся пра іх бяду. З плачам вярталася яна дахаты. Вось і зараз не 
ведала Марыя, ці расказаць пра сына, ці лепш ужо не дабаўляць смутку 
гэтым горкім паведамленнем да і без таго цяжкага стану мужа.

Зноў бясконцае чаканне сустрэчы — то дазваляюць, то не. Марыя рас-
казала пра сваё гора і ўсё ж расчуліла вохраўцаў: яе пусцілі на спатканне, 
а Лару — не. І зноў той, маладзейшы, заступіўся: «Ды пусці ты і гэтую, ну 
глядзі: адна пойдзе, а другая — не. Пусці! Бачыш, як яна просіцца». Ра-
дасць спаткання перадаць немагчыма! Гэта трэба перажыць. Але не дай 
Бог такое! Каля гадзіны сядзелі на лаўцы яны дзвюма парамі, адчувалі 
сябе ўсхваляванымі, як на першых юнацкіх спатканнях, былі адначасо-
ва шчаслівыя і зусім самотныя… Дазволілі праводзіць жонак да варотаў. 
Ідуць яны пад руку, а арыштаваныя, якія гулялі ў дворыку, выстраіліся, 
зрабіўшы калідор, праводзячы іх добрымі позіркамі і спрыяльнымі 

65 Цяпер акадэмік НАН Беларусі Б. Б. Бойка.
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словамі: «Няхай так далей і ідуць дахаты!». Было прыемна, такія адносіны 
троху супакойвалі, але думка ў чатырох была адна: «Можа, развітанне на 
10 гадоў, а можа, і назаўсёды. Ці не апошні раз вось так ідзём?». Нервова 
біліся сэрцы, ногі не слухаліся, слёзы былі зусім блізка. Толькі выйшлі за 
вароты, раптам Лара бачыць, што Марыя падае, і як крыкне: «Трымайся, 
ідзі!». Не хацелася, каб вахцёр быў сведкам іх жудаснай роспачы. М арыя 
сабралася з сіламі, Лара дацягнула яе да скверыка насупраць турмы. 
Пасадзіла амаль беспрытомную Марыю на лаўку. Тая залілася слязьмі, і 
Лара разам з ёю. Абняліся і выплакалі сваё жаночае гора…

Лара паехала ў Малую Багацькаўку, дзе расказала бацькам усё, што ве-
дала пра іх сына Гаўрылу, а адтуль паспяшала на працу — у Менск і Брылё-
ва. Ефрасіння Міхайлаўна разам са старэйшым сынам Іванам адправілася 
ў Оршу, дзе ўдалося пабачыць Гурыка. Для яго гэта была зусім нечаканая, 
але такая вялікая радасць. Паглядзеў ён у добрыя і мужныя васільковыя 
вочы маці, прытуліў яе, і здалося, што з’явіліся новыя сілы, каб перанесці 
пакуты, якія напэўна чакалі яго ў бліжэйшай будучыні.

Праз пару дзён пасадзілі зняволеных у цяплушкі, размясцілі на нарах 
у два паверхі. Гудок — і рушылі яны на поўнач — праз Віцебск, Ленінград, 
Петразаводск — на Салаўкі. Ехаў Гаўрыла разам з Бонч-Асмалоўскім, 
Вішнеўскім, Бярозкіным (следчы АДПУ, атрымаў 5 гадоў) і інш. Дзень быў 
сонечны, цёплы, вясёлы, але яны былі сумныя, маўклівыя. Кожны думаў 
пра сваё… Гаўрыла ўспамінаў нядаўнія сустрэчы з роднымі. ён дзівіўся 
мужнасці жонкі і маці: іх сінія вочы свяціліся дабрынёю і горам, ласкай 
і смуткам, але ніводнай слязінкі не было ў іх. Трымаліся з усіх сіл, каб 
і яго падтрымаць, перадаць бадзёрасць і ўпэўненасць у лепшым лёсе. 
ён адчуваў іх цеплыню і ласку. Моцная рука Івана як быццам да гэтага 
часу паціскае яго руку і перадае веру ў лепшае. Хоць і сагравалі душу гэ-
тыя ўспаміны, але на сэрцы было сумна, вельмі сумна…

Пакуль даехалі да Віцебска, надвор’е сапсавалася, стала хмарна, пайшоў 
дождж, дзьмуў халаднаваты вецер. Настрой яшчэ больш пагоршыўся. 
Высадзілі з вагонаў, пастроілі ў шарэнгі; стаялі так пад дажджом больш 
за дзве гадзіны: зняволеныя — гэта ўжо не людзі, усё вытрымаюць…

Гаўрыла стаяў зусім мокры і думаў: чаму заўсёды так цяжка было 
народу беларускаму на такой цудоўнай, прыгожай зямлі? Чаму белару-
сы, у якіх такая багатая гісторыя, не могуць пабудаваць самастойную 
д зяржаву? Чаму беларусы, якія далі свету так многа славутых імёнаў, 
не могуць адстаяць беларушчыну, а больш служаць то аднаму, то дру-
гому суседу? Чаму такі працавіты, добры і таленавіты народ застаецца 
абнядоленым? Чаму беларусам, якія так любяць сваю зямлю, няўтульна 
жыць у родным краі, чаму іх тут крыўдзяць і яны ніяк не могуць дасяг-
нуць таго, каб «людзьмі звацца»?
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Зноў і зноў узнікае пытанне — «за што?». «Мэта жыцьця — зрабіць 
наш народ багатым, заможным, сытым, культурным, адроджаным, 
адноўленым, сацыяльна і нацыянальна сьвядомым (не саромецца 
беларусамі звацца), вызваленым ад уціску гаспадарчага, культурнага 
і палітычнага, пазбаўленага ад цянётаў ідэалогіі і старой спадчыны, ад 
пасіўнай рабскасьці і батрацтва, пакланеньня чужым багам; самастой-
ным у культурным будаўніцтве, вольным у творчасьці на сябе і дзеля 
сябе, сапраўды народам, нацыяй у ўсебаковым разуменьні, імпэтлівым 
у інтэгральным рэнесансе, позна стаўшым на шлях рэнесансу, але папе-
раджаючы ў тэмпах культурнай здагонкі; народам, які любіць сваё су-
часнае, змагаецца за вялікую будучыню, ганьбіць рабскае мінулае і ву-
чыцца на яго памылках; роўныя паміж роўных, вольныя паміж вольных, 
шчасьлівым, радасным, квітнеючым, маладым, неўміручым, адвечным; 
здольным піць нектар агульналюдзкае культуры, а разам з тым ствараць 
уласныя вялікія каштоўнасьці…

Квітнеючая гаспадарка. Росквіт культуры. Прыгожае пісьменства. 
Музыка. Тэатр. Малярства. Скульптура. Архітэктура. Навука. Свае 
Шэкспіры, Бальзакі, Мапасаны, Стэндалі, Гётэ, Міцкевічы, Пушкіны, Тал-
стыя… Усебаковае адраджэньне, інтэгральны рэнесанс. І над усім — ува 
ўсім — перш за ўсё Вялікае Роднае Слова, Мова, крыніца жыцьця, падста-
ва няўміручасьці, душа і сэрца народу, яго бог, яго жыцьцё, сам народ» 
(з запісной кніжкі Г. Гарэцкага) 66.

Вось і цяпер, здавалася, так добра пачалася адбудова новага жыц-
ця, узнялася вялікая хваля нацыянальнага адраджэння, беларусізацыі, і 
зноў лепшыя беларусы сядзяць за кратамі, а антыбеларускі дух пануе на 
роднай зямлі; простыя ж людзі як пакутавалі, так і пакутуюць у беднаце. 
А такія ж былі магчымасці ператварыць Беларусь у багатую еўрапейскую 
дзяржаву, узняць яе сельскую гаспадарку нават вышэй, чым у той жа 
Даніі, пабудаваць новыя заводы, фабрыкі, даць расквітнець культуры і 
навуцы, зрабіць багатым і шчаслівым народ беларускі. Няўжо гэтая мара 
ніколі не здзейсніцца? Але вярнуцца, вярнуцца ў Беларусь, працаваць на 
яе карысць мы павінны… Толькі калі?

Зноў цяплушка — і мільгаюць мілыя сэрцу краявіды Віцебшчыны — 
апошнія кавалкі роднай зямлі, ад якой так бессэнсоўна адарвалі іх і 
панеслі некуды, як тыя бездапаможныя пылінкі. Сполахамі думкі кру-
цяцца — што чакае наперадзе?..

66 Гарэцкі Радзім. Ахвярую сваім «Я». С. 251.
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У Вятцы (Кіраве) Максім Гарэцкі спачатку працаваў землякопам, 
потым чарцёжнікам, тэхнікам-каштарыснікам. Год жыў адзін.

Леаніла Усцінаўна працягвала працаваць статыстыкам, а такса-
ма і ў часопісе «Іскры Ільіча». У 1932 годзе надрукавала «Перамогу» 
і зборнік «Лявонка», а на наступны год — «Сталёвы конь». Дапама-
гаючы Ларысе, Леаніла Чарняўская ў 1931–1932 гадах даглядала і 
яе старэйшага сына Усяслава, які разам з Галяй і Лёнем ужо хадзіў у 
школу. Галіна Гарэцкая ўспамінала: «Колькі сілы мела маці! Хадзіла 
на працу, пісала апавяданні, нарысы, пераклады. А дома дзеці. Трэба 
пакарміць, дагледзець. Калодзеж не блізка, дроў мала, прадуктаў не 
хапае… І ўсё ж спяваць любіла, толькі песні сумныя пяяліся» 67. Максім 
з Вяткі прысылаў лісты; адмаўляючы сабе ва ўсім, стараўся пасылаць 
і грошы. Леаніла Усцінаўна падтрымлівала яго ў намеры працаваць 
над «Віленскімі камунарамі», «Камароўскай хронікай» і перасылала 
рукапісныя матэрыялы для гэтых твораў, некаторыя кнігі.

У пачатку 1932 года Максіма наведаў Іван, які быў у Ленінградзе ў 
сваіх родных, што туды пераехалі. Сустрэча была радасная. Брат пры-
вёз каробку дарагіх папірос, а ад бацькоў — кавалак сала, пару кілбас і 
цёплыя панчохі і рукавічкі, якія звязала маці. Перад тым Іван заязджаў 
у Мядзведжую Гару і да Гаўрылы, дзе ў той час гасцявала і Ларыса.

У пачатку лета 1932 года Леаніла Усцінаўна разам з дзецьмі пе-
раехала ў Вятку, і ўжо 3 чэрвеня 1932 года Максім жыў разам з 
сям’ёй. Спачатку жылі ў малым (9 м2) прахадным пакойчыку, а затым 
атрымалі яшчэ адзін. Чарняўская пачала працаваць сакратаркай, а ў 
хуткім часе перайшла ў дзіцячы сад выхавацелькай. З харчаваннем 
было цяжка, аднойчы нават варылі суп з забітага некім грака. Сваё 
саракагоддзе Максім Гарэцкі сустрэў сямейнай святочнай вячэрай: 
тушанай капустай з алеем і самаварам гарбаты. Побыт нялёгкі: дроў 
не хапала, збіралі трэскі для таганка, ваду даводзілася насіць на ка-
ромысле здалёку, што рабіў сам Максім Іванавіч і не дазваляў гэта-
га сваёй жонцы. Нягледзячы на голад і цяжкасці, Леаніла Усцінаўна 
радавалася, што сям’я жыве разам, і была шчаслівай — яна многа 
спявала, асабліва часта багацькаўскія песні. Родныя і суседзі любілі 

67 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 38.
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слухаць яе спевы. Стараліся знайсці час і для творчай працы: Максім 
апрацоўваў «Віленскіх камунараў» (у 1934 годзе паслаў рукапіс у вы-
давецтва ў Менск, пачаў пісаць рускі варыянт), а Леаніла перакладала 
на беларускую мову «Ціля Уленшпігеля» Шарля дэ Кастэра. Любілі гу-
ляць у шахматы. Сустракаліся і з некаторымі беларускімі «нацдэмамі», 
якіх выслалі ў Вятку і суседнія месцы: Адамам Бабарэкам, Уладзімірам 
Пічэтам, Нічыпарам Чарнушэвічам.

Леаніла Чарняўская ва ўспамінах «Памятка» піша: «Жылося цяжка. 
Працавалі мы абое, многа, а дастатку не было. Стамляліся, нерваваліся… 
Суседзі па дому (двухпавярховым) адносіліся да нас добра, нават з па-
важаннем. У Вятцы прызвычаіліся да палітычных ссыльных. Ніхто 
не забараняў сваім дзецям гуляць і дружыць з Галяй і Лёнем. Такія ж 
адносіны былі да іх у школе. Але для Максіма становішча ссыльнага 
было маральна цяжкім. Штотыдзень ён хадзіў на рэгістрацыю ў камен-
датуру. Балюча калола сваё прозвішча ў спісках лішэнцаў у часе выбараў 
у мясцовыя Саветы.

[…] Найбольш балела Максіму тое, што, колькі ні прасіў, не мог атры-
маць дазвол з’ездзіць у наведкі да бацькоў на Беларусь. […] Маці ніяк 
зразумець не магла: не сядзіць жа сын у вастрозе, ходзіць вольна, жыве 
з сям’ёй, працуе, нават часам грошы ім пасылае, а ўсё не едзе. Чакала, 
чакала і не дачакалася. Падняла цяжкі кошык з бульбай, надарвалася 
і памерла ў пачатку сакавіка 1935 года. Якім вялікім горам была гэтая 
смерць для Максіма. Я і дзеці, як унукі, плакалі ад жалю. А чым маглі мы 
ўцешыць Максімава няўцешнае гора. ён умеў насіць свой боль у сабе. 
Трэба было жыць і працаваць» 68.

21 ліпеня 1935 года М. Гарэцкаму выдадзена даведка аб яго вызва-
ленні, а на наступны дзень атрымаў пашпарт. Можна было падацца 
бліжэй да бацькаўшчыны, бліжэй да межаў Беларусі. Ехаць у Менск шу-
каць там работы ён не адважыўся, бо ведаў адносіны ўладаў, ды і нека-
торых пісьменнікаў, да сябе. Аповесць «Віленскія камунары» ён паслаў у 
выдавецтва значна раней, але ніякага адказу не меў.

У жніўні 1935 года Максім Гарэцкі паехаў у Смаленск. Там атрымаў 
накіраванне і стаў настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў сярэдняй 
школе гарадскога пасёлка Пясочня (пазней г. Кіраў).

Жонка пісьменніка ўспамінае: «Максім напісаў мне, каб мы рыхта-
валіся да пераезду. Я і пачала патрошку збірацца, але, як на тое ліха, цяжка 
захварэла на дызентэрыю. […] Выклікалі тэлеграмай Максіма. […] У шко-
ле яго чакалі, ён забраў з сабою Лёню. […] У Маскве на вяземскі цягнік 
спозніліся. Заначавалі ў Уладзіміра Іванавіча Пічэты. ён і жонка вельмі 

68 Чарняўская Леаніла. Памятка // Полымя. 1990. № 1. С. 170.
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гасцінна прынялі Максіма з Лёнем, добра частавалі іх» 69. Акадэмік Пічэта 
таксама адбываў ссылку ў Вятцы і сябраваў з М. Гарэцкім. Незадоўга пе-
рад ад’ездам апошняга акадэміку дазволілі пераехаць у Маскву. 

Успамінае Галіна Гарэцкая: «Школа была недалёка ад дому, на 
той жа вуліцы Леніна, бліжэй к цэнтру пасёлка. У самым цэнтры — 
чыгуналіцейны завод і заводскі клуб. Перад нашым домам раслі ў адзін 
рад некалькі старых высокіх таполяў. За дваром і агародамі пачынаўся 
балоцісты лес. З другога боку пасёлка, каля завода, — вялікае возера. 
Навокал лясы. Рынак быў блізенька ад нас, па сцяжынцы ад калодзе-
жа ўлева.

Мама пасля цяжкой хваробы часова не працавала. Бацька меў многа 
ўрокаў у школе, чытаў лекцыі па літаратуры ў заводскім клубе і чырво-
наармейцам у ваенкамаце, вёў заняткі па лікбезу. Як мог, не забываўся на 
выспу Патмос: пісаў “Камароўскую хроніку”. […] Арганізаваў літаратурны 
гурток. Сорак два вучні ўваходзілі (спісак захаваўся). Стараўся зацікавіць 
вучняў гісторыяй іх роднага краю» 70.

Л. Чарняўская: «З новага 1936 г. пасёлак Пясочня быў пераймена-
ваны ў раённы горад Кіраў Заходняй вобласці. Так і трапілі мы з Кірава 
абласнога ў Кіраў раённы. Адчувалі мы сябе тут вельмі адзінока. Максім 
нават не меў часу заводзіць знаёмства з сем’ямі настаўнікаў, не ведаў, ці 
захочуць яны знацца з былым ссыльным» 71.

Улетку 1936 года М. Гарэцкі разам з дачкою наведаў Багацькаўку. 
«18 чэрвеня а сёмай гадзіне сонечнай раніцы прыехалі ў Смаленск. 
Пайшлі ў горад. Падняўшыся на гару, ішлі па роўнай вуліцы, злева ўсцяж 
тратуара зрэдку зялёныя дрэвы. Насустрач групкамі і па адным чыр-
вонаармейцы. Некаторыя мне падмігваюць: “Гэй, курносая!” Глянула 
сарамліва на бацьку, а ён ідзе справа побач, стройны, дужы, і ўсміхаецца. 
У сінім шавіётавым касцюме, белай летняй фуражцы. Вышэй сярэдняга 
росту быў, вочы карыя, даволі вялікія, хоць і глыбокія. Усмешка прыго-
жая, добрая. Сорак тры гады было яму, а мне пятнаццаць» 72.

З Багацькаўкі М. Гарэцкі на адзін дзень завітаў у Менск, каб даведац-
ца пра лёс рукапісу «Віленскіх камунараў». Але была нядзеля, ён нікога 
не пабачыў, апрача Алеся Вечара, якога выпадкова сустрэў на вуліцы. 
Вярнуўся ў Кіраў у прыгнечаным настроі…

Алесь Вечар успамінаў: «Апошняя мая сустрэча з М. Гарэцкім зда-
ецца мне казачнай. Я жыў тады ў Мінску і аднойчы спаткаўся з адным 
з маіх сяброў па вучобе ў акадэміі. Прайшло ўжо некалькі гадоў, як мы 

69 Там жа. С. 171.
70 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 47–48.
71 Чарняўская Леаніла. Памятка. С. 172.
72 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 49–50.
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бачыліся, і ў той ясны сонечны дзень мы селі на лаўцы ў садзіку на пляцы 
Волі і пачалі ўспамінаць пра былое жыццё ў акадэміі і пра нашых лепшых 
знаёмых. Нечакана мой сябар у мяне запытаў: “А ці ведаеш ты, дзе цяпер 
Максім Гарэцкі?” Гэтае імя выклікала ў маёй памяці вобраз майго добра-
га настаўніка, які вучыў мяне і многіх яшчэ іншых працаваць над роднай 
мовай і над словам, як важнейшымі элементамі культуры свайго народа. 
Гэты вобраз заслугоўваў таго, каб яго намаляваў які-небудзь вялікі ма-
стак, у якога хапіла б таленту перадаць на партрэце пранікнёны погляд, 
мудрасць і духоўнае багацце гэтага чалавека. Я затрымаўся з адказам, а ў 
гэты момант за маёй спінай нехта гучна абазваўся: “А хто тут пытае пра 
Максіма Гарэцкага?” Мы азірнуліся і падняліся ад нечаканасці з лаўкі. Пе-
рад намі стаяў жывы і вясёлы Максім Іванавіч. ён быў у недарагім шэра-
ватым, прызначаным для дальняй дарогі касцюме і ў звычайнай рабочай 
кепцы. ён не захацеў садзіцца з намі на лаўку і гаварыў з намі нядоўга, бо 
кудысьці спяшаўся. Калі ён пайшоў, мы абодва доўга глядзелі яму ўслед і 
моўчкі жадалі яму шчаслівай дарогі і ўсяго самага найлепшага» 73.

Г. Гарэцкая: «22 ці 23 жніўня 1936 года бацька, ужо з Лёнем, зноў 
прыехаў у Малую Багацькаўку. Мусіць, у тое лета запісаў ён “Камароўскі 
парад” — пералік усіх трыццаці пяці двароў у вёсцы і кароценькія звесткі 
аб гаспадарах і сем’ях іх» 74.

У кастрычніку ў госці да бацькі на некалькі дзён прыехаў Гаўрыла з 
жонкай, які к гэтаму часу вярнуўся з ссылкі. Браты не бачыліся больш за 
шэсць гадоў. Размовам не было канца. Радасць вялізная! Як заўважыла 
Л. Чарняўская, «Гэта была адзіная радасная падзея ў тагачасным нашым 
жыцці!» 75

Г. Гарэцкая: «Увосень 1936 года грыбы добра раслі. Бацька і Лёня 
прыносілі іх поўнымі кошыкамі, а мама саліла, сушыла, марынавала, сма-
жыла… Дапамагала яна бацьку як магла ў яго працы: правярала вучнёў-
скія сшыткі, дапамагала рыхтаваць патрэбны матэрыял для ўрокаў. 
П ераклала маці на беларускую мову яго апавяданне “Дедушка”» 76.

Набліжаўся 1937 год — год найбольшага ўздыму сталінскіх рэпрэсій. 
Раслі страх, недавер адзін да аднаго, нават да самых блізкіх сяброў, 
раскашавалі даносы… У асабліва цяжкім становішчы апынуліся былыя 
ссыльныя, яны адчувалі, як цёмныя хмары ходзяць над імі. Многія людзі 
стараліся быць далей ад іх, не ведаць іх (раптам трапіш у ранг тых, хто 

73 Вечар Алесь. Настаўнік з майстэрні слова // Максім Гарэцкі. Успаміны, артыкулы, даку-
менты. С. 74.
74 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 53.
75 Чарняўская Леаніла. Памятка. С. 172.
76 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 54.
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мае «сувязь з ворагам народа»), некаторыя, наадварот, надта цікавіліся 
мінулым.

У справе № 1303612 77 — дакумент пад грыфам «Совершенно секрет-
но» ад 9 студзеня 1937 года, які пасланы са Смаленска ад НКУС па Заход-
няй вобласці:

Начальнику Кировского РО УНКВД лейтенанту Госбезопасности тов. Карасеву. 
Предлагаем немедленно исполнить наш № 7524/5 от 16.ХІІ.36 г. о Горецком.

Нач. 4 отдела УГБ ст. лейтенант Гос. безоп. (Малыгин)

Нач. 5 отделення 4 отдела УГБ лейтенант Гос. безоп. (Левинсон)

У канцы таго ж месяца (28 студзеня 1937 г.) па тым жа адрасе ад тых 
жа начальнікаў ідзе папера (ліст 20): «В четвертый раз просим испол-
нить наш 4524/5 от 16.ХІІ.36 г. о Горецком. Несвоевременный ответ по 
такому важному делу мы расцениваем, как Вашу оперативую немощь. 
Если Вы не в состоянии выполнить наше задание в отношении Горецко-
го, сообщите, мы выделим оперативного работника на место, который 
это сделает».

У чым сэнс «нашего 7524/5 от 16.ХІІ.36 г.» (нумар у другой паперы 
4524/5, відаць, памылковы), можна толькі здагадвацца. 

Наступная па часе выканання папера (ліст 7) — пісьмо з рэдакцыі га-
зеты «Правда» ад 19 сакавіка 1937 года пад грыфам «Секретно» — адра-
саваная абкаму УКП(б) тав. Румянцаву і падпісаная членам рэдкалегіі 
Бегавым:

Пересылая Вам письмо Васильева П. П. (Киров, Западной обл., Ленина, 78), 
сообщаем, что устно Васильев рассказал следующее.

В средней школе в Кирове, где работал Васильев в качестве преподавателя 
математики и физики в январе 1937 г., на вечере памяти Ленина докладчик 
преподаватель литературы Горецкий М. И. назвал троцкистско-зиновьевскую 
банду оппозицией и сказал, что в нашем обществе еще имеется эксплуатация 
человека человеком.

Горецкий сказал еще, что страной руководила оппозиция и только теперь из-
бавились от этого руководства. Он — в прошлом белорусский националист, 
недавно вернувшийся из ссылки.

Ученики в школе делают контрреволюционные надписи. На плакате о вечере 
памяти Ленина написали: вход 1 руб. (в 1935 г. в школе был случай «расстре-
ла» портретов вождей из рогатки).

77 Гарэцкі Р. Расстрэл Максіма Гарэцкага // Літаратура і мастацтва. 1992. 9, 16 кастр.; Ахвя-
рую сваім «Я». С. 39–80. Усе дакументы прыведзены так, як яны напісаны ў арыгінале.
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Отдел школ обкома, получив сигнал обо всем этом из «Правды», переслал 
материал в райком, и последний поручил расследовать дело культпропу рай-
кома Савельеву, который одновременно является преподавателем истории 
в той же школе.

Горецкий продолжает работать в школе. 

З «Памяткі» Л. Чарняўскай можна даведацца: «З’явіўся новы ча-
лавек у школе — настаўнік Васільеў. […] Памятаю, што прыйшоў ён 
да нас. Я пачаставала яго чаем, а ён, азіраючы нашу ўбогую мэблю, 
запытаўся: “Што, у вас усё канфіскавалі?” Відаць, ён чуў аб нейкай 
рэпрэсіі ў адносінах да Максіма, а так там не вызначаўся. […] У кан-
цы студзеня 1937 года ў школе меліся адзначыць дзень памяці 
Уладзіміра Ільіча Леніна. Дырэктар даручыў Максіму зрабіць даклад 
на ўрачыстым школьным вечары. Дырэктар, прачытаўшы напісаны 
даклад, ухваліў яго. На вечары вучні ўважліва слухалі. Але праз нека-
торы час дырэктар выклікаў да сябе Максіма Іванавіча і паказаў яму 
карэспандэнцыю, пасланую Васільевым у “Известия”. Там чорным па 
беламу было напісана, што выкладчык літаратуры М. І. Гарэцкі, былы 
ссыльны, якога прыцягвалі да судовай адказнасці па 58 арт., і тут не 
спыняе варожай дзейнасці, што ў сваім дакладзе на ўгодках памяці 
У. І. Леніна Гарэцкі няправільна асвятляў рэвалюцыйныя падзеі, мала 
ўвагі аддаваў Сталіну. […] Дырэктар, малады камуніст, сумленны ча-
лавек, адказаў у рэдакцыю газеты, што настаўнік М. І. Гарэцкі ў сваім 
выступленні нічым не адступіў ад даклада, праверанага ім, дырэкта-
рам. […] …і без таго прыгнечаны сваім становішчам Максім Іванавіч 
устрывожыўся» 78.

У той час дзейнічала такая ўстаноўка, якая ішла ад самога Сталіна, 
што не трэба было і адмысловых «штуршкоў», каб пасадзіць і пакараць 
любога чалавека. Асабліва гэта тычылася былых ссыльных. Аб гэтым 
сведчыць надрукаваны ў «Известиях» (№ 135 ад 11 чэрвеня 1992 г.) ар-
тыкул аб рассакрэчванні асабістага архіву «вождя народов»: «Иосиф Ста-
лин: “Виновных судить ускоренно. Приговор — расстрел”». Як сведчыць 
газета, «на сотнях документов рукой вождя начертаны резолюции — 
“арестовать, расстрелять”». Таму з даносамі ці без — вынік аднолькавы: 
дабіралі ацалелых у папярэднія гады «ворагаў народа».

Яшчэ зімой 1937 года да Гарэцкіх прыехаў пагасцяваць Максімаў 
бацька, якому ўжо было за 80, але ён меў ясны розум і добрую памяць. 
Пісьменнік удакладняў свае запісы да «Камароўскай хронікі», распыт-
ваючы бацьку пра старадаўняе жыццё.

78 Чарняўская Леаніла. Памятка. С. 172.
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Г. Гарэцкая: «Тата запісваў ад яго пра службу ў паноў. Засталіся 
невялікія чарнавікі апавяданняў, напісаных на аснове дзедавых успа-
мінаў і дзіцячых уражанняў бацькі: “Голубая кровь”, “Кобылёшка”, “Пред-
водитель дворянства Рындин”, “Лёксочка”, “Хиромант”» 79.

Л. Чарняўская ўспамінае: «Летам Галю выправілі ў Багацькаўку, 
Лёня паехаў у піянерлагер. Максім накіраваўся ў Смаленск. Падаў за-
яву ў педінстытут, каб дазволілі здаць экстэрнам экзамены на атры-
манне дыплома аб сканчэнні інстытута. Хоць меў ён свае навуковыя 
працы, гэта не лічылі за закончаную вышэйшую адукацыю. Са Смален-
ска паехаў у Маскву, зайшоў да Пічэты, але адразу ўбачыў, што сустрэлі 
яго насцярожана, сцюдзёна. Не пакрыўдзіўся і не здзівіўся — такі быў 
час» 80.

Г. Гарэцкая: «У канцы лета тата прыехаў за мною ў Малую Багацькаўку. 
Прыходзілі пагаманіць з бацькам вяскоўцы. У садзе дзедавым пад 
яблыняй-бярозаўкай, недалёка ад ліпкі, каля сцяжынкі, што вяла ад 
сянніцы к рамчакам, зрабіў калісьці тата невялікі столік і дзве лавачкі. 
Цяпер любіў пасядзець тут, пагаманіць з бацькам сваім, гасцямі» 81.

Л. Чарняўская: «Дома пераглядаў “Виленские воспоминания”… […] 
Калі Лёня прыехаў з піянерскага лагера, Максім хадзіў з ім у лес па гры-
бы, купаўся ў возеры. […] Пачаўся новы навучальны год у школе. І зноў 
закруцілася кола: урокі, падрыхтоўка да іх, заняткі ў лікбезе, лекцыі па 
літаратуры ў ваенкамаце. […] …трывога не пакідала Максіма Іванавіча. 
Думаў, што будзе з сям’ёй. Параіў мне падаць на развод, шукаць працы ў 
Смаленску або вярнуцца ў Кіраў-Вятку. Я толькі пакруціла галавой: ні ў 
Смаленск, ні ў Вятку ахвоты ехаць не мела» 82.

Г. Гарэцкая: «У Пясочні ў гэты год дастаў тата скрыпку, збіраўся 
купіць яе. Іграў зрэдку свае мелодыі-імправізацыі, багацькаўскія песні, 
а на балалайцы — варыяцыі на мелодыю “Горные вершины спят во 
тьме ночной” і інш. На скрыпцы ён таксама цудоўна іграў. […] У адзін з 
першых дзён лістапада бегла я па сцяжынцы са школы дамоў. Насустрач 
ішоў бацька. Параўняўшыся, з пяшчотаю ў голасе прамовіў: “А чыя ж 
гэта птушачка так шыбуе?” І пайшоў далей. У тыя ж дні ўбачыла яго 
на кухні, ля акна. Стаяў, глядзеў засяроджана на вуліцу і мяне падазваў. 
Па другой старане вуліцы ішла мама. “Запомні, — сказаў, — яна свя-
тая!” — і паўтарыў: “Святая!” Лёня ўсё да бацькі туліўся. Тата пра нешта 
жартаваў з ім» 83.

79 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 55–56.
80 Чарняўская Леаніла. Памятка. С. 173.
81 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 56.
82 Чарняўская Леаніла. Памятка. С. 173.
83 Гарэцкая Галіна. Наша сям’я. С. 57–58.
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*    *    *

Цяплушкай давезлі Гаўрылу да Кемі на беразе Белага мора (калі да Пя-
тра І прыставалі, як назваць новы порт, ён, раззлаваўшыся, агрызнуўся: 
«Идите к е… матери» — з таго часу і пайшла «Кемь»). Кемь — сталіца 
СЛОНА (Соловецкие лагеря особого назначения). Кемь здалася краем 
зямлі, канцом свету. Усіх размяркоўвалі на розную працу, а ў каго арты-
кул 58-6 (шпіянаж) — нікуды не бралі. Нудота, жах. Куды б ні пісаў заяву 
на працу — не бяруць і ўсё тут. І раптам аб’ява: «Усім, хто мае вышэй-
шую адукацыю, садзіцца ў вагоны для адпраўкі ў Мядзведжую Гару ў 
Беламорска-Балтыйскі камбінат (ББК)».

У Мядзведжай Гары спачатку працаваў у картанажным цэху (рабіў 
каробачкі), затым у ВРЧ (УРЧ: учебно-распределительная часть). Паз-
ней даведаўся, што недалёка ў бараку знаходзіцца геалбаза. Баяўся 
ўвайсці, хваляваўся — ці возьмуць на працу? Пасля размовы з галоўным 
геолагам Аляксандрам Мітрафанавічам Гурэевым і інжынерам-геолагам 
Уладзімірам Сяргеевічам Токаравым (абодва вольнанаёмныя) Гаўрылу 
ўзялі з выпрабавальным тэрмінам на працу памочнікам малодшага 
тэхніка Варвары Паўлаўны Гулінай — як пажартаваў Гурэеў: «Будзеце — 
“помВар”». Гэта было 19 верасня 1931 года, у дзень, які стаў адным з са-
мых радасных і шчаслівых — днём пералому ў жыцці.

У канцы верасня Гаўрыла атрымаў ад Лары пасылку, якая дайшла 
надзвычай хутка (усяго за 9 дзён), а адтуль запахла родным кутам: цё-
плыя панчохі, цыбуля, сушаныя яблыкі ад маці і бацькі. Было радасна, і 
ён праз некалькі дзён напісаў лісты:

«— Дарагія мамуля і любы татуля! Не клапаціце пра мяне. Я жыву до-
бра. Мы яшчэ ўбачымся калі-небудзь, пажывём разам. Беражыце вы сябе, 
сваё здароўе. Цалую Вас моцна, мае любыя. Не крыўдуйце на мяне, што 
прынёс вам пад старасць, замест радасці, цэлы мех клопату і смутку…

— Дарагі браце Рамане! Наконт перасялення (Іван збіраўся пераехаць 
у Ленінград. — Р. Г.) баюся што-небудзь раіць, глядзі сам, мне лёгка ашу-
кацца. Вялікая табе падзяка за твой клопат пра маю і Кузьмову сям’ю і 
пра старых бацькоў. Калі-небудзь і я буду хоць троху зарабляць і здолею 
табе дапамагчы.

— Любы Пракопка! Я надта рад, што ты вучышся далей. Не кідай ву-
чэння, старайся набыць тэхнічную спеціяльнасць, як найбольш эфектную 
і патрэбную цяпер у сацыялістычным будаўніцтве. Але на вашага брата, 
бугхалтарска-лічбавых працаўнікоў, каласальны попыт таксама. Жадаю 
табе поспеху ў навуках.

— Дарагі Кузьма! Выбачай, што я не мог адказаць табе асобна на 
тваю эпістолію. Я вельмі рад, што ты падтрымліваеш мяне ў пералом-
ныя моманты. Тваю раду наконт работы па спецыяльнасці я цяпер амаль 
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што ўжо ажыццявіў, і гэта самае важнае з дадатнага ў маіх умовах. Раю 
і прашу цябе не кідаць зусім літаратурных заняткаў, знайдзі толькі су-
гучныя ноты. Пасабляць мне нічым не трэба, толькі ласкавым словам. 
Хоць зрэдку прысылай мне пару слоў» (с. 281).

Адразу паслалі апісваць керн — кавалкі горнай пароды ў выгляд-
зе цыліндра, якія даставалі са свідравінаў. Упершыню ўбачыўшы керн, 
Гаўрыла так заўзята пачаў вучыцца геалогіі, што вельмі хутка працаваў 
не горш за сапраўдных геолагаў. Праз некаторы час яго паслалі выву-
чаць выемкі і агаленні на трасу канала — у Павінец («Павінец — све-
ту канец»). Тут ужо пайшла па-сапраўднаму творчая даследчая праца, 
былі знойдзены невядомыя дагэтуль у раёне ракавінкі, апісаны новыя 
геалагічныя слаі. Працаваў з ранку да позняга вечара, ды так паспяхова, 
што Гаўрылу Гарэцкага ў канцы верасня перавялі навукова-тэхнічным 
супрацоўнікам Геалбазы, а яшчэ праз паўгода — старшым інжынерам-
геолагам Геалагічнага аддзела. Малады акадэмік-эканаміст зрабіўся 
юным геолагам. Канал ББК — калыска геалагічных ведаў Гаўрылы Га-
рэцкага.

З 29 мая па 13 чэрвеня 1932 года Гаўрылу наведала Ларыса са ста-
рэйшым сынам. Яны шмат хадзілі, гулялі белымі паўночнымі начамі, 
многа гаманілі, абмяркоўвалі магчымае будучае. На жаль, сустрэчы 
былі кароткія, бо Гаўрыла большую частку часу павінен быць на працы. 
Ларыса спяшалася вярнуцца ў Менск, каб паспець праводзіць Леанілу 
Чарняўскую з дзеткамі, якія збіраліся ехаць да Максіма. Было сумнае 
развітанне, а Лара сумавала яшчэ і таму, што ў Менску застанецца адна, 
але вельмі радавалася за Максіма і Леанілу.

У той час Гаўрыла назбіраў 30 пачкаў махоркі (сам ён ніколі не паліў 
папірос) і паслаў Максіму. ён пісаў брату: «Мне хочацца так працаваць, каб 
гэта дало нейкі значны гаспадарчы эфект, а недзе далёка ў мяне хаваецца 
думка, каб — прыдбаўшы моцную кваліфікацыю — калі-небудзь вярнуцца 
на Беларусь і адшукаць на яе прасторах значныя карысныя выкапні, якія б 
стварылі грунтоўныя падваліны для перабудовы эканомікі Беларусі. Мо ў 
гэтым хаваюцца рэшткі… рамантыкі, але, па апрыорных маіх меркаван-
нях, на Беларусі можна адшукаць шмат каштоўных карысных выкапняў» 
(с. 291).

Ужо ў 1933 годзе Гарэцкі напісаў першыя самастойныя справазда-
чы: «Геология района Повенчанки», «Напорные воды в районе трас-
сы ББВП», «Инженерно-геологическая записка об основании электро-
станции ББК». У гэтым жа годзе выйшла першая друкаваная праца па 
геалогіі: у часопісе «За качество» («Издание КВО Белбалтлаг ОГПУ — 
приложение к газете “Перековка” для инженерно-технического персо-
нала ББВП») быў на друкаваны артыкул «Геологическая характеристика 
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Водораздельного канала». Гэты часопіс выдаваўся ў Мядзведжай Гары і 
меў наклад 6000 экзэмпляраў.

*    *    *

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 Ту-
ломскай інжынерна-геалагічнай партыі, а затым — старшага інжынера-
геолага Туломбуда. Тут праводзіліся інжынерна-геалагічныя вышуканні 
пад Ніжне-Туломскую ГЭС, Кольскі канал і Верхне-Туломскую ГЭС.

«9–19 лістапада быў у дварэ Лаўрык. Пасля ён апісваў свой прыезд 
так: “Я адчыніў дзверы ў хату — і ўбачыў тут жа пры дзвярох: нагну-
лася старэнькая — мама, перабірала буракі. Адзеньне нейкае заноша-
нае, старое, на галаве закручана нейкая брудная шмата, нібы баляць 
зубы і хворая галава. На нагах лапці. Заскаруджаныя рукі, з глыбокімі 
зморшчынкамі. Мама мяне спачатку не спазнала. А потым прыцягнула 
сабе на грудзі, пачала мяне хлопаць рукамі па спіне і, нібы млеючы, казала 
спуджана-радасна: “Ай, ай, ай… ай, ай, ай… ай, ай, ай… А Лаўрынічка… ай, 
ай, ай…” І чулася ў гэтым голасе — такая страшэнная драхласьць, та-
кая струджанасьць, такое доўгае чаканьне, што мне стала страшна за 
маму… Але гэта быў момант. Мама хутка ператварылася. Нібы і не было 
тых 4 1/2 гадоў. І такая мама была ласкавая, радасная, столькі ў ёй было 
яшчэ жыцьця і разуменьня. Мама лашчыла мяне, гладзіла сваёю агрубе-
лаю рукою, гаманіла са мною, некалькі разоў паціхеньку пяяла… Не хапала 
толькі Кузьмы, каб мама была зусім-зусім бязмежна шчасліваю.

(А Лаўрык і сам быў пэвен і яе запэўніў, што Кузьма прыедзе. Ён выслаў 
Кузьме 300 рублёў на дарогу.) Яна была яшчэ вельмі бадзёраю, вочы былі 
светлыя-светлыя, чыстыя такія, неўміручыя, нястомныя. Не было 
ніводнага сівога воласа. Голас быў гучны, чысты, малады. […] Мама 
ўсё яшчэ працавала каля гаспадаркі. Паднімала цяжкія чугуны, я ёй не 
даваў рабіць гэтага пры мне, паднімаў і ўстаўляў у печку сам, — і гэта 
сапраўды былі цяжкія чугуны. Мама даглядала карову, парыла ёй буль-
бу, буракі, сама часамі цягнула цэбар з паранкамі, мы звычайна насілі цэ-
бры на кіёчку, дык нават дваім і то цяжка. Па воду мама ўжо не хадзіла, 
прыносіў звычайна бацька, а ў часе майго побыту я. Дровы з-пад павець-
ця прыносіла мама сама, а часам тата. Цяжкай для мамы працай было 
хадзіць у пограб. Я хадзіў з ёю разы тры. Пограб далекавата. А самае цяж-
кое — паднімаць карзіны з бульбаю і буракамі на гару. Гэта нават зусім 
здароваму цяжкавата. А мама заўсёды паднімала карзіны сама. Дый хто 
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б яшчэ мог пасобіць? Бацька і сам стары, і яму цяжка. Вось і загубіла нашу 
маму гэтая хатняя гаспадарка, як вынік адзіноты, бездапаможнасьці, 
бездагляднасьці…”» (с. 301–302).

Гаўрыла з Багацькаўкі, дзе ён змог апошні раз пабачыцца з маці і баць-
кам, а Лара са сваімі бацькамі і двума сынамі з Менску, сустрэліся ў Вор-
шы і ўсе разам паехалі ў канцы лістапада 1934 года на Поўнач. Пасяліліся 
каля Мурманска — у пасёлку Кола (на беразе Кольскага заліва). Доўга 
жылі ў бараку — былой стайні, кожнае стойла 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.

Прайшло крыху больш за тры месяцы — і прыйшоў ліст ад Парфіра: 
«Горад, больніца, 26.ІІ. Добры вечар! Паведамляю вам вельмі жуткія весці. 
Мама наша яшчэ зараз жыва, а калі вы будзеце чытаць гэты ліст, то 
мамы не будзе, а будзе халоднае мёртвае цела. Прычына смерці наступ-
ная. У мамы была грызь, і ў гэтым месце, паміж косці, было зашчамлен-
не кішкі, якая амярцвела і парвалася. […] 22.ІІ. яе прывезлі ў бальніцу і 
аперыравалі. Доктар як браў на аперацыю, казаў, што мама нізашто не 
вытрымае аперацыі. Калі мама прачнулася і стала гаварыць, ён дзівіўся, 
што за крэпкае яе сэрца. […] 7.ІІІ. Камароўка, пасля пахарон. Мама наша 
памёрла 4.ІІІ у 2 гадзіны дня. Пахавалі яе ўчора, 6.ІІІ, у 5 гадзін вечару. […] 
Сёння ў хаце так больна, тошна, пуста, непрытульна. Тата ходзіць сум-
ны, мне трэба ехаць ужо на працу, як кінуць аднаго тату, бо тата да вяс-
ны паехаць з вёскі згоды не дае» (с. 303–304).

Сынам (Славік ужо хадзіў у пачатковую школу, а Радзім яшчэ не) усё 
было цікава: лавілі камбалу на пляжы ў час адліву ў Кольскім заліве, у 
рэчцы Кола на вуду бралася сёмга — чырвоная рыба, лазілі на крутую 
вялікую гару Салаварака і г. д. У многіх мясцінах працавалі зняволеныя, 
сярод якіх было многа не толькі палітычных, але і крымінальных, — яны 
будавалі дамы, дарогі, капалі канавы і інш. Сярод іх круціліся і хлопцы. 
«Школа» была інтэнсіўная: яны хутка навучыліся гаварыць брыдкія сло-
вы, паліць папіросы, не слухацца. Хваляванняў бацькам учынялі шмат, 
асабліва даставалася бабулі і дзеду, бо бацькі ўвесь дзень да вечара былі 
на працы. Ларыса настаўнічала ў школе для дарослых, а Гаўрыла ездзіў 
на працу ў Мурмашы, дзе часта нават начаваў. Дахаты загнаць сыноў 
было немагчыма, асабліва ў летнія дні белых начэй: яны гублялі адчу-
ванне дня і ночы, толькі апоўначы іх з цяжкасцю дзе-небудзь знаходзілі 
і прыводзілі дадому. І ўвесь час нейкія здарэнні: то нехта патануў, то не-
каму галаву прабілі, то бойка адбылася, то зняволены збег і яго лавілі з 
сабакамі, а то старэйшы сын Слаўка прыйшоў троху п’яны… За дзяцей 
асабліва хваляваліся жанчыны, але ніколі хлопцаў не білі. Толькі зрэд-
ку бабуля не вытрымлівала іх непаслухмянства, брала ручнік, скручвала 
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яго і рабіла выгляд, што зараз ім паб’е, але ўнукі так спрытна ўцякалі 
(а ў малога гэта неяк дужа смешна атрымлівалася), што ўвесь канфлікт 
канчаўся агульным смехам.

Аднойчы, у гадавіну смерці маці Гаўрылы — Ефрасінні Міхайлаўны, — 
4 сакавіка 1936 года, бацькі клічуць і клічуць дахаты малодшага сына, 
а ён не ідзе, бо вельмі цікава разгулялася кампанія такіх жа хлопчыкаў 
і дзяўчынак. Гаўрыла, які так любіў і шанаваў сваю маці, у гэты дзень 
быў вельмі самотны: успамінаў гады дзяцінства, дабрыню маці, яе песні, 
гараваў, што не змог паехаць на яе пахаванне (не адпусцілі)… ён зноў і 
зноў выходзіў, каб паклікаць Радзіма і нарэшце прывесці дахаты. А той 
раптам вельмі раззлаваўся, што не даюць яму дагуляць са сваімі сябрамі 
ў такую цікавую гульню. Бацька ўзяў сына за руку і пацягнуў да ган-
ка, а таго ўзяла такая злосць, што ён брыдка вылаяўся… Тут Гаўрыла 
не вытрымаў, схапіў яго, кінуў на ложак і першы раз у жыцці моцна 
адлупцаваў па мяккім месцы. А хлопец быў упарты — не крычаў, не 
плакаў, не прасіў прабачэння, вытрымаў усё моўчкі, хоць і вельмі было 
балюча, і яшчэ больш пакрыўдзіўся.

На наступны дзень сын напісаў бацьку першы свой ліст (у школу ён 
яшчэ не хадзіў, але пісаць вялікімі літарамі ўжо мог) і кінуў яго за куфэ-
рак, каб бацька ўбачыў яго не адразу, а сам пабег з дому. Ліст быў кароткі: 
«Тата чорт і халера». Увечары Гаўрыла ласкава ўзяў сына на рукі, пасадзіў 
на калені і растлумачыў, што гэтая лаянка раней мела адпаведны сэнс 
і ўтрымлівала яшчэ адно, чацвёртае слова — «татарын», што з’явілася 
яно ў час мангольскага іга, а цяпер уяўляе безглуздзіцу — вялікі здзек 
над жанчынай, а гэта значыць і над мамай, бабуляй… Радзім усё зразумеў, 
і пасля гэтага каштоўнага ўрока больш ніколі не брыдкасловіў.

На свята ў кастрычніку 1936 года Гаўрыла і Лара змаглі з’ездзіць у 
госці да Максіма Гарэцкага, які жыў з сям’ёй у гарадскім пасёлку Пясоч-
ня Заходняй (потым Смаленскай, а цяпер Калужскай) вобласці. Радасць 
сустрэчы ахапіла іх. Але і смуткавалі з-за нядаўняй смерці маці, на па-
хаванне якой сыноў не адпусцілі, ды і перспектывы далейшага жыцця 
непакоілі. І нездарма: браты бачыліся апошні раз…

У лютым 1937 года Гарэцкія пераехалі ў пасёлак Мурмашы — бліжэй 
да будаўніцтва ГЭС. Г. Гарэцкі як старшы інжынер-геолаг Туломбуда быў 
адказны за геалагічныя інжынерна-вышукальныя працы пад Ніжне-
Туломскую ГЭС, якой разам з будоўляй Беламорска-Балтыйскага кана-
ла адводзілася вялікая роля. Электрастанцыя ў такіх умовах рачных 
далін (шырокае развіццё пясчана-жвіравых і валунных парод, якія добра 
прапускалі ваду), ды яшчэ на далёкай Поўначы, за Палярным кругам, бу-
давалася ўпершыню. Таму складанасцяў, праблем, спрэчак было проць-
ма — і ўсё гэта на фоне велізарнай адказнасці. Апрача таго, геалагічныя 
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вышуканні ажыццяўлялі два праектна-вышукальныя інстытуты — 
«Гідэп» (Ленінград) і «Гідрапраект» (Масква), што таксама выклікала 
жорсткае спаборніцтва і ўтварала дадатковыя складанасці ў барацьбе за 
прыярытэты. «Гідрапраект» узначальваў С. Я. Жук — выдатны гідра тэх-
нік і арганізатар. ён карыстаўся вялікім аўтарытэтам. Усе гідратэхнічныя 
будаўніцтвы (у тым ліку і праектныя інстытуты) уваходзілі ў сістэму 
НКУС. Непасрэдна за рухам вышуканняў і будаўніцтва сачыў кіраўнік 
НКУС Г. Ягода і сам І. Сталін. У апошняга С. Я. Жук карыстаўся вялікай 
пашанай, і таму яго просьбы, звязаныя з фінансаваннем, матэрыяльна-
тэхнічнай базай, людскімі рэзервамі, хутка выконваліся. Бальшавіцкі 
эксперымент дасягнуў росквіту. У яго нярэдка ўваходзілі і смелыя 
прызначэнні на розныя пасады. Так, начальнікам будаўніцтва ББК быў 
прызначаны Сутырын — вядомы літаратурны крытык і пісьменнік, які 
аказаўся выдатным арганізатарам. Праца на будаўніцтве ішла шпарка, 
патрабавала ад усіх людзей вялікага напружання і самааддачы.

Новых падыходаў, нестандартных рашэнняў, дасканалых аналі-
тычных даследаванняў патрабавалі і геалагічныя вышуканні. Г. Гарэц-
каму даручылі ўзначаліць геалагічныя працы ўсяго Туломскага раё-
на, і многія нядобразычліўцы, асабліва тыя спецыялісты — геолагі па 
адукацыі, якія раптам апынуліся ў яго падначаленні, спадзяваліся, што 
гэты «самавук» не справіцца з такой адказнай пасадай. Праца забірала ўсе 
сілы, усю энергію. Каб паскорыць працу, вырашылі, напрыклад, зрабіць 
геалагічную здымку па тонкім празрыстым лёдзе, праз які ўсё выдат-
на (амаль кожны каменьчык) было відаць. Вышуканні геолагі зрабілі 
датэрмінова. Часта ў спрэчках паміж інжынерамі-праекціроўшчыкамі 
будаўніцтва апошняе слова было за геолагамі. Гарэцкага ўсё часцей 
запрашалі на розныя адказныя нарады ў якасці эксперта па геалогіі.

На пачатку 1937 года Гаўрылу прызначылі старшым геолагам ад-
дзела даследаванняў Волгабуда, і ён з сям’ёй пераехаў пад Рыбінск, дзе 
меркавалася правесці геалагічныя працы пад стварэнне Рыбінскага 
мора і будаўніцтва ГЭС. Там жылі нядоўга, каля паўгода, бо Гарэцкага 
раптам выклікаў начальнік будаўніцтва Рапапорт і паведаміў, што з Ма-
сквы 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 «Гідрапраекта», 
на якую гэты загад не распаўсюджваўся. ён напісаў пісульку, каб Г. Гарэц-
каму далі накіраванне ў Мядзведжую Гару.
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*    *    *

Л. Чарняўская: «Прыслала ў канцы кастрычніка пісьмо Лара Гарэц-
кая. Паведамляла: “Гурык пайшоў з дому. Цяжка і страшна”. Страх і цяжар 
зваліліся і на нас. А што рабіць? Максім, як і раней, хадзіў на працу ў шко-
лу, вучыліся дзеці. Хаця не быў упэўнены, што для яго самога абы дзецца 
ўсё добра, ён думаў, як ратаваць брата. Напісаў ліст Сталіну. Прасіў раза-
брацца ў справе Гаўрылавага арышту.

[…] Максім перагледзеў усю сваю карэспандэнцыю. Нічога ў ёй не 
было такога, што магло б каму пашкодзіць. Але, успомніўшы, як насця-
рожана размаўляў з ім Пічэта, знішчыў яго пісьмы. […] І раней… пазбягаў 
пісаць пра свае сустрэчы з Купалам, Коласам, Бядулем, маладнякоўцамі, 
узвышаўцамі. Лічыў сябе заплямленым пасля 1930 года і не хацеў рабіць 
прыкрасць другім» 84.

І нездарма быў такі настрой у Максіма Гарэцкага, бо ўжо ў гэты час, 
у канцы кастрычніка 1937 года, выйшла пастанова:

Постановление

1937 года Октябрь 27 дня г. Смоленск

Я, начальник Кировского РО УНКВД сержант Гос. безопасности Быстров, рас-
смотрев материал на гражданина:

Горецкага Максима Ивановича, 1893 г. рождения, уроженца Малая Богать-
ковка, Мстиславского р-на, БССР, по национальности белорус. В 1922 г. аре-
стовывался польскими властями, перебежчик. Судимый к 5 годам лишению 
свободы за участие в контрреволюцнонной организации белнацдемов, об-
разование имеет высшее, работает учителем средней школы в гор. Кирове.

Принимая во внимание, что он подозревается в антисоветской деятельности, 
а поэтому руководствуясь ст. 145 УПК.

Постановил:

гр-на Гурецкого Максима Ивановича арестовать и содержать под стражей 
гор. Сухиничи.

Нач. Кировского РО сержант госбезопасности  (Быстров)

«Согласен» 

Нач. 3 отдела УГБУНКВД с/о   
ст. лейтенант госбезопасности  (Эстрин) 85

84 Чарняўская Леаніла. Памятка. С. 173.
85 Гарэцкі Р. Ахвярую сваім «Я». С. 52.
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У левым кутку паперы: «Утверждаю пом. нач. 3 отдела УГБУНКВД 
с/о капитан госбезопасности (Викторов)» і дата — 24.Х.37 (чамусьці 
р анейшая, чым у самой пастанове). Наўскос чарнілам напісана: «Арест 
санкционирую 31.Х.37 г.» і незразумелы подпіс.

Л. Чарняўская ўспамінае: «Пачатак лістапада. Кароткія, туманныя 
дні. І вось у такую цёмную ноч пастукалі ў акно. Стук уначы. Першы раз 
мы пачулі яго 19 студзеня 1922 года, калі Максіма арыштавалі па загаду 
дэфензівы і пасадзілі ў Лукішскую турму. Другі раз у ліпені 1930 года ў 
Мінску. Гэты арышт даў высылку ў Вятку. А гэта трэці раз! Увайшлі чаты-
ры чалавекі… Запалілі святло. Былі ветлівы. Прагледзелі і забралі частку 
рукапісаў, перапіску. Лісты Якуба Коласа да мяне Пруднікаў з уклонам 
падаў мне, не ўзяў і паштовак, што пасылаў Максім з Вяткі мне ў Мінск 
на Заслаўскую вуліцу. Забралі ліст Марыі Дзмітрыеўны, жонкі Кола-
са, да мяне ў Вятку. Ліст да Сталіна Максім разарваў папалам, пачуўшы 
стук у акно. Паглядзелі — і не ўзялі. На стале ляжала паперка з адрасам 
настаўніка з раёна, які абяцаў збіраць этнаграфічны матэрыял. Калі 
аператыўнікі разглядалі рукапісы, Максім улучыў момант, скамячыў па-
перку і кінуў у попельніцу. Дырэктар Азараў паглядзеў скоса і нічога не 
сказаў. Выгляд у яго быў сумны.

Напісалі пратакол. Развіталіся. І ён пайшоў спакойны з выгляду, але 
Лёня ўспамінау пазней, будучы на ленінградскім фронце, развітальны 
погляд бацькі.

Пачало днець. Раніца была шэрая, золкая. Дзеці пайшлі ў школу. З якім 
настроем яны сядзелі на ўроках, можна ўявіць сабе. Вучні ведалі ўжо, 
што іх настаўнік арыштаваны, але ў адносінах да Галі і Лёні трымаліся 
тактоўна, нічога не пыталіся. Я прыбіралася дома. Трэба сказаць, што 
нічога раскідана не было. Я паклала на месца рукапісы, фатаграфіі, якія 
не забралі. Задумалася, што далей рабіць.

Калі дзеці прыйшлі са школы, я сабрала перадачу: ручнік, бялізну — 
і панесла ў будынак міліцыі. У тую ноч сутарэнне там значна папоўнілася 
новымі людзьмі. Перадачу дзяжурны спачатку не хацеў узяць, нарэшце 
згадзіўся і прынёс запісачку ад Максіма. ён прасіў прынесці яму лыжку, 
кубак, трохі цукру, два сшыткі, карандаш. Калі выходзіў з дому, запэўнілі, 
што нічога з сабой браць не трэба, усё дадуць. А выйшла, што есці не 
было чым, піць не было з чаго. На другі дзень я прынесла ўсё, што прасіў, 
яшчэ хлеба і булак.

Вокны, правільней, адтуліны ў падвале, выходзілі на двор. Жонкі 
арыштаваных прапанавалі свае паслугі — пілаваць дровы — і ў пера-
пынку работы падходзілі да вакенцаў. У мяне не хапіла смеласці пайсці 
ў двор. Баялася пашкодзіць, спадзявалася, што хутка Максім вернец-
ца дамоў, у школу. Але другія казалі: невядома, як што павернецца. 
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Прыемна было, што суседзі нашы Мішуткіны прыхільна, як і раней, 
адносіліся да нас.

Зайшла са школы настаўніца Даброва, нібы па малако да Мішут-
кіных, спынілася ў праходным калідорчыку, пыталася, што ў нас чу-
ваць. Казала, што дырэктара выклікаў следчы. ён вярнуўся сумны-
сумны, нават заплакаў з жалю. Але ўсё ж у нас не гасла надзея, 
што ўсё абыдзецца. Максім прасіў прысылаць яму кніжкі: “Паэмы” 
Пушкіна, “Граматыку” Багародзіцкага. Значыцца, і ён спадзяваўся 
на лепшае.

[…] Пачаліся этапы. Сталі вывозіць арыштаваных у Вязьму. Ад горада 
Кірава-Пясочні трэба было дабірацца да станцыі Фаянсавай рабочым по-
ездам. Адыходзіў ён гадзіне а першай дня. У гэту пару ля будынка міліцыі 
збіраліся жанчыны, выглядалі, ці не выведуць каго блізкага. І я хадзіла, 
пільнавала і дапільнавала. 21 снежня вывелі этап, і я ўбачыла Максіма 
Іванавіча, і ён мяне ўгледзеў. Я паказала рукой на вагоны «кукушкі», 
дала зразумець, што паеду на станцыю яго праводзіць. Наш жаночы 
натоўп рынуўся да вагонаў. Ехаць было недалёка. На наша шчасце, этап 
адпраўляў Пруднікаў. «Кукушка» наша прыйшла раней на паўгадзіны. 
Поезда на Вязьму яшчэ не было. І Пруднікаў не забараніў нікому пагава-
рыць, развітацца з ад’язджаючымі.

Як бывае часта ў такім выпадку, гамонка была раскіданай. ён 
пытаўся, як мы жывем, рады быў, што вызвалілі Гурыка. Сказаў, што 
яго толькі адзін раз выклікаў следчы на допыт. Шкадаваў, што сам 
дарма многа гаварыў, расказваў пра побыт у Вільні, у Мінску, пра сваю 
літаратурную працу, гаварыў, а па твары следчага бачыў, што той мала 
і слухае. Быў узнерваваны, усё гаварыў і гаварыў. Следчы нічога не 
запісваў. Я дагаварылася з Максімам, што ён пры першай магчымасці 
напіша ў Багацькаўку на імя Клаўдзі (пляменніца М. Гарэцкага. — Р. Г.), 
бо невядома, куды я выеду з дзяцьмі, мусіць, вярнуся ў Вятку. Ці пісаў ён 
на імя Клаўдзі Шнарскай, не ведаю. Можа, і пісаў, але да нас пісьмо гэта не 
дайшло. Дужа баязлівымі сталі людзі, нават родныя. Часам чужыя больш 
спачуваюць, не адмаўляюцца дапамагчы.

Падышоў цягнік на Вязьму. Развіталіся. ён цалаваў мае рукі, прасіў 
прабачэння за свой нервовы характар. Клапаціўся, што будзе з намі, 
як будзем жыць далей. Я з выгляду была спакойная. Пацяшала, што 
абой дзецца добра, павінна так быць. Кароткі зімовы дзень канчаўся. 
Этап пастроілі і павялі па вагонах. Мы, праважаючыя, пайшлі следам 
на перон. Так і застаўся ў маёй памяці Максім Іванавіч Гарэцкі з ха-
тыльком за плячыма, валенцамі пад пахай. Поезд крануўся, пайшоў 
паволі. І ўсё…

21 снежня 1937 года я апошні раз бачыла свайго мужа.
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Вярнулася дахаты, калі ўжо было цёмна. Дзеці былі дома. Яны не 
ведалі, што я паехала ў провады, і трывожыліся. А я, стаўшы на парозе, 
загаласіла, бо столькі трымалася, каб не выказаць перад Максімам сваёй 
роспачы, так гэта мне цяжка давалася. Паплакала, нібы палягчэла. Але 
зусім разгубілася ў думках, што далей рабіць. Вырашыла, спісаўшыся з 
Гаўрылам, адправіць Лёню да яго ў Мядзведжую Гару, а самой з Галяй 
пачакаць, што высветліцца адносна Максіма» 86.

Праз два дні пасля допыту Зарубецкі склаў «Обвинительное заклю-
чение по следственному делу № 13036 по обвинению Горецкого Макси-
ма Ивановича» (ліст 36):

1937 г. декабря 22 дня гор. Киров. Уполномоченный УГБ Кировского района 
НКВД Зарубецкий, рассмотрев сего числа следственное дело № 13036 по об-
винению Горецкого М. И.

Нашел

Горецкий Максим Иванович 1893 года рождения, уроженец д. М. Багатов-
ка Мстиславского с/сов. БССР до ареста проживал гор. Киров с/о и работал 
преподавателем Кировской средней школы. Белорусс, гр-н СССР, имеется 
среднее образование. Происходит из крестьян середняков, по социальному 
положению служащий. С 1919 по 1923 год проживал в Польше гор. Вильно. В 
1922 г. дважды арестовывался польскими властями. В 1923 г. из под стражи 
польскими властями был освобожден и в том же году прибыл на жительство 
в СССР. В 1930 г. был осужден коллегией ОГПУ на 5 лет лишения свободы, как 
руководитель «Союза вызваления Украины». Срок наказания отбыл в 1935 г. 
Семья состоит из жены и 2-х детей.

Обвиняется

Будучи непримиримым врагом Советской власти в течении ряда лет прово-
дил контрреволюционную работу, высказывал террористические и контрре-
волюционные намерения, работая учителем школы обрабатывал учеников в 
контрреволюционном духе.

Полагал-бы

Следственное дело № 13036 по обвинению Горецкого Максима Ивановича 
направить на рассмотрение в УНКВД в несудебном порядке

Пом. опер. уполном.  (Зарубецкий) 

«Согласен»  
Нач. Киров. РОНКВД ст. лейтенант Гос. Безоп. (Ситников)

86 Чарняўская Леаніла. Памятка. С. 174—175.
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У левым кутку ўверсе паперы: «Утверждаю» Нач. Сухиничского Опер. 
ГР УГБ НКВД ст. лейтенант безопасн. (Самусевич)» 87.

Неахайнасць дакумента можна бачыць і ў памылковых назвах вёскі і 
сельсавета, і ў пазначэнні замест 1922 г. (вызваленне з-пад варты) года 
1923-га, а таксама ў тым, што М. Гарэцкі стаў «руководителем Союза вы-
зваления Украины».

Лісты 38–39 — даведка, якая падпісана тымі ж трыма асобамі. Яна па-
дзелена на часткі. Злева — «Установочные данные», дзе амаль поўнасцю 
паўтараюцца ўсе даныя, што і ў абвінаваўчым заключэнні, прычым з 
усімі тымі ж памылкамі. У канцы напісана: «содержится в тюрьме гор. 
Вязьма». Справа запісана: 

Суть дела: Горецкий Максим Иванович будучи враждебно настроенным 
к существующему строю — советской власти в течение ряда лет проводил 
контрреволюционную работу, направленную на подрыв мощи Советского 
Союза. Проживал в гор. Кирове и работал учителем школы, также занимался 
контрреволюционной деятельностью.

В январе м-це с. г. Горецкий делал доклад ученикам средней школы о жизни 
и деятельности В. И. Ленина заявил «в СССР имеется эксплоатация человека 
человеком» кроме того по вопросу троцкистско-зиновьевской банды высту-
пил явно в защиту этой банды. Когда Горецкому поручали сделать этот до-
клад он упорно старался отказаться.

В марте с. г. в разговоре со свидетелем Мишуткным заявил: «Советский союз 
неизбежно должен быть побежден капиталистическими государствами. Со-
ветское правительство и партия это чувствуют но боятся об этом сказать на-
роду».

В октябре м-це с. г. Горецкий заявил: «я уверен, что большинство народа СССР 
против коммунистической партии и как только начнется война в тылу народ 
восстанет против партии и следовательно против Советской власти».

В ноябре м-це с. г. Горецкий в разговоре с Першиной заявил: «Коммунисты 
обвиняют фашистов в терроре а сами невинных людей расстреливают пачка-
ми искусственно пришивая ярлыки вредителей и шпионов».

В последнем разговоре с названным свидетелем Першиной по вопросу вы-
боров заявил: «Коммунисты ради своего авторитета выдумали безцельные 
выборы, все равно кто был в правительстве тот и останется.

Среди учеников также Горецкий распространял контрреволюционные влия-
ния, в результате чего близкие ему ученик Соловьев Сергей и другие писали 
контрреволюционные стихи и письма.

87 Гарэцкі Радзім. Ахвярую сваім «Я». С. 68—69.
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По прибытии в Кировский район Горецкий всякими способами скрывал свое 
подлое прошлое и антисоветское действие в настоящем, о чем свидетель-
ствует следующий факт. В сентябре м-це с. г. на собрании членов профсоюза 
средней школы по выборам в местком в списки кандидатур на обсуждение 
в состав месткома была внесена кандидатура Горецкого, который отказался 
рассказывать свою автобиографию и демонстративно ушел с собрания.

Допрошенный в качестве обвиняемого Горецкий виновным признал себя в 
том, что проживая в Польше дважды арестовывался польскими властями, 
факты контрреволюционной агитации отрицает, но достаточно изобличен 
имеющимися в деле материалами 88.

5 студзеня 1938 г. адбылося пасяджэнне «тройкі». У справе ёсць 
ліст 40:

Выписка из протокола № 85  
заседания Тройки УНКВД Смоленской области:

Слушали: Постановили:
66. Дело № 13036 Кировского РО 

УНКВД с/о по обвинению:  
Горецкого Максима Ивановича,

1893 г, уроженца д. Малое 
Бочачково, Мстиславльского р-на, 

БССР из крестьян-середняков, 
служащего, судимого

Горецкого Максима Ивановича

Р а с с т р е л я т ь

Лично ему принадлежащее 
имущество конфисковать

                                Секретарь Тройки                      (Антонов) 89

Амаль у гэты ж час, усяго праз тры дні, Л. Чарняўская паехала з сынам 
у Вязьму. «Пасля Новага года (1938) у пачатку студзеня паехала з Лёнем у 
Вязьму, каб там узяць яму білет на Мядзвежку. Вельмі ж ён не хацеў ехаць 
туды, але трэба. У Вязьме прыйшлося прастаяць ля касы. Пасадзіла яго 
ў поезд, а сама засталася на вакзале чакаць, калі развіднее. Вязьма горад 
невялікі. Камендатуру я хутка знайшла. Трэба было атрымаць дазвол на 
перадачу. Было там, як кажуць, вельмі завозна, але, дачакаўшыся свае 
чаргі, я дазвол атрымала: можна было перадаць бялізну, цукар, махорку. 
Сухары са спіса выключылі. І астрог я хутка знайшла, і там народу было 
многа. Мароз аж пёк, быў такі моцны. Я паслала перадачу, пералічыла, 
што пасылаю. У адказ была кароценькая запіска: адсылаў пасланую яму 

88 Там жа. С. 69–70.
89 Там жа. С. 71.
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раней бялізну, раіў клапаціць самім аб сабе. (Поўны тэкст гэтай запіскі: 
«Спасибо за передачу. Получил всё. Отсылаю обратно корзинку и 2 ру-
башки. Заботьтесь о себе. Максим». — Р. Г.). […] І гэта запісачка была 
апошняя, пісаная да нас рукой Максіма. Вярнулася я ў Пясочню. Пайш-
ла да следчага, каб дазволіў спатканне. ён, праўда, абяцаў, але, калі я 
з’явілася на дазвол, сказаў, што зараз справа Гарэцкага не да іх належыць. 
Яшчэ раз паехала я ў Вязьму, звярнулася ў камендатуру. Дзяжурны (той, 
што ў пачатку студзеня дазволіў перадачу) абвясціў, што Максім Іванавіч 
Гарэцкі ўжо выбыў з Вязьмы, а куды — не ведае. З гэтым я і вярнулася 
дамоў» 90.

Ліст 41 — самы трагічны дакумент справы: маленькая надрукаваная 
паперка — бланк памерам прыблізна 8х6 см, у які цвёрдай рукой ката 
ўпісваецца толькі прозвішча, імя, імя па бацьку і лічбы:

Выписка из акта № 85

Постановление Тройки УНКВД СССР по Смоленской области

от 5 января м-ца 1938 о расстреле Горецкого Максима Ивановича 1893 г. р. 
приведено в исполнение 10 февраля м-ца 1938 г.

                       в 15 час.

Секретарь 
Тройки УНКВД Смоленской области  Атонов 91.

Кавалачак паперы — і ўсё жыццё! Максім Гарэцкі не дажыў да свайго 
45-годдзя 8 дзён.

Л. Чарняўская: «У пачатку лютага 1938 года я і Галя вярнуліся ў Кіраў 
(Вятку) у дом 109 па вуліцы Свабоды на сваю ранейшую кватэру. […] …але 
ад Гарэцкага не было ніякіх вестак. Я пасылала запытанні ў Смаленск, у 
Маскву (ГУЛАГ), пракуратуру. Перавяла грошы ў Вязьму, адправіла туды 
пасылкі. Грошы не вярнулі, а пасылкі назад адаслалі».

З Кіраўскага паштамта была атрымана даведка (ад 27 чэрвеня 
1938 г.): «На вашу жалобу о розыске почтового перевода № 4226 на 30 
руб. в Вязьму Горецкому сообщаем, что по справке вяземской конторы 
связи данный перевод перечислен 2.ІV. на текущий счет № 215009 тюрь-
мы для передачи Горецкому». Такая ж даведка атрымана аб пераводзе 
6 траўня 1938 года.

90 Там жа. С. 71.
91 Там жа. С. 72.
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На запытанне Л. Чарняўскай пракурор Смаленскай вобласці адказаў 
15 жніўня 1939 года: 

Облпрокуратура сообщает, что Горецкий Максим Ивановнч осужден 5 января 
1938 г. Оснований к пересмотру дела у нас не имеется.

Зам. облпрокурора по спецделам Твиликов 92.

Жудасна хлуслівая даведка, калі лічыць, што Максіма Гарэцкага ў 
гэты час ужо не было ў жывых.

М. М. Ількевіч (начальнік цэнтра грамадскіх сувязей Упраўлення Фе-
дэральнай службы контрразведкі РФ па Смаленскай вобласці) знайшоў 
не толькі выпіску з пратакола № 85 ад 5 студзеня 1938 года, але і сам 
пратакол:

Сов. секретно СССР 
НКВД 

УНКВД СССР 
Смоленской области 28.1.38.

№ 60253/8

Нач. особой оперативной группы УНКВД с/о ст. лейтенанту милиции тов.

(лично)

Препровождая при этом выписки из протокола № 85 Заседания Тройки 
УНКВД с/о от 5 января 1938 года ПРИКАЗЫВАЮ привести к исполнению ре-
шения Тройки в отношении осужденных К РАССТРЕЛУ:

[…] 30) Горецкого Максима Ивановича

[…] Акт о расстреле и выписки из протокола передадите в 8 отдел УГБ УНКВД 
Смол. области.

Приложение 43 выписки.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД СМОЛ. ОБЛ. 
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 (подпись) (Викторов) 93

Усяго ў дакуменце 43 прозвішчы прысуджаных да расстрэлу: 1 жан-
чына і 42 мужчыны. М. М. Ількевіч здолеў знайсці і акт аб расстрэле:

92 Там жа. С. 72.
93 Илькевич Н. Расстреляны в Вязьме. Новое о М. И. Горецком // Край Смоленский. 1994. 
№ 1–2. С. 129–144.
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Совершенно секретно

Акт

1938 года, февраля 10-го дня

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник Особой Оперативной группы Управле-
ния НКВД СССР Смоленской области — Старший Лейтенант Милиции… Врид 
Коменданта Управления НКВД СССР Смоленской области — Младший Лей-
тенант Государственной безопасности и Помощник Коменданта Управления 
НКВД Смоленской области … сего числа, на основании предписания Зам. Нач. 
Управления НКВД СССР Смоленской области — Капитана Государственной 
Безопасности тов. ВИКТОРОВА от 28-го января 1938 года за № 60253/8Б при-
вели в исполнение решение Заседания Тройки УНКВД Смоленской области от 
5-го января 1938 года (протокол № 85) в отношени осужденных к расстрелу:

[…] 30. ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича…

Перечисленные осужденные, всего в числе сорока человек, из места содер-
жания под стражей были взяты в 14 часов 45 минут 10-го февраля 1938 года, 
а решение Заседания Тройки приведено в исполнение путем расстрела в 15 
часов того же 10-го февраля 1938 г.

Трупы зарыты на установленную глубниу, о чем и составлен настоящий акт в 
одном экземпляре.

НАЧ. ОСОБОЙ ГРУППЫ УНКВД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ (подпись)

ВРИД КОМЕНДАНТА УНКВД СССР СМОЛ. ОБЛАСТИ —

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ  (подпись)

ПОМОЩНИК КОМЕНДАНТА УНКВД СССР СМОЛ. ОБЛАСТИ (подпись)

З акта бачна, что за 15 хвілін выдатна спрактыкаваныя служакі НКУС 
паспелі вывесці з турмы 40 чалавек, усіх расстраляць, а затым і закапаць 
на адпаведную глыбіню.

Сярод расстраляных усе, апрача М. Гарэцкага, — жыхары сельскай 
мясцовасці (галоўным чынам сяляне — калгаснікі, а таксама настаўнік, 
вартаўнік, загадчык магазіна, рахункавод і інш.), узростам ад 20 да 70 
гадоў.

Як высветліў М. М. Ількевіч, 5 студзеня 1938 года адбыліся чатыры 
пасяджэнні «тройкі» пры УНКУС Смаленскай вобласці і адпаведна былі 
складзены чатыры пратаколы: № 84, 85, 86 і 87. Выніковыя лічбы за адзін 
«працоўны» дзень «тройкі»: разгледжана 406 спраў, па якіх абвінавачаны 
923 чалавекі; з іх 587 асуджаны да расстрэлу. Вось так па-ўдарнаму пра-
цавала «самая передовая и справедливая в мире» сталінская судовая 
сістэма, запушчаная для генацыду ўласнага народа!
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*    *    *

У Мядзведжай Гары Г. Гарэцкі стаў кіраўніком групы інжынернай 
геалогіі аддзела вышуканняў ББК, але папрацаваць доўга не давялося: 
ужо ў канцы кастрычніка ён быў арыштаваны, бо лічылася, што тая ка-
тэгорыя былых вязняў, якая была асуджана па артыкуле 58-6 (шпіянаж), 
«не разоружилась».

Лару адразу ж выгналі са службовай кватэры, якую далі сям’і Гарэцка-
га па прыездзе ў Мядзведжку. Але свет, як кажуць, не без добрых лю дзей. 
Яшчэ на Туломе Гарэцкія пазнаёміліся з сямейнай парай Ізаксонаў — 
вельмі сардэчнымі, добразычлівымі, інтэлігентнымі людзьмі. Ізаксон 
не быў зняволеным, яго проста выслалі на ББК, таму ён быў абмежава-
ны ў выбары месца пасялення. Ізаксоны жылі ў маленькім пакойчыку 
на самым верхнім паверсе гатэля. Знаёмства ў хуткім часе перайшло ў 
сяброўства. Ксенія Георгіеўна — значна старэйшая па ўзросце — стара-
лася апекаваць Лару, дапамагала ёй не толькі маральна, але і матэры-
яльна. Як толькі Лара з сям’ёй засталася на вуліцы, Ксенія Георгіеўна 
адшукала сваю знаёмую — Еўдакію Сямёнаўну Готшалк, якая мела 
невялічкі драўляны домік на беразе хуткаплыннай рачулкі Кумсы, і тая 
згадзілася пусціць бяздомнікаў у сваю кухню — маленькі квадратны па-
койчык плошчай каля 8 м2. Для Лары гэта было выратаваннем і проста 
шчасцем, бо знайсці дзе-небудзь пакой было амаль немагчыма: усюды 
вялікая перанаселенасць. Ды і пускаць да сябе сям’ю «ворага народа» 
было небяспечна, вымагала ад чалавека значнага гераізму (блізкага да 
таго, як ратаваць габрэяў на акупаваных фашыстамі тэрыторыях).

Пакуль сям’я ўладкоўвалася ў Мядзведжай Гары, Ларыса адасла-
ла маці разам з Радзікам у Запарожжа да свайго роднага брата Сяргея 
Восіпавіча, які працаваў майстрам-брыгадзірам на авіяцыйным заво-
дзе і жыў з жонкай Тусяй (Эстэр Зіноўеўна Валавік) і дачкой Інай. Уво-
сень 1937 года план па вынішчэнні «ворагаў народа» быў спушчаны 
і на авіяцыйны завод. Ноччу прыехаў «чорны воран», прыйшлі тры 
вайскоўцы, пачалі рабіць вобыск. Радзім і яго стрыечная сястра Іначка, 
маладзейшая за яго на 4 гады, не разумелі, што адбываецца. Ім стала 
весела, што пабудзілі сярод ночы, зрабілі ў хаце гармідар. Яны скакалі 
і смяяліся. Калі адзін з вайскоўцаў, заканчваючы вобыск, спытаў: «А хто 
яшчэ ў вас ёсць?», Радзім адказаў: «У нас ёсць Баранэсачка!» (так жартам 
называлі Іначку). ён спахмурнеў, і вайскоўцы яшчэ больш упарта пачалі 
нешта шукаць, расцягнуўшы вобыск не менш чым на паўгадзіны. Сяргея 
Восіпавіча забралі. Бабуля і цяжарная Туся (прыблізна на шостым меся-
цы) былі разгубленыя і пасля адыходу «начных гасцей» заплакалі. Тут 
і малыя дзеці зразумелі, што здарылася вялікая бяда, прыціхлі. Цікава, 
што сусед, па якога таксама ў тую ноч прыехалі, выскачыў у акно і збег. 
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ён хаваўся каля месяца, а потым прыйшоў на працу — і яго не забралі, бо, 
як казалі, ужо выканалі план па колькасці «ворагаў народа».

У апошні дзень года нарадзіўся сын, якога ў гонар асуджанага бацькі 
назвалі Сяргеем. Бацька і сын так і не пабачылі адзін аднаго. Толькі пас-
ля вайны прыслалі пасведчанне аб смерці — хлусню аб тым, што Сяргей 
Парфяновіч памёр ад хваробы лёгкіх у 1940 годзе. Пасля смерці Сталіна 
даведаліся праўду: Сяргей Восіпавіч быў расстраляны ў канцы снежня 
1937 года, амаль у той самы час, калі нарадзіўся ягоны сын.

З 27 кастрычніка да 4 лістапада 1937 года (усяго за адзін тыдзень) 
пад Мядзведжай Гарой, ва ўрочышчы Сандармох, было расстраляна каля 
9 тыс. зняволеных з розных турмаў Белбалтлага 94. Толькі з Салавецкай 
турмы пазбавілі жыцця 1111 чалавек, з якіх 102 былі беларусы ці жы-
хары Беларусі. Сярод расстраляных — акадэмікі АН БССР М. Яворскі і 
М. Дурнаво, член урада БССР Ф. Валынец, дзяржаўны дзеяч М. Бурсевіч 
і інш. 95 У час раскопак знойдзена 150 магіл, запоўненых шкілетамі 
салавецкіх ахвяр.

Гаўрыла Гарэцкі быў асуджаны ў 1931 годзе ажно па некалькіх 
пунктах артыкула 56, таму яго, як найбольш «злачыннага элемента», 
адаслалі на разбор справы ў Маскву. Але перад гэтым ужо пачалася зме-
на кіраўніцтва ў НКУС: пасля забойства С. М. Кірава быў зняты з паса-
ды Г. Ягода і ў студзені 1937 года яго месца заняў М. Яжоў. У часе такіх 
зменаў рэпрэсіі абрыналіся на самі кадры НКУС, а іншыя асуджаныя ня-
рэдка атрымлівалі палёгку. Рабілася гэта, каб паказаць на «парушэнні 
законнасці» з боку ранейшага кіраўніцтва. У красавіку 1937 года Ягода 
быў арыштаваны, і толькі за год пасля прыходу Яжова было арыштава-
на і расстраляна больш чым 3000 чалавек — службоўцаў Ягоды 96. Само-
га Ягоду расстралялі 15 сакавіка 1938 года ў падвале Лубянкі, дзе зусім 
нядаўна ён быў усемагутным гаспадаром.

У сярэдзіне і канцы 1937 года некаторых «палітычных» часова 
выпусцілі на волю, каб паказаць і падкрэсліць злачынствы, якія рабіліся 
былым кіраўніцтвам НКУС, і «сапраўдную справядлівасць» новага. 
Магчыма, у гэтую квоту «часова вызваленых» і трапіў Г. Гарэцкі, якога 
вызвалілі на пачатку снежня 1937 года.

Не выключана, што частка зняволеных ГУЛАГа атрымала свабоду ў 
сувязі са «знамянальнай» датай — 20-й гадавінай ВЧК – ГПУ – АГПУ – 
НКУС, якая шырока адзначалася ў краіне: газеты друкавалі партрэты 

94 Звязда. 1997. № 149. 16 жніўня.
95 Кобец-Филимонова Е. Беларусь – Соловки – Сандормох. 1937 (Расстрельные списки бе-
лорусов и осужденных в Беларуси) // Народная воля. 1997. № 227 (349). 19 снежня.
96 Карпилов Г. Как были репрессированы Ягода, Берия, Ежов и их «соратники» по НКВД // 
Народная воля. 1996. Май.
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Дзяржынскага і Яжова, хвалебныя артыкулы і вершы, а 20 снежня адбы-
лося ўрачыстае пасяджэнне ў Маскве, у Вялікім тэатры. Асноўны даклад 
рабіў Анастас Мікаян, які адзначыў выдатныя заслугі Яжова — «талант-
ливого сталинского ученика», «любимца советского народа».

Больш дасканалую, сапраўдную прычыну вызвалення можна было 
б даведацца толькі з дакументаў НКУС, але, на жаль, на запыты ў адпа-
ведныя органы Петразаводска, Санкт-Пецярбурга, Архангельска і Ма-
сквы быў дадзены адказ, што ніякіх матэрыялаў па справе Г. Гарэцкага 
ў іх няма.

Тым не менш пры Яжове — «верном рыцаре революции, несгибае-
мом большевике, кристально честном партийце, ближайшем соратнике 
великого Сталина» — пачалі актыўна працаваць не толькі «тройкі», але 
і «двойкі», што зусім спрасціла працэдуру асуджэння. Рэпрэсіі дасягнулі 
свайго апагея, з кожным днём павялічвалася колькасць асуджаных да 
расстрэлу. За час сваёй працы наркамам (красавік 1937 – лістапад 1938 г.) 
Яжоў паслаў на зацвярджэнне Сталіну 383 спісы абвінавачаных 97 — 
гэта значыць, што адзін спіс з’яўляўся праз дзень і ў кожным з іх — 
сотні прозвішчаў людзей, якія прыгавораны да расстрэлу. Кожны спіс 
санкцыянаваўся рэзалюцыяй Сталіна, Молатава ці іншых «вождей со-
ветского народа». У памяці людзей прозвішча Яжова стала хадзячай на-
звай: яго жорсткасць вядомая як «ежовые рукавицы», беззаконнасць рэ-
жыму — як «ежовщина», а сам ён — як «кровожадный карлик».

*    *    *

Мінула зусім мала часу, як зноў прыйшла бяда. 8 мая 1938 года Лара і 
Гурык ўвечары пайшлі ў кіно. Падышоўшы да хаты, Лара заўважыла не-
падалёк машыну. Скаланулася сэрца: «Няўжо — зноў?!». Гаўрыла адразу 
трапіў у «чорны воран».

Марыя Міхайлаўна вярнулася назад у Запарожжа, бо ў Мядзведжцы 
не было дзе жыць: у іх пакойчыку ледзь змяшчаліся два вузкія ложкі, 
стол і некалькі крэслаў. Радзік спаў разам з дзедам, а Славік — на стале ці 
пад сталом. А калі да іх улетку ненадоўга прыехаў Лёня — сын Максіма, — 
дык гаспадыня дазволіла яго пакласці начаваць у праходным пакойчыку 
разам з яе сынам Дорыкам (Хвёдарам) і нават не брала за пражыванне 
грошай.

Лара працавала настаўніцай у школе для дарослых — там былі кла-
сы і для зняволеных, і для тых, хто ўжо адседзеў свой тэрмін (большасці 
вызваленых забаранялася пераязджаць на іншае месца). Каб пракарміць 

97 Страницы минувшего. Минск, 1998.
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сям’ю, яна брала максімальную колькасць гадзін і прападала на працы 
ледзь не да ночы.

Каб забяспечыць сябе харчаваннем, Гарэцкія з дазволу гаспадыні 
завялі каля дома невялічкі гародзік, а таксама пачалі трымаць некалькі 
курак і качак. Асабліва любілі займацца гэтай «падсобнай гаспадаркай» 
дзед і Радзік.

Наогул абодва сыны большасць часу праводзілі самастойна, кож ны 
меў сваю кампанію. Яны прыносілі Ларысе процьму клопатаў і хваля-
ван няў. Калі на Кумсе сплаўлялі лес, бярвёны амаль поўнасцю запаўнялі 
рэчку, налазілі адно на адно, круціліся, а хлопцы спаборнічалі, хто 
шпарчэй перабяжыць па бярвёнах на другі бераг рэчкі — гэта было не-
бяспечна, але Бог іх бярог, а вось пудзель Ізаксонаў — вялікі, калматы і 
прыгожы — пабег за імі і ўтапіўся. Калі Анежскае возера пакрывалася 
зусім яшчэ тонкім ільдом, хлопцы бегалі катацца: ім падабалася, як ён 
трашчыць, ды і цікава глядзець праз яго празрыстасць на дно. Так заха-
пляліся гэтым, што часам адбягалі ад берага на кіламетр і болей. У парку 
адпачынку лазілі на высачэзную парашутную вышку, збіралі бутэлькі, 
каб потым іх здаць і купіць смактулек. Дзед зрабіў драўляныя канькі (за-
мест ляза прымацаваў тоўсты провад). Хлопцы кручкамі чапляліся за 
аўтамашыны (ГАЗ) і шыбка каціліся.

Бедная Лара прыходзіла з заняткаў позна ўвечары (а нярэдка і апоўначы) 
стомленая і мусіла далучацца да дзеда, які ўжо з гадзіну ці больш шукаў 
унукаў — іх знаходзілі на возеры ці на рэчцы, у парку ці на кірмашы… Але 
ўсё ж сыны стараліся да прыходу мамы з працы быць ужо ў хаце.

Жанчыны, у тым ліку і Лара, дзякуючы нейкаму шостаму пачуццю ці 
нікому не вядомаму цудоўнаму тэлепатычнаму тэлеграфу часта ведалі, 
калі зняволеных павядуць куды-небудзь з турмы — у лазню, на допыты, 
на працу. Турма знаходзілася прыблізна ў 1–1,5 км ад доміка, дзе жылі 
Гарэцкія, на другім беразе Кумсы. У такія дні Лара казала, каб сыны гулялі 
каля рэчкі і сачылі, калі павядуць вязняў і ці будзе сярод іх Гаўрыла. 
Яны заўсёды разумелі сур’ёзнасць задання, бездакорна слухаліся. Часта 
прыходзілася чакаць некалькі гадзін, а то і ўвесь дзень. Але якая была 
радасць, калі яны сярод шэрых панурых фігур бачылі свайго тату! Яны 
радасныя беглі да хаты і расказвалі як мага падрабязней, што бачылі, як 
выглядаў іх тата. Але былі досыць часта і расчараванні, калі зусім нікога 
не выводзілі ці сярод групы не было бацькі.

Абвінавачанні былі ўсе па старой справе, галоўнае — па артыкуле 
58-6 (шпіянаж на карысць польскай і нямецкай разведак). Зноў пайшлі 
бясконцыя допыты, асабліва жорстка іх вялі следчыя Мядзведзеў 
і Рэзнік, якія нярэдка так разыходзіліся, што білі кулакамі і ў твар, і ў 
грудзі… Больш стрыманы і прыхільны быў Батоўскі, следчы-паляк. 
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Т урмы былі перапоўненыя, умовы — вельмі цяжкія, шмат разоў давяло-
ся пабыць у страшэнным карцэры, ад недаядання, а то і проста ад голаду 
ледзь трымаліся…

Перанесці многія цяжкасці і пакуты Гаўрылу Гарэцкаму дапамагалі 
не толькі жыццяздольнасць, аптымізм, але і вялікае каханне да жонкі. 
Яно было крыніцай нязломнасці духоўнай сілы і веры ў неперамож-
насць жыцця. Гаўрыла перадаў на волю ліст з турмы, які напісаў 
дробнымі-дробнымі літарамі на маленечкіх тонкіх паперках для сама-
крутак з махоркі: 

Вітаю Цябе з нашым радасным днём, з пятнаццацігодзьдзем нашага сумесна-
га шчасьця; шчасьця, якое не праходзіць, а ўсё паглыбляецца і павялічваецца. 
[…] Сёньня Ты для мяне — само сонца, само шчасьце, уся радасьць, летуцень-
не, імклівасьць. Ты ўвесь час стаіш перад маімі вачыма такая сонечная, со-
нечная, такая сьветлая, сьветлая, — такая, якой Ты была некалі на спатканьні 
ў Воршы, якой я Цябе сустрэў надоечы, ідучы з лазьні. Ты стаіш сьветлая, 
дрыжучая, маладая, прыгожая, прывабная, як кветка з расою перад усходам 
сонца. Ты ўся прамень, агністасьць, das Ewіgweіblіche 98. Якое шчасьце, што 
я Цябе маю. З Тваім дарагім вобразам прайду я дзесяткі год самых суровых 
іспытаў і застануся назаўсёды сьвежым, нязломным, вартым Цябе. У хвіліны 
самай вялікай роспачы, самых цяжкіх перажываньняў мне досыць зірнуць 
на Тваю сонечную постаць, што нашу я ў сваім сэрцы, каб адразу аднавіцца, 
страпянуцца, стаць сталёвым, маладым і трывалым. Ты ўсё для мяне — Ты 
мая мама, мая сястра, мой брат. […] З Тваім вобразам у сэрцы, у думках я 
заўсёды шчасьлівы. Я крамяністы, зямлісты, сталёвы, я радасны ёсьць і буду, 
незалежна ад самых жудасных умоў. Турэмная камера для мяне не існуе, калі 
я з Табою ў сваёй істоце. Ты — мой Бог, мой сьвет, усё жыцьцё. Вось і зараз — 
я адчуваю сябе такім шчасьлівым, такім радасным, бо Ты са мною. Ты — мой 
шыльд, мая браня, мой талісман да самой сьмерці 99.

Часам вязняў выводзілі за вароты турмы, садзілі на грузавыя машы-
ны, крытыя брызентам, і некуды везлі. Сыны выбягалі на дарогу, па якой 
павінны былі праязджаць машыны, і ім не-не ды і шчасціла пабачыць 
бацьку. Аднойчы вялі пешшу невялікую групу праз мост, а сыны тут як 
тут. Убачылі бацьку ў жудасным стане: няголены, худы, паніклы, на апух-
лых нагах нейкія падраныя тапачкі, прывязаныя шпагатам (на ногі ні 
чаравікі, ні нават тапкі не налазілі). Убачыўшы сыноў, Гаўрыла неяк яшчэ 
больш сагнуўся, апусціў галаву, бо, відаць, яму было няёмка ад таго, што 
яны бачаць яго ў такім выглядзе, але вочы трошкі пасвятлелі, і ён махнуў 

98 Das Ewіgweіblіche (ням.) — вечная жаноцкасць.
99 Гарэцкі Гаўрыла. Выбранае. С. 349.
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ім рукой — як быццам развітаўся назаўсёды… Сыны не ведалі, як і раска-
заць маме пра такі стан бацькі. Тады зняволеных бясконцымі допытамі, 
утрыманнем у карцэры, катаваннем, здзекамі, голадам даводзілі да та-
кога стану, што яны часта канчалі жыццё самагубствам.

Лара неяк была ў Ізаксонаў, да якіх прыехала нявестка Клава — жон-
ка малодшага сына з Масквы. Гаманілі. Лара выглянула ў акно і раптам 
бачыць — вядуць яе мужа. Яна крыкнула: «Гурыка вядуць!» — і кінулася 
ўніз. За ёй Клавачка, якая адразу пачала размову з вартаўніком на самыя 
розныя тэмы, каб адцягнуць яго ўвагу. Тым часам Лара змагла крыху 
пагаманіць з Гурыкам. ён быў зусім змарнелы, ледзь рухаўся. Папрасіў 
перадаць яму лязо — трываць здзек, голад сілаў больш не было… Ды і 
наперадзе, напэўна, чакаў толькі расстрэл…

Пазней Лара ўклала лязо ў каўнер сарочкі і разам з ёю перадала мужу, 
хаця сэрца яе разрывалася ад болю і жалю. Галоўнае — вызваліць кахана-
га ад бясконцых пакут. Такая яе мужнасць здзіўляе! Добра, што Гаўрыле 
хапіла мужнасці і вытрымкі не скарыстаць лязо… ён пісаў: 

Сёньня абяцаю Табе, мая Ларута, што ў часіну самае лютае нядолі, калі трэба 
б было перастаць жыць, я ніколі ня скончу самагубствам, я буду жыць для 
Цябе, для дзяцей, для радасьці хоць праз вузенькую шчэлінку бачыць Вас, 
ведаць, што Вы ёсьць на сьвеце, які ўжо праз адно гэта шчасьлівы для мяне, 
які не варта самахоць пакідаць ніколі 100.

Тым часам вялікую групу зняволеных падрыхтавалі да расстрэлу 
і паслалі ў Маскву на зацвярджэнне іх спіс. Туды ўваходзіў і Г. Гарэцкі. 
Пасля кансультацый з Масквой, улічваючы важнасць такой фігуры 
«немецкого и польского шпиона», як Гарэцкі, склалі спецыяльны пра-
такол, падабралі дакументы, якія разам з вязнямі накіравалі ў Маскву. 
Мядзведзеў і Рэзнік склалі дакумент аб тым, што ён «злосный неразо-
ружившийся враг советской власти и народа» і яго трэба знішчыць — 
расстраляць.

Гаўрыла Гарэцкі зноў трапіў на Лубянку і ў Бутырку. У апошняй сядзеў 
у вялікай камеры чалавек на 60, сярод якіх было многа досыць вядомых 
людзей, а старастам прызначаны Мікалай Крыленка — грамадскі дзеяч, 
яшчэ нядаўна наркам юстыцыі. Той бадзёрасці і нават весялосці, якая была 
ў пачатку 1930-х гадоў, не мелася і знаку — усе разумелі, што іх чакае…

Гаўрыла трапіў да следчага Фінкельштэйна, які размаўляў неча-
кана лагодна і прыязна. Справа ў тым, што ў гэты час пахіснулася ста-
новішча самога Яжова. У верасні 1938 годзе быў арыштаваны наркам 

100 Там жа. С. 349.
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у нутраных спраў Беларусі Б. Берман, які на допыце паказаў, што «в пери-
од 1937–1938 гг. Ежовым и его заместителем Фриновским давались явно 
враждебные указания о решительной борьбе с мнимыми врагами наро-
да, что повсеместно приводило к массовым арестам ни в чем не повинных 
советских граждан» 101. Тады ж ЦК УКП(б) і Саўнаркам СССР выдалі пас-
танову «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», у якой 
адзначаліся шматлікія парушэнні сацыялістычнай законнасці ў дзейнас-
ці НКУС. У канцы лістапада 1938 года Яжоў быў вызвалены ад пасады 
наркама ўнутраных спраў, а на яго месца зацверджаны Л. Берыя. 10 кра-
савіка 1939 года Яжоў быў арыштаваны. Пры Берыі ў самым канцы 
1938 года было прынята некалькі пастаноў ЦК УКП(б), у якіх асуджаўся 
спрошчаны парадак следчай працы, прызнавалася фальсіфікацыя 
дакументаў, прыцягванне да адказнасці нявінных людзей і г. д. Усё гэта 
прыпісвалася тым ворагам народа, якія прабраліся ў органы НКУС.

У справе Гарэцкага значылася, што ён не толькі сам працаваў на 
польскую і нямецкую разведку, але і завербаваў такіх вядомых людзей, 
як М. М. Галадзед і А. Р. Чарвякоў. Калі параўналі лічбы, дык выходзіла, 
што ён іх завербаваў пасля таго, як гэтыя людзі былі ўжо мёртвымі 
(адзін скончыў жыццё самагубствам 21 чэрвеня 1937 года, а другога 
расстралялі ў чэрвені 1937 года). Адразу было відаць, што абвінавачанне 
надуманае і сфабрыкаванае. Гарэцкага адправілі назад у Мядзведжую 
Гару з прапановай вызваліць.

Групу зняволеных, у якую спачатку ўваходзіў і Гарэцкі, тым часам 
расcтралялі. Каб не тыя акалічнасці, што прымусілі паслаць Гаўрылу ў Ма-
скву, і не чарговая замена аднаго наркама НКУС на другога, вельмі вера-
годна, што сярод расстраляных у Мядзведжай Гары быў бы і Г. Гарэцкі.

*    *    *

Калі Гаўрылу павезлі ў Маскву, Лара ніяк не магла даведацца, дзе ён і ці 
жывы. На свае запыты адказу не атрымлівала, а чуткі хадзілі адна страш-
ней за другую. 22 чэрвеня 1939 года Лара зноў пайшла ў канцылярыю 
НКУС, напісала заяву з просьбай адказаць, дзе яе муж. Раптам жанчына, з 
якой яны тут ужо сустракаліся па аднолькавай справе, кажа: «Ды Ваш муж 
ужо даўно ў хаце, а Вы тут час марнуеце!». І праўда, Гаўрыла быў на волі!

На наступны дзень Гаўрыла пайшоў да Цімафеева — начальніка ББК, 
каб уладкавацца на працу, а той праз сакратарку: «Я шпионов на рабо-
ту не принимаю!». І паўсюль такі адказ. Гарэцкі пасылаў лісты з заявамі, 
тэлеграмы з просьбамі прыняць на працу — галоўным чынам у розныя 

101 Страницы минувшего. С. 105.
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г еолагаразведачныя партыі і экспедыцыі. Але адсюль прыходзілі адмовы 
або і зусім ніякага адказу не было. Становішча рабілася невыносным…

Гарэцкі шукаў работу, а тым часам апрацоўваў геалагічны матэры-
ял, які назбіраў раней. Не працаваць, як вучоны, ён не мог. Паміж двума 
апошнімі зняволеннямі і адразу пасля вызвалення ён змог надрукаваць 
у маскоўскіх часопісах некалькі навуковых артыкулаў, якія мелі прынцы-
повае значэнне для геалогіі і археалогіі Кольскага паўвострава і Карэліі: 
«Некоторые данные о неолитических стоянках Кольского перешейка», 
«Новые неолитические стоянки у г. Кеми, в Карелии», «Доледниковая 
кора выветривания на Кольском полуострове».

Зрэдку Гаўрыла з сынамі хадзіў на прагулкі: у горад, на рэчку ці Анеж-
скае возера. Аднойчы ішоў з малодшым сынам па кірмашы. Радзік, як 
заўсёды, глядзеў пад ногі і спадзяваўся знайсці манетку, на якую можна 
будзе купіць якую-небудзь цукерку — падушачку ці мандарынку. Раптам 
убачыў: у брудзе ляжыць стары падрапаны кашэль і з яго тырчаць не тое 
што дробныя манеткі, а добры пачак купюр. ён вельмі ўзрадаваўся, ужо 
ўяўляў сабе, колькі прысмакаў на іх можна купіць, падумаў, што значную 
частку грошай аддасць маці, якая (а ён гэта добра ведаў) не ўяўляла, як 
пракарміць сям’ю. Радзім радасна ўскрыкнуў і кінуўся да кашалька, каб 
падняць яго. Раптам перад яго носам мільгануў татаў бот, ад якога ка-
шэль паляцеў далёка ўбок, а сын пачуў сярдзіты голас таты: «Не тваё — 
дык і не бяры!». Радзіму так шкада было тых грошай, што ён нават у сне 
іх бачыў. Але гэта быў добры ўрок на ўсё жыццё…

Прайшло больш за месяц, а станоўчага адказу наконт працы ўсё не 
было, хаця Гаўрыла паслаў запытанні амаль у 30 месцаў. Нават ездзіў 
у Чкалаў (Арэнбург) і некаторыя іншыя гарады: была надзея, што 
возьмуць, але не атрымалася і там. І раптам тэлеграма ад Нікадзіма 
Сяргеевіча Сіманава — галоўнага інжынера будаўніцтва Салікамскага 
гідравузла — з запрашэннем тэрмінова прыязджаць на працу. 4 жніўня 
Г. Гарэцкі быў прызначаны старшым геолагам Геалагічнага аддзялення 
1-га раёна СГУ НКУС, якое знаходзілася ў пасёлку Ніжняе Мошава пад 
Салікамскам (Пермская вобласць), а праз 10 месяцаў — пераведзены ў 
галоўныя геолагі.

На новае месца працы Гаўрыла пераехаў першы. У лістах да Лары ён 
пісаў:

№ 55. СГУ. 20.VІІІ.39. 8 г. раньня

Дарагая мая, любая Ларута! Дарагія маці, бацька, Славучок, Радзімка, Сяр-
гейка! 

[…] Дык пішу некалькі парад на дарогу. Першае — ехаць Вам трэба на Пермь, 
тады Вы прыедзеце ў Салікамск а 7 г. 40 хв. раньня.
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[…] Другое — з Ленінграду вазьміце сабе ежы на дарогу, асабліва масла, цу-
кру, сала. Тэлеграму мне дайце з Ленінграду, што выяжджаеце і калі будзеце 
ў Салікамску.

[…] Трэцяе — купіце ў Ленінградзе сабе рознай дробязі — гузікаў, нітак, пан-
чох (бо 4 пары Вашых я раздарыў) (жаночых і мужчынскіх) і інш., цукру, тан-
ных цукерак, мыла туалетнага, паперы, сшыткаў дзіцячых, сшыткаў агульных, 
маленькіх запісных кніжак (па 65 кап. на клетачнай паперы, штук 20 — каб 
усім нам хапіла). Але, калі часу ў Вас будзе мала, калі застанаўлівацца будзе 
нязручна, дык не купляйце Вы нічога, не турбуйцеся, — абыдземся мы і так, 
абы Вы самі добра даехалі. Не турбуйцеся вельмі, не задавайце сабе клопа-
ту.

[…] Мы, мая дарагая Ларута, нарэшце, будзем разам кожны дзень.

№ 58. Гарадок СГУ. 25/VІІІ.39. 19 г. па-тутэйшаму

Добры дзень, мае дарагія! 

[…] Салікамск мне асабіста дасьць у дзесяць разоў больш ведаў і практыкі, 
чым М-горск. Я рад, што трапіў сюды. Ды й Вы не пашкадуеце. І я ганаруся, 
што мне даверылі адказную працу ў такім адказнейшым месцы. Досыць часта 
я бываю ў раёне. 23.VІІІ езьдзіў я з партыяй Ак. Навук на машыне за 40–50 км 
на захад ад Камы, на водападзел. Вельмі цікавыя тут месцы. Праяжджалі 
праз Салікамскую дасьледчую станцыю ў в. Агэс, гэта зусім блізенька ад нас. 
Вывучаюць яны мусіць уплыў калійных угнаеньняў на культуры. Бачыў дась-
ледчыя палеткі. Шмат бульбы, лубіну (добра як расце!), памідораў (памерзлі, 
бедныя), карняплодаў і г. д. Сын пчаляра дасьледчай станцыі (пчолы тут жы-
вуць) частаваў нас смачнаю рэпаю. Колькі тут лесу! Вось сапраўды лясныя 
старонкі. І якія прыгожыя ёсьць палянкі ў лесе, якія цікавыя лясныя дарогі. 
Каля вёскі Багуляты я першы раз тут бачыў як бы гай з кедраў. Вось гэта ляс-
ныя багатыры! Магутныя, прыгожыя, вялікія. Кожная вёска абнесена тут за-
гародаю, і ў загародзе вароты. І шлях абгароджаны загародаю, і ў лесе ёсьць 
агароджы і зноў вароты, вароты. Ніколі нічога падобнага не бачыў. А колькі 
ў лесе грыбоў, іх некаму браць. Процьма ягад усіх гатункаў; можна зьбіраць 
разам маліну, касьцяніцы, брушніцы, чарніцы, парэчку-смародзіну і суніцы, 
буйныя, дасьпелыя.

№ 59. СГУ. 27.VІІІ.39 г. 22 г.

Добры вечар, мае дарагія!

[…] Мне вельмі шкода маю бедную Ларуту, што яна ўсё хварэе і хварэе, і ўсё 
на галаву. Мне здаецца, што вялікую ролю тут адыгрывае клопат, неспакой, 
хваляваньні. Прыемна, што Вас не забываюць добрыя людзі.

Вельмі ўсьцешан, бачучы аднакавасьць настрою і ў Цябе, мая родная Ларута, і 
ў мяне: як цяжка нам быць розна, якой жудасьцю здаецца год разлукі. У мяне 
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такія ж адчуваньні, як і ў Цябе, мая каханая, і такія ж жаданьні — хутчэй, пры 
любых умовах, быць разам.

[…] Якая Ты ласкавая, мая родная, — колькі парыўнасьці чуецца ў тваіх словах, 
колькі глыбокага пачуцьця, — я шчасьліў, што маю Цябе, — Ты — сонца мае, 
крыніца радасьці.

[…] Ах, як я рады, што Ты хочаш хутчэй пераяжджаць да мяне. Ну і Ты мяне 
зразумееш, атрымаўшы мой распачлівы ліст, дзе я гукаю Цябе ляцець да 
мяне птушкаю. Якая Ты ў мяне харошая, любая, адданая, — як я рад Табе, 
якую цеплату і сонечнасьць нясеш Ты мне.

[…] Сёньня два месяцы майго вольнага бытаваньня. І якія багатыя гэтыя ме-
сяцы падзеямі, перажываньнямі. Я вельмі ўдзячны за іх лёсу. Лістоў маіх не 
чакайце частых — пісаць зусім некалі, бо я ж павінен шмат, шмат чытаць, каб 
быць тут карысным і надзейным кіраўніком, старэйшым геолагам. Іначай жа 
я не апраўдаю ўскладзеных на мяне надзей і мне будзе сорам.

[…] Люблю Цябе, мая радасьць, маё шчасьце, мая Любая.

Гурык 102.

Амаль праз два месяцы сям’я Гарэцкіх пераехала з Мядведжагор-
ска. Старэйшага сына Усяслава, які вучыўся ўжо ў 8 класе, прыйшло-
ся ўладкаваць у Салікамску, дзе была сярэдняя школа. Малодшы сын 
вучыўся ў пачатковай школе ў Верхнім Мошаве за 5 км ад дому, куды звы-
чайна адвозілі на кані, якога далі бацьку для аб’езду розных свідравін і 
іншых геалагічных аб’ектаў. Нярэдка даводзілася дабірацца пехатою.

Выбраць месца для будаўніцтва Салікамскага гідравузла было ня-
проста і вельмі адказна, бо геалагічныя ўмовы на той тэрыторыі вельмі 
складаныя, на што асабліва ўплывала магутная тоўшча саляносных 
адкладаў: яна ў сувязі з вылугоўваннем і цячэннем солі ўтварала розныя 
правалы, паглыбленні, узвышшы і іншыя небяспечныя няроўнасці. Вы-
вучэнне такой інжынерна-геалагічнай абстаноўкі патрабавала вялікіх 
намаганняў, значных ведаў і творчых падыходаў. Добра, што тут праца-
вала партыя з Акадэміі навук, у якой удзельнічалі такія вядомыя вучо-
ныя, як прафесары Г. Ф. Мірчынк, М. С. Шатскі, П. І. Прэабражэнскі і інш. 
З імі ў Гарэцкага склаліся сяброўскія адносіны.

У Салікамску Гаўрыла даведаўся пра смерць двух сваіх братоў: самага 
старэйшага Івана, якога не стала 3 кастрычніка 1939 года ў Ленінградзе, 
і Максіма — паводле даведкі, што атрымала Леаніла Чарняўская ад 
НКУС, памёр 20 сакавіка 1939 года ў пасёлку Вожаель (Комі АССР). Пра 
тое, што не стала Максіма, ён даведаўся толькі 8 лістапада 1939 года, і 

102 Лісты Г. Гарэцкага, з якіх прыводзяцца вытрымкі, знаходзяцца ў хатнім архіве 
Г. і Р. Гарэцкіх.
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так і застаўся з гэтай хлуснёй пра смерць любага брата… Гаўрыла вельмі 
любіў сваіх родных, балюча перажываў іх страту. Роздум і сум ахопліваў 
яго часамі… 23 студзеня 1940 года ў невялічкі блакноцік ён запісаў: 

Дзень успамінаў па дакументах — лістох, картках, дзёньніках — і суму. Толькі 
сьцені нябожчыкаў дарагіх, толькі ўспаміны: Гануля, мама, Іван, Максім.

Хутка і другія блізкія пойдуць па той жа сьцежцы…

У мяне настаў той жа кругабег, што некалі і ў Максіма: кругабег упарадка-
ваньня, сыстэматызацыі, падрахаваньня, хронікі, разьвітаньня — адзнакі 
сканчэньня, канцу.

Сыстэматызаваў я ўсё напісанае мною, усё надрукаванае і рукапіснае. 
Упарадкаваў па гадах усе дакументы. Упарадкаваў фотакарткі. Сыстэматызаваў 
лісты. Упарадкаваў матэр’ялы. Адклаў залішнія лісты.

Сабраўся ў вялікую дарогу. Трэба было б скончыць галоўнае, калі задасца.

Гэта: 1) Напісаньне раману «Тужыкі» (Максімава «Камароўская кроніка»).

2) Напісаньне артыкулаў па геалогіі чацьвярцёвай Карэліі і Кольскае 
паўвыспы.

3) Напісаньне ўспамінаў «Цярністым шляхам».

4) Напісаньне артыкулу «Падрахунак» [Беларусь (1814–1914 і 1917–1940)].

5) Напісаньне «Бывайце шчасьлівы» 103.

103 З хатняга архіва Г. і Р. Гарэцкіх.
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У снежні 1940 года Гаўрылу Гарэцкага перавялі ў горад Баравічы 
Наўгародскай вобласці і прызначылі галоўным геолагам аддзе-
ла аб’ектаў Ленінградскай вобласці Ленінградскага праектнага 
ўпраўлення Галоўпрамбуда, а затым — галоўным геолагам Мсцінскага 
інжынерна-геалагічнага раёна таго ж упраўлення. Намячаўся ка-
скад гідраэлектрастанцый на рэчцы Мста, каб забяспечыць энергіяй 
Ленінград. Геалагічныя ўмовы тут ускладняліся шырокім развіццём 
працэсаў карсту.

На майскія святы да дзядзькі прыязджалі Галя і Лёня Гарэцкія, якія 
вучыліся ў Ленінградзе. Наведала і жонка Сяргея Парфяновіча Туся 
разам з дачушкай Іначкай, якая стала вельмі прыгожай дзяўчынкай 
з вялікімі шэрымі вачыма, аблямаванымі густымі доўгімі вейкамі. Усе 
дзеткі, якія сабраліся ў гасцінным доме Гаўрылы Іванавіча, гарнуліся 
да яго, адчуваючы яго асаблівую — добрую — сілу, прыязнасць, заха-
пляючыся цікавымі гутаркамі з ім.

Пачалася вайна, і ўжо вельмі хутка над горадам лёталі фашысцкія 
самалёты. Удзень некаторыя штурмавікі так нізка спускаліся, што бач-
на было лётчыка ў кабіне, і людзі падалі на зямлю, бо баяліся стрэлаў. 
А ноччу каля маста і каля заводаў мільгацелі агеньчыкі — казалі, 
што шпіёны і дыверсанты падаюць нямецкім самалётам сігналы, 
каб бамбілі адказныя аб’екты, але тыя са злавесным гудзеннем 
ляцелі міма — казалі, на Ленінград ці Маскву. Геолагаў, якія вывучалі 
агаленні па берагах ракі, часта затрымлівалі каля яроў мясцовыя жы-
хары, прымаючы іх за нямецкіх шпіёнаў. Асабліва даставалася тым, 
хто насіў капялюш, гальштук ці быў у акулярах. Простыя савецкія 
людзі не любілі гэтыя атрыбуты — ім яны здаваліся прыкметамі 
буржуяў. Некалькі разоў трапіў у такія «шпіёны» і Гарэцкі, бо вельмі 
любіў насіць капялюш.

Фашысцкая навала набліжалася. Пачалі закрываць установы, 
звальняць людзей з працы. Ліквідавалі і шэраг геалагічных экс-
педыцый. Без працы засталася і Ларыса. Гаўрыла — у бясконцых 
камандзіроўках, і ёй не было з кім параіцца, што рабіць: не хапала за-
робку мужа, каб пракарміць дзяцей. Вельмі многія ўжо эвакуіраваліся. 
Але большасць людзей думалі, што вайна будзе нядоўгай, і ўжо ніхто 
не даваў веры, што яна будзе на нашай тэрыторыі, бо бальшавіцкая 
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прапаганда трывала ўбіла ў мазгі: «Своей земли не отдадим ни пяди…». 
Знайшлі машыны і для эвакуацыі вышукальнікаў. Што рабіць — ехаць ці 
яшчэ пачакаць? А тут яшчэ Славік захварэў, думалі нават, што гэта тубер-
кулёз, але аказаўся плеўрыт.

Нарэшце вырашылі выехаць разам з жонкаю супрацоўніка экспе-
дыцыі Надзеяй Фамінічнай Чарнышовай і дзвюма іх дочкамі ў Іжэўск 
У дмурцкай АССР, дзе жыла яе сястра Марыя.

Сабралі сем’і вышукальнікаў, пасадзілі на адкрытыя грузавікі, 
каб ехаць да станцыі Мга, а адтуль па чыгунцы далей на ўсход. З са-
бой можна было ўзяць толькі самыя неабходныя рэчы, бо месца было 
мала. Што здавалася каштоўным (некаторыя кнігі, некалькі маленькіх 
дываноў, посуд ды інш.), запакавалі ў два драўляныя куфэрачкі і 
закапалі: думалі, хутка вернуцца. Больш гэтых рэчаў яны ніколі 
не бачылі. Калі праязджалі праз вёскі, мясцовыя жыхары, пра якіх 
ніхто ніякага клопату не выяўляў, злосна ўздымалі кулакі і крычалі: 
«Во, сволачы-буржуі, самі бягуць на машынах, а нас тут пакідаюць!». 
На станцыі Мга наляцелі фашысцкія самалёты, бамбілі, але іх таварны 
вагон-цяплушка застаўся цэлы.

Разам з Ларай, яе бацькамі, сынамі і пляменнікам Сяргеем ехалі 
некалькі сем’яў геолагаў-вышукальнікаў і сярод іх добрыя яе сябры — 
Паліна Яўхімаўна Зайцава з сынам Юркам. Па дарозе многа было самых 
розных дробных прыгод. Асабліва Ларыса і Паліна хваляваліся, калі 
Юрка і Радзік прыгалі на хаду цягніка, пералазілі з вагона ў вагон, а то 
і забіраліся на дах вагонаў. Яны, дурныя, прыдумалі гульню: як толькі 
цягнік пачынаў рухацца, перабягалі пад вагонамі — хто больш разоў (але 
стараліся, каб дарослыя гэтую гульню не бачылі).

У цяплушку набілася столькі людзей (частка яшчэ дабавілася па 
дарозе), што не хапала месца нармальна паспаць. Не хапала харча-
вання. З Пярмі ехалі на параходзе да Воткінска, а адтуль на цягніку да 
Іжэўска. Усюды натоўпы, вялікія чэргі па білеты (прыходзілася ў іх ста-
яць суткамі), цяжкія пераходы са станцыі на станцыю з рэчамі і малымі 
дзеткамі і ўдзень і ў ноч. Пакуль дабраліся, стаміліся і нахваляваліся 
страшэнна. Марыя Фамінічна і яе муж Рыгор Міхайлавіч сустрэлі ўсю 
кампанію вельмі добра. Кватэра іх зусім невялічкая, таму давялося спаць 
на падлозе. Дарога, відаць, пачала вылазіць бокам: спачатку Надзя, а за-
тым і Ларыса захварэлі. З Іжэўска Ларыса пісала:

7.ІХ.41. № 20. 

Родны мой, дарагі Гурык. Не магу пераказаць радасьці атрыманьня тваіх 
лістоў. […] Рада была кожнай літары, напісанай тваёй рукой. […] Спадзяюся 
мець ад цябе, любасьць мая, лісты. Мы так мала аддавалі часу адзін аднаму, 



176 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

так мала гаманілі, лашчыліся, — усё некалі было, усё перашкаджалі людзі, 
трывогі, родныя. Мы нават як мае быць не развіталіся — куламеса закруціла. 
Калі ж гэта будзем разам, калі зірну я ў вочы любыя твае. Цалую цябе, родны 
мой, ласкавы, жаданы. Хай сілы зямлі хаваюць майго Гура, хай шчасьціць яму 
ў навальніцах жыцьця. Твая Лара 104.

13.ІХ.41. № 24. 

Іжэўск. Родны мой, любы Гурэечка! Зоранька мая далёкая! Да чаго мне, лю-
басьць мая, цяжка зараз; як хачу я да цябе! Сэрца краіцца на часткі, раблю не 
тое, што хачу. Пачуцьцё і абавязак змагаюцца. Канешне, тут нялёгка зараз з хле-
бам, з крупамі, бо яны нармаваны. Толькі тым, хто працуець, даюць карткі. За 
гэты час, што мы тут жывем, зусім змучыліся, стоячы па 7–10 гадзін па хлеб (па 
дарагой цане). […] У раёне хлеб таксама па сьпісах па ўстановах. Але там па-
куль што можна купіць муку. […] І чаму ж мне нельга паехаць да цябе? Жыцьцё 
кароткае, мала што можа быць, і апошнія хвіліны мы не разам. Што даражэй, 
што вышэй — пачуцьцё да мужа ці ахоўваньне сваіх патомкаў? Я люблю дзяцей, 
бацькоў, але цябе я больш люблю, Гурык. Я люблю цябе моцна, вольна, шчыра. 
Да пачуцьця да сям’і далучаецца абавязак зусім асобны, які мяне зьвязвае і, 
прызнаюся, часамі, як зараз, зьвязвае цяжка. Я памятаю, малая як была шчэ, 
надумаю, што мама памрэць, дык аж дух супыніцца ад жаху, як жа гэта жыць 
без мамы. Вось так зараз і мае ўсе — і малыя і старыя са страхам і сьлязьмі 
сачаць за мной, каб іх не кінула, баяцца жыць без мяне. […] Гэта ўсё так зьвяз-
вае мяне, Гурык, мне так гэта цяжка, што я дала абавязку перамагчы пачуцьцё. 
І ўчора я, моцна паплакаўшы ў калідоры дому ўраду, дала згоду прыняць пасаду 
на насенна-кантрольнай станцыі ў Вавожы. […] Цалую цябе, мой родны, жада-
ны. Ня крыўдуй на нас. Адчуваю вялікі свой грэх за тваю адзіноту, пакінутасьць 
такую на волю ўсякіх дрэнных магчымасьцяў. Даруй, мой любы. Твая Лара.

З часам Ларыса і Надзея трапілі ў кіраўніцтва землеўпарадкавання і 
папрасілі накіраваць іх разам у які-небудзь раён Удмурціі, бо там жыць 
было значна лягчэй, чым у горадзе. Тым больш, у сувязі з наплывам 
эвакуіраваных (да вайны было 180 тыс. жыхароў, стала — больш за 300 
тыс.), стараліся ў горадзе не прапісваць, а пасылаць у раёны, дзе вельмі не 
хапала спецыялістаў. Так яны апынуліся ў сяле Вавож, якое знаходзіцца 
за 35 км ад чыгуначнай станцыі Увы, а тая — за 76 км ад Іжэўска. Н адзю 
прызначылі старшым каморнікам раённага зямельнага аддзела, а Ла-
рысу хацелі спачатку прызначыць аграномам, а затым далі пасаду за-
гадчыка кантрольна-насеннай станцыі. Славіка вырашылі ўладкаваць 
т окарам на абаронны завод у Іжэўску, адначасова ён мусіў завочна ву-
чыцца ў 9 класе сярэдняй школы, а жыць застаўся ў Чарнышовых.

104 З хатняга архіва Г. і Р. Гарэцкіх.
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*    *    *

Гаўрылу мабілізавалі на абарончыя работы. Зноў сям’я распала-
ся — пасля ад’езду з Мінска разам пажыць удалося некалькі гадоў, у 
Коле, Туломе ды Баравічах. Г. Гарэцкі быў прызначаны галоўным гео-
лагам ва Упраўленне ваенна-палявога будаўніцтва Галоўабаронбуда 
Наркамата абароны — Чацвёртага, затым Дзесятага і, нарэшце, Дру-
гога ўпраўлення абарончых работ. Рабіў розныя даследаванні па ваен-
най геалогіі: вышуканні пад будаўніцтва абаронных збудаванняў, ацэн-
ку праходнасці войскамі тэрыторыі, пошукі пітной вады і г. д. Праца 
праходзіла ў Калінінскай, Ленінградскай, Валагодскай абласцях, пад 
Масквой. За гэтую работу адразу пасля вайны Гарэцкі быў узнагаро-
джаны медалямі «За участие в героической обороне Москвы», «За по-
беду над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Вось некаторыя вытрымкі з лістоў Гарэцкага да жонкі за 1941–
1942 гг.

30.VІІІ. г. Баравічы. № 9. 

Дарагая Ларута!

[…] Але залатой восені йшчэ німа. І хай бы ня было. Ніхай бы ішлі дажджы, 
ніхай бы дарогі непраезнымі сталі, абы не прасоўваўся вораг так шыбка.

Наш прыгожы горад пусьцее. Усе едуць людзі. Чалавечая постаць з клумкамі — 
гэта звычайная фігура на вуліцах.

31.VІІІ. Баравічы. № 10. 

Дарагая Ларута!

З Баравічэй Вы выехалі своечасова ўва ўсіх адносінах — шкадаваць ня трэ-
ба…

[…] Учора я меў магчымасьць пабыць у хаце ўдзень, гадзіны дзьве. Ведаю-
чы, што хутка трэба выяжджаць — я пачаў разглядаць пакінутае. Кранула маё 
сэрца — і вырашыў я хоць абы-што пакінутае паслаць Вам. Адабраў запісы 
Радзіка, яго дзёньнікі першыя, Твае запісы па грунтазнаўству, Твае кніжкі па 
грунтазнаўству… Шкода было ўсё гэта пакідаць. І грошы ўчора я паслаў Табе, 
і пасьведчаньне аб працы.

Сёньня ў мяне дзень разьвітаньня з хатаю. Сёньня або заўтра паеду ў новае 
месца, пад М. Вішэру — прабуду там тыдні два-тры.
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2.ІX.41 г. Баравічы. № 12.

Дарагая мая, любая Ларута!

[…] Уяўляю Вашае нярадаснае вандраваньне. І шкода мне Вас. Але мусіць 
лепш, што выехалі, хоць зараз у нас значна паспакайнела. Учора ехалі на-
чою пад дажджом уцекачы з Ст. Русы, ніхто іх ня пусьціў начаваць на нашай 
вуліцы. Выпадкова на іх трапіў я і ўпусьціў у сваю кватэру. Колькі ў іх было 
радасьці, асабліва ў дзетак. За два месяцы яны першы раз былі пад страхою.

10.ІX.1941 г. В. Кленіна. № 20.

Дзень добры, дарагія родныя!

Усё яшчэ мы жывём у гэтай вёсцы. Сёньня пачынаецца выезд нашых 4 пар-
тый. 

[…] Мясцовасьць тут прыгожая. Недалёка ад Мсты. Шмат пяскоў, лясоў. Аднак 
мала курганоў, пераважае роўнядзь. Вёскі вельмі культурныя, у хатах чыста-
та, перагародкі, шмат гарадзкіх артыкулаў у быце — гадзіньнікі, сядзеньні, 
люстры і г. д. Але і абразы з кутоў ня зняты, старыя молюцца богу. Гаспадарка 
сельская не на высокім узроўні, ля Ржэва яна стаіць вышэй.

Восень халодная і туманная. Баравікі пракінуліся на некалькі дзён, але мусіць 
хутка яны і зьнікнуць. Насельніцтва тутэйшае нікуды не выяжджала.

Учора чытаў газэту «Правду» за 6.ІХ.41 г. А наогул рэгулярна чытаць газэты не 
прыпадае.

Як жа Вы там маецеся? З нецярплівасьцю чакаю паведамленьняў. Прадчу-
ваю, што вельмі Вам будзе цяжка прыстасавацца на новым месцы…

12.ІХ.41 г. Вёска Снетцы. № 21.

Дзень добры, дарагія родныя!

Учора не пасьпеў напісаць Вам ліст, бо цэлы дзень прахадзіў у полі. Вельмі за-
даволен я ўчорашнім днём: шмат абышлі мы вёсак, былі ў лясох і палетках, ля 
рэчак, на тэрасах. І асабліва прыемна, што зрабілі карысную працу: адшукалі 
некалькі тысяч кубамэтраў валуннага каменьня — гэта значнае дасягненьне. 
Дзень выдаўся ўчора харошы, сонечны, ціхі, ласкавы, як бываюць у пару за-
латой восені. Добра было працаваць.

Тут прыгожая мясцовасьць. Рэчкі — Мста і Халова — з крутымі берагамі, 
вялікія тэрасы з сасновымі барамі, пяскі. Ласкавае тут насельніцтва, прывет-
нае, культурнае. Ніхто ня выехаў, але школы не працуюць. Жывуць небагата. 
Частавалі нас толькі хлебам з мочанымі і паранымі брушніцамі, ды бульбаю. 
Мала жыроў і малака.

Думаў учора пра Вашае бадзяцкае, уцякацкае жыцьцё.

Выехалі Вы своечасова, але накіраваліся не ў хлебную мясцовасьць — давя-
дзецца Вам галадаваць бедным.
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13.ІХ.41 г. Усьць-Волма. № 22. 4 г. дню.

Дарагія мае, родныя! Толькі што прыехалі мы з раёну. Спытаўся лістоў — німа. 
Сумнавата, але што ж Ты зробіш? Непакоюся і за Ваш лёс, і за магчымае за-
трыманьне лістоў у дарозе.

Учора цэлы дзень хадзілі ў полі. Дзень пачаўся задачай: адразу ж, у першай 
прыкопцы, знайшлі мы вельмі добры бетонны пясок. А потым як пачаўся дроб-
ны дожджык, дык і канца яму цэлы дзень ня было. Я прамок нават скрозь буш-
лат. Але хадзілі мы па бару, балот было мала, дык ня вельмі абмоклі. Нічога 
добрага, карыснага не знайшлі. А стаміліся досыць, бо зрабілі ня менш 25 км.

[…] Дзе ж Вы цяпер, мае родныя? Чытаў сёньня «Правду» за 9.ІХ, дзе 
апісаны бойкі з немцамі за Ельню. Значыцца, і наша Мсьціслаўшчына пад 
ворагам, і наша Багацькаўка бедная. Перачытаў усю газэту, за некалькі дзён 
згаладаўся.

19.ІХ.41. Вёска Глутно. № 27. Раньне. Дарагія родныя!

[…] Сёньня праглядае зрэдку сонейка, ветрык невялікі ёсьць. Падсохне даро-
га — нам будзе лепш ехаць.

Сёньня — дзень згубы Ганулі. Ужо 19 год мінула. Бедная, бедная. Некалі, 
як згуба была сьвежаю і балючаю, я абяцаў падвойнаю працаю ў імя Ганулі 
зрабіць нешта, абавязанае ёй. А ці зрабіў я? І здаецца мне, што гэта толькі 
самасупакоеньне, патрэбнае для жывых. А нішто на сьвеце ня зьверне і не 
адплоціць за згубу жывога, нічога ня будзе ёй раўнацэнным. Жыцьцё — гэта 
найвялікшы дар, адабраньне яго — ахвяра неадплатная.

Учора ўспаміналася мінулае, малюнкамі ляцела далёкае, далёкае, то прыем-
нае, радаснае, шчасьлівае, то цёмнае, грубае, варожлівае. І німа каму раска-
заць пра гэта, німа блізкіх побач.

20.ІХ.41 г. Усьць-Волма. № 28. Вечар, 9 гадзін.

Дарагая мая, любая Ларута! Дарагі Славучок, Радзімка! Дарагія бацькі і Сяр-
гейка!

[…] Мы езьдзілі добра. З дарогі я штодзень пасылаю Вам лісты; баюся толькі, 
што доўга яны будуць хадзіць. Учора мы не даехалі да Усьць-Волмы і мусілі 
начаваць у Сосніцах. Гаспадар быў вельмі гасьцінны, ласкава прыняў нас, 
пачаставаў чаем. У яго 10 чалавек сям’і, бедныя, харчуюцца амаль адною 
бульбаю, а бадзёрасьці не губляе. Мудры стары чалавек. Я дачытваў учора 
і сёньня раніцою Бавары; ня мог адарвацца. Нібы жывое ўсё ўставала пе-
рад вачыма, мо таму, што я бачыў Бавары ў Камерным тэатры, з Л. Коонен. 
Можна шукаць у літаратурным творы сэнс, сацыяльнае значэньне, мараль. 
Але галоўнае ў самім мастацтве, у насалодзе, якую дае чытачу твор. Пры 
пісаньні «Пані Бавары» Флабер мусіць і не думаў пра сэнс, пра мараль, — ён 
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проста маляваў жыцьцё. Таму і здаецца яно такім яскравым, сапраўдным. Чы-
тач не асуджае і не апраўдвае Бавары, ён яе разумее, ён бачыць яе жывою, і ў 
гэтым і ёсьць мастацтва, сапраўднае мастацтва. Даўно адарваўся я ад прыго-
жае літаратуры, бо даўно не хварэў і ня быў у прымусовым адпачынку, таму 
з асобнаю насалодаю чытаў я Бавары. Раю і Табе як-небудзь перачытаць. 
У падарожы добра мець якую-небудзь кніжку. Пры нявольным затрыманьні, 
пераважна праз дарогі, скарыстаць час найлепш на чытаньне.

23.ІХ.41 г. Вёска Вялікая Ніва. № 31. Вечар.

Любая мая Ларута! Добры вечар. Толькі што прыйшоў з поля да хаты. І захаце-
лася пагаманіць з Табою. Неяк так сумна аднаму далёка ад родных… І весткі 
апошнія сумныя, — так цяжка таму на душы. Сёньня хаджу цэлы дзень, як 
прыгнечаны. У поле пайшоў, каб разам з працаю сум развеяць. А ўсё было 
цяжка. Хоць хадзілі па берагу хваёваму, прыгожаму такому, па пескавой гле-
бе, з гравіем і галькаю. Але падышлі мы да невялічкага кавалку сасоньніка на 
полі. У ім стаяць сосны рэдкія гадоў па 40, а ўнізе маладыя, густыя сасоначкі, 
такія зграбныя, убраныя, зелянюткія, нібы моладзь на парадзе. І так неяк пры-
емна стала, ласкава. А паміж сасонак мох і рэдкія бярозкі. І пад імі я знайшоў 
шмат грыбоў, хоць сёньня замаразак ужо быў, і два маладзенечкія баравічкі. 
І так мне стала радасна, забыўся на ўсё, нібы ўсё толькі добрае на сьвеце. 
А праз паўгадзіны, як варочаўся разам з сваім прыяцелем, геолагам Пятром 
Каровіным, да хаты, — зноў сум агарнуў мяне, — і пад уражаньнем суму пачаў 
пісаць Табе ліст. Мо’ пройдзе цёмнае ад гамонкі, ад Твайго спачуваньня. Вось 
каб Ты зараз са мною пагаманіла, суцешыла б мяне, палашчыла…

26.ІХ.41. Усьць-Волма. № 32. Раньне.

Дарагая мая, любая Ларута! Не пісаў Табе ўжо два дні, бо быў на палявой 
працы. Заўчора раніцою выехаў я вярхом на кані ў маршрут. Першы раз у 
жыцьці ехаў на асядланым кані ў далёкую дарогу. Дзеля карысьці геалёгічных 
нагляданьняў ехаў пераважна шагам, і толькі зрэдку трушком. Усяго зрабіў 
60 км за дзень — гэта для пачатку шмат.

Дзень быў спачатку сонечны, халодны, з замаразкам. На вадзе былі корачкі 
лёду. А неба сіняе, сіняе, з рэдкімі белымі балачынкамі. А другой палове дню 
пайшлі па небу хмары, а над вечар пайшоў ужо дробны, васенны дожджык, 
непрыемны, дакушлівы.

27.ІХ.41. Вёска Вялікая Ніва. 10 гадзін вечара. № 34.

Дарагая мая, любая, добрая Ларута!

Сёньня ў мяне шчасьлівы дзень: раніцою атрымаў 5 Тваіх лістоў, адказваю 
Табе. А ўвечары, зьвярнуўшыся з палявой вандроўкі, атрымаў зноў тры 
лісты — 20, 21, 22.
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Апрача таго, у мяне сёньня юбілейны дзень: прайшло 10 год, як я пачаў пра-
цаваць у геалёгічнай установе — 24.ІХ.31 г. я быў прыняты ў Геалбазу БМС 
(ЛТРТ) тэхнічным супрацоўнікам. Успомніў аб гэтым важным здарэньні, ідучы 
з поля.

[…] Рад, што калі мы цяпер далёка, Ты зразумела, як мала мы жылі самі для 
сябе. Усё ў нас забірала праца, людзі, сям’я. Мы жылі з Табою ў прахадным 
пакоі, на людзях — а мне так хацелася быць толькі адным з Табою, пажыць 
хоць троху для сябе. А Ты ахвяравалася і сабою, і намі для другіх, для чаго-
небудзь. І вось зараз нам шкада мінулага. Лёс даў нам некалькі разоў магчы-
масьць зьвярнуцца адзін да аднаго, каб жыць для нас — і мы магчымасьці гэ-
тыя не скарысталі. Здалёку гэта больш відаць. Я востра адчуваў гэта ў час пры-
мусовага адпачынку, абяцаючыся скарыстаць новую магчымасьць іначай. На 
жаль — не давялося… На вялікі жаль…

Ужо позна — усе ляглі спаць. Трэба і мне ісьці. Дык дабранач, мая дарагая, 
ласкавая. Зара ж мая, ды вячэрняя, чаго рана за лес коцішся?

Твой Гурык.

28.ІХ.41. 

Добрай раніцы, Ларута!

Я пэвен, што лёс дасьць нам яшчэ адну магчымасьць, і тады мы яе скарыста-
ем так, як некалі лятуцелі.

Цалую Цябе, лашчу.

1.ХІ.41. Чарапавец. № 69. Дзень.

Дарагая Ларута! Учора быў я ў горадзе Кірылаве. Які гэта цікавы прадстаўнік 
старажытнай паўночнай рускай культуры. Манастырскія муры часоў цара Фё-
дара Іванавіча прыгажэй, чым муры Крамля. Вароты манастыра расьпісаны ў 
канцы 16 стагодзьдзя — шмат сьвятых з рускімі бародамі і абліччам. Усьпенскі 
сабор пабудаваны ў 1497 годзе, г. зн. 444 назад; з павагаю і задзіўленьнем 
глядзеў я на будынак дзіўнай архітэктуры, ля якога веяла столькі вятроў на 
працягу стагодзьдзяў. Я бачыў ліст Кірыла з 1402 г., штандар Пятра, шмат 
артыкулаў неаліту. Навокал Белага возера шмат неалітычных стаянак.

Я бачыў Цябе ўва сьне. Мы ідзем з Табою, абшчапіўшыся, маладыя, маладыя, 
па вялікай прысадзе старога парку, накшталт Ціміразеўкі. І глядзім угару, дзе 
сіняе, сіняе неба, а ў небе лісьце ліп і асін. І мы нібы ня йдзем ужо, а плывём, 
плывём з Табою. Такі быў харошы, салодкі сон. Як жа Ты там у рэчаістасьці, 
любая? Лістоў сёньня яшчэ німа, хоць я даўно ўжо пачаў пытацца іх. Цалую 
Цябе і ўсіх родных.

Твой Гурык.
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1.ХІ.41 г. Чарапавец. № 70. Вечар.

Добры вечар, мая любая Ларута! Як маешся, мой дарагі дружа! Вось сяджу я 
ў сваім прыгожым пакойчыку за сталом; ціха навокал, гадзіньнік за сьцяною 
чыкае, над сталом сьвеціць элекстра. Перада мною кніжкі на стале, мае са-
мыя патрэбныя паперы і ўсе Твае карткі, якія толькі ў мяне захаваліся. Я вельмі 
шкадую, што мала ўзяў Тваіх картак, — усе яны захаваны былі.

Вось Ты — самая мая прыгожая і любая на картцы 1928 году. Розум і па-
чуцьцё; цёплая, жывая ласка Тваіх прамяністых вачэй; дрыгучыя вусны; лоб 
Джыаконды, багіні; і першыя сьцежачкі пазнаўшай мудрасьць гора жанчыны; 
а над усім такая яснасьць, чыстата, прастата, сьвятло, такая імпэтлівасьць, та-
кое прыгажаство. Ты глядзіш мне ў самую душу. Як я люблю такую дрыжучую, 
як я любіў яе, сьвядома і падсьвядома…

А вось Ты з хлопчыкамі ў 1930 годзе, пакінутая, змучаная, у абароне дзетак, 
адданая ім сьвятая маці. Картка гэта была сьведкай самых найгоршых хвілін 
1930 году.

І вось Ты на трох аматарскіх здымках Радзіка: два здымкі — Ты сярод нас, за 
сталом, супакоеная, ціхая, шчасьлівая — усе разам. І вось Ты — жанчына ў 
паўнаце росквіту.

Тут жа на картках — нашы малыя хлопчыкі ў 1930 годзе, наш разумны Радзік 
паміж бацькоў і найлепшая картка маладога Славучка, лятуценьніка, прыго-
жага, кволага Андрэя.

Я гляджу на Вас і адпачываю. Мае родныя са мною. У душы так хораша, бо 
я адчуваю Цябе на адлегласьці, Тваю чыстату і адданасьць; я рады, што Ты 
пануеш у маім сэрцы, — мне так робіцца хораша, сьветла…

[…] Гаманіць з Табою стала маёй арганічнай патрэбнасьцю. Пра ўсё зробле-
нае, пражытае і перажытае хочацца расказаць Табе. Некалі ў дзяцінстве пра 
ўсё перажытае гэтак хацелася расказаць маці, быў доўгі час — Максіму.

11.ХІ.41 г. Гор. Данілаў. Раньне. № 86.

Дарагая мая, любая, добрая Ларута!

[…] Толькі што слухаў апошнія весткі, пра парад на Чырвоным плацу, пра 
вітаньне і ліст Рузвельта, пра налёт 600 ангельскіх самалётаў на Берлін. Вайна 
разгортваецца ў сусветную.

12.ХІ.41 г. Гразавец. № 87. Раньне.

Добры дзень Вам, дарагія родныя, з Гразнаўца.

[…] Дарога па Валагодскаму шляху няроўная, калюгвістая, машыну ўвесь час 
падкідала, як на хвалях; у жанчын забалелі галовы, зусім яны стаміліся. Мес-
ца ў кабіне я ўступіў Ражковай, сам ехаў адзаду не ў будцы, а на вольным 
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паветры, каб можна было ўсё аглядаць. Краявіды ішлі досыць аднастайныя. 
Марэнная раўніна, ялова-бярозавы лес пераважна маладыя і сярэдняга 
ўзросту; рэдкія ўзгоркі. Часамі бярозавы лес густы, густы, як пад Масквою. 
У бязлесных перагонах — прысады з старых бяроз, у два рады, гэта вельмі 
ўпрыгожвала дарогу. І скрозь сьнег, мароз — сапраўдная зіма.

Тутэйшыя вёскі маюць зусім асобны стыль. Яны невялікія, раскіданыя. Хаты 
паўночныя, вокны высока ад зямлі, адно вакно маленькае, як байніца. 
Але прыгажство ўбраньня франтонаў і вакон рэзьбамі драўлянымі вы-
ключнае. І такая разнастайнасьць малюнкаў нават у адной і той жа вёсцы, 
што задзіўленьне бярэ перад вялікасьцю паўночнага народнага мастацтва. 
Асабліва мне спадабаўся рысунак-разьба накшталт паўночнага зіяньня. Так 
тонка выразана, што здаецца нібы гэта гірлянда ледзяных сасулек, ледзяныя 
арганы. І на большасьці хат, зробленых як баярскія двары, на гары маленькія 
церамкі.

А горад — самы звычайны, шэранькі, пераважна драўляны. Сустрэў знаёмага 
з будаўніцтва… Прабуду тут 3 дні і паеду назад у Чарапавец; толькі арганізую 
тут працу, а сам стала працаваць ня буду.

15.ХІ.41 г. Гразавец. № 91. Вечар.

Дарагая мая Ларута! Учора ўвечары былі ў Лісіцыні, начавалі там. Сёньня 
раніцою я хадзіў разам з Маслечкіным яшчэ раз аглядаць кар’ер. Вельмі 
цікавая геалёгічная будова: лесавідныя суглінкі вюрмскага ўзросту, потым 
рысская марэна і міжледавіковыя фл-гляц. Адклады: гравій, галька, пяскі. 
Гравій для бетону прыгодны. Сказаў, што рабіць для дасьледаваньня.

Быў у Волагдзе. Горад мне спадабаўся, культурны, арыгінальны. Шмат стара-
жытных будынкаў, цікавых па будове цэркваў, прыгожы Крэмль з паўночнага 
стылю мурамі. Нажаль музэй быў зачынены і я ня ўбачыў яго каштоўных 
экспанатаў. Прадаецца камерцыйны хлеб, шмат мяса па 13 руб. кілё, мала-
ко.

Шкода мне стала, што на пошце нічога на маё імя ня прыйшло. Значыцца, і ў 
Чарапаўцы нічога ня будзе. Вельмі шкода. Купіў 20 карталюшак.

Бачыўся з валагодскімі геолёгамі, але пагаманіць як мае быць не было часу. 
Абавязкова пагаманю ў другі раз.

16.ХІ.41 г. Пашахоньне. № 93. Вечар.

Добры вечар, мая родная! Здарылася з намі сёньня ў дарозе прыгода. За-
мест таго каб ехаць старым шляхам праз Данілаў на Пашахоньне, мы паехалі 
карацейшым трактам з Прачыстае на Казу і Белае, а адтуль на Пашахоньне. 
Ад Прачыстае да Казы 25 км, была дзіўная дарога: раўнюсенькі шлях, лепша-
га мы ўжо даўно ня бачылі. Настрой у нас, і наогул бадзёры (ехаў толькі я з 
шафёрам), стаў яшчэ весялейшым. Мы аж шкадавалі, чаму не здагадаліся ра-
ней ехаць гэтым шляхам, які на 30 км карацей Данілаўскага. У Казе мы зрабілі 
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маленькую супынку. Зайшлі ў страўню, чыстую, культурную. Нас пачаставалі 
халадцом, мясным баршчом, тушаным мясам, такім смашным, добра згатава-
ным; каштаваў абед 6 р. 20 к. У страўні сядзелі калгасьнікі і ўцекачы-латышы, 
добра апранутыя, культурныя; яны размаўлялі на роднай мове. Пасьля абеду 
мы з яшчэ большым імпэтам пакаціліся ўперад. Ад Казы да Белага 34 км. До-
брая была дарога на першых 20 км. Але раптам, у месцы пад назвай Ціня, 
мы ўбачылі машыну, якая ледзьве вылезала з балота; яе цягнулі 8 чалавек 
3 гадзіны. Тут шлях ідзе па крынічліваму балоту. Нам заставалася або зьвяр-
нуцца назад на Прачыстую (г. зн. зрабіць дарогаю 45 км + 45 км!), або ехаць 
праз гэта невялікае балота. Мы пайшлі на рызыку, намасьцілі пераезд… і 
заселі. Больш 4 гадзін выцягвалі мы нашу палутаратонку; нам дапамагаў 
толькі адзін вясковы хлопец. Стала змрочыць, мы сядзелі безнадзейна ў лесе, 
у 7 км ад бліжэйшых вёсак. Зьбіраліся начаваць ужо ў лесе. І так нам было 
шкода, што мы паехалі праз паганую Казу… Але мы зрабілі яшчэ адну, апош-
нюю, спробу — і з крыкам «ура» выкацілі машыну на сухое. Якія мы былі 
радыя… І вось мы ў Пашахоньні, у цяпле, у таварыстскай кампаніі. Дабранач, 
мая зараначка. У дарозе я шмат думаў пра Цябе. Цалую, лашчу.

Твой Гурык.

3.ХІІ.41 г. Чарапавец. № 109. Дзень.

Дарагая Ларута! Толькі што падышоў на пошце да вакенца, а паштавічка ўжо 
гаворыць: «Німа Гарэцкаму». Цяпер у мяне адно ўжо жаданьне, каб хоць да 
Новага году атрымаць ад Цябе паведамленьне.

Ідзе сьнег, мяккі, ласкавы. Я крыўджуся на неба, чаму ня шле яно лютых 
маразоў, каб памарозіць фашыстаў. Хоць бы сьнегу было больш. Чытаў сёнь-
ня ў «Чырвонай зьвязьдзе» пра злачынствы немцаў у Кіяве, і думаў пра Бела-
русь, пра Багацькаўку, пра родных. Што ім там трапілася перажыць, як муча-
ецца Парфір, што застаўся адзін.

12.ХІІ.41 г. Чарапавец. № 117.

Дарагая Ларута! Стаю зараз ля вакенца на пошце, пры мне разьбіраюць по-
шту. І вось, зноў я шчасьлівы: мне падалі Твае лісты № 77 ад 23/ХІ і № 79 
ад 25.ХІ.41 (ішлі 18 дзён). Як я рад, мая любая. Але дзе ж дзяваецца рэшта 
лістоў, чаму прыходзюць так разнабойна. Шкода Славучка, хоць бы ўжо на 
гэты раз увесь гной выкачалі. Буду вельмі ўзрадаваны лістом Радзіка, цалую 
моцна, моцна майго хлопчыка даражэнькага.

Асабліва прыемна мне, што Вы атрымалі мае грошы. Я не шкадую сабе на 
харчаваньне, гадуюся добра — лепш, чым Вы. А дапамагаць Вам — ня толькі 
мой абавязак, але і мая гордасьць, мая радасьць, маё вялікае задавальнень-
не. Толькі б Вы былі сыты, накупляйце сабе чаго троху хоць у невялічкі за-
пас. Абавязкова паедзь у калгас і завядзі сабе сталае знаёмства. Хай маці не 
клапоціць аба мне, а завядзіце сабе хоць невялічкую гаспадарку.
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У мяне ўсё добра. Пішу геалёгічную справаздачу. Сёньня вялікая, вялікая за-
вея, але цёпла. Каб хутчэй толькі моцны мароз, каб пакалелі фашысты.

Цалую Вас моцна, дарагія. Вітаньне Н.

Твой Гурык.

26.ХІІ.41 г. Чарапавец. № 132. Вечар. 10 г.

Добры вечар, мая дарагая Ларута!

[…] Добра і працавалася сёньня. Зьявілася жаданьне калі-небудзь напісаць 
некалькі артыкулаў пра вайсковую геалёгію. Каб уявіць уплыў геалёгічных 
умоў і прыродных умоў наогул на ход і вынік вялікіх боек і войн, я пачаў чы-
таць ваенна-гістарычную літаратуру. Загадчык музэю, у лябараторным пакоі 
якога я працую, падабраў мне адпаведную літаратуру — цэлая гара кніжак. 
І я з захапленьнем пачаў чытаць, знаходзячы шмат, шмат цікавага, карысна-
га. Сёньня непрыкметна прачытаў Пятра Ніве «Вайна за бацькаўшчыну 1812 
году» — дасядзеўся позна, позна. І да хаты ўзяў некалькі кніжак таксама пра 
войны. Вось лягу зараз у ложак — і гадзіну яшчэ спадзяюся пачытаць: у гэ-
тым — мне насалода, адпачын, самае цікавае і важнае зараз.

[…] Шмат чаго цікавага вычытаў я пра вайну 1812 году. Галоўнае: перамаглі 
французаў не марозы, як не марозы перамагаюць зараз і немцаў.

Цалую Цябе моцна, моцна, мая дарагая, родная. Трымайцеся там, прадайце 
касьцюм мой і кажух, а набудзьце сабе хлеб.

Усіх вітаю, цалую.

Твой Гурык.

1.І.1942 г. Чарапавец. № 138. Вечар.

Добры вечар, мая дарагая Ларута! Вось і пачаўся Новы год. Вялікі год, які кан-
чаткова вырашыць лёс вялікіх і малых народаў сьвету. Не спадзяюся я, што 
гэта будзе год замірэньня. Наадварот, — гэта — год найвялікшых вырашаль-
ных боек, год незьлічоных ахвяр і сьмерці. Фашызм будзе яшчэ моцна зма-
гацца, але наблізіцца да свайго канца.

Для нас вырашальным будзе пачатак году, першыя тры месяцы, асабліва сту-
дзень і люты. Або яны будуць для нямецкіх барбараў лістападам-сьнежнем 
Напалеона, або толькі этапам для доўгай, яшчэ больш лютай вайны.

Першая магчымасьць была б шчасьцем для ўсяго сьвету. Каб толькі студзень 
і люты былі падобны да першага дню гэтага новага году. Сёньня моцны, моц-
ны мароз — да 35оС.

Я зараз толькі ішоў да будынку музэю па нашай вуліцы-альлеі да хаты. Нібы 
казка навокал. Чысьцюсенькае, сіняе, сіняе, бяздоннае, сьцюдзёнае неба. 
Луна поўная, таямнічая, шчодра ліе сьвет на апранутую сьнегам зямлю. 
На дрэвах — лісьцё з крышталяў-сьняжынак, з навісі. Самая багатая фантазія 
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не магла б прыдумаць такога чароўнага ўбору. Ліпы, бярозы і лістоўніцы 
адкідаюць ад сябе сьцені. Пахаваліся пад сьнегам хаты, вуліцы, увесь горад. 
Вечар з дзіцячых казак…

Сумна быць аднаму ў такія вечары, тады так адчуваеш бязмежную адвеч-
насьць прыроды і сваю мізэрную канечнасьць.

2.І.1942 г. Чарапавец. № 140. Дзень. На пошце, у чарзе да ваконца адсылкі грошы.

Дарагая мая Ларута!

Сёньня атрымаў Твой ліст № 59 ад 30.Х.41. Хадзіў гэты ліст аж 2 месяцы і 3 дні. 
Але я вельмі рад, што атрымаў яго. Бедная, як Ты клапацілася. Твой ліст — 
сапраўдны плач Яраслаўны. Колькі ў ім адчаю і колькі крышталёвага пачуць-
ця. Вялікае Тваё сэрца і Твой дух, мая Ларута!

Ня трэба так у другі раз хвалявацца, Ларута! Ну, калі б з паўгода лістоў ня 
было… А той лектар Цябе няверна інфармаваў. Ня ўся чыгунка была не ў на-
шых руках. Ах, пошта, пошта! Колькі дарэмных хваляваньняў праз пошту. 
Ну, але, спадзяюся, што зараз Ты акуратна атрымліваеш мае лісты. А я вось 
зноў ад Цябе новых лістоў даўно ня маю.

Сёньня надзвычайна шмат людзей пасылаюць грошы — я ніколі гэтага ня 
бачыў. Ну, але пастаю. Пасылаю Вам 1000 р., а Лёлі ў першы раз 300 р. Вельмі 
рад, што маю магчымасьць паслаць Лёлі і Галі. Даўно я хацеў паслаць, але 
баяўся пакінуць Вас без патрэбнай дапамогі.

11.І.42. Чарапавец. № 149. Вечар.

Добры вечар, дарагая Ларута!

[…] Позна чытаў «Воскресение» — ужо яны едуць у Сібір. Сёньня скончу. Жу-
дасныя малюнкі этапу. Пры чытаньні пра падарожжа Няхлюдава ўвесь час 
успамінаўся мне Максім.

Сёньня і ў нас вялікая завея. У іншых месцах да мэтру сьнегу намяло, а ў су-
гробах і да 2 м. Я быў на палявой працы гадзіны 3: колькі сьнегу, які холад. 
Колькі жудасьці. Прыехалі ленінградцы — жах бярэ, слухаючы іх. Шмат каго 
мы ўжо ня ўбачым.

11.І.42. Чарапавец. № 150. 9½ г. веч.

Добры вечар, дарагая Ларута!

Я так прызвычаіўся гаманіць з Табою вечарамі ў лістох, што не магу нічога 
значнага пачынаць рабіць, пакуль не напішу Табе. Вось і зараз так. Я ўжо пісаў 
табе ўдзень, ніякіх падзей у мяне німа, усё па-ранейшаму, а ўсё-ж хочацца 
яшчэ троху пагаманіць.

Я толькі што пагаліўся. Скончыліся ўсе мае галячкі. Я два разы ўжо мучыўся, 
голючыся тупымі галячкамі. А дастаць новых німа дзе. І вось мяне навучылі, 
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як вайстрыць тупыя галячкі аб шкло, аб руку, аб рамушок. Шклянкі ў мяне 
німа, яе замяняе мая традыцыйная кружка. Прабаваў гастрыць аб руку — 
нічога ня вышла. А вось аб рамушок дык так добра навастрыў, што галячок як 
новы стаў. Адно бытавое пытаньне вырашана — недахопу ў галячках цяпер 
адчуваць ня буду.

Шмат сёньня думаецца пра ленінградцаў. Спаліць трэба ўсю фашысцкую 
зграю за ўсе тыя мучэньні, якія церпяць мільёны людзей, ахвяруючы сваім 
жыцьцём не на вайне, а ў родным горадзе, у сябе ў хаце. Колькі ахвяр, колькі 
лютых мукаў. Якія дзікія барбары гэтыя фашысты, якія крывасмокі. Яны нічога 
не шкадуюць. Чытаў сёньня, што немцы несумысьля зьнішчылі Беларускую 
Дзяржаўную Бібліятэку ў Менску з мільёнамі кніжак, ушчэнт зьнішчылі 
ўніверсітэт, а ў рэштцы аўдыторый зрабілі канюшні. Чытаў сёньня ноту Мола-
тава пра злачынствы нямецкіх драпежнікаў.

Лютая нянавісьць разьліваецца морам. Праліецца яшчэ акіян крыві. Колькі 
бязмежнага гора, неўзваротных згубаў.

Гэта вайна — найвялікшы гвалт над усімі ідэаламі людзкасьці, найвялікшае 
няшчасьце нашага часу, неапраўдваемае злачынства.

Робіцца ўсё больш відавочным, што гэта не апошняя ваенная зіма. Яшчэ бу-
дуць незьлічоныя ахвяры. І ўсё-ж такі пачынальнікі вайны будуць зьнішчаны.

Зноў пацяплела. Але гэта ў горадзе. У полі нават пры такім марозе — вельмі 
холадна. Вароны ўсё сьмялеюць і ўсё менш пужаюцца людзей. Цёмна і не-
прыветна на двары. Якая страшная сьцемень і цішыня сьціскаюць сэрца і ро-
зум галоднага чалавека.

[…] Каб быў у нас зараз жывы Талстой, якім глыбокім пратэстам супроць 
бандытаў вайны гучэла б яго слова.

13.І.42. Чарапавец. № 152. Вечар.

Дарагая мая Ларута!

[…] Лёня пісаў, што ён адмарозіў пальцы. І вось я змог паслаць яму сёнь-
ня пасылку, вагою 4,75 кгр. Паслаў: валенцы новыя; пару цёплае бялізны 
зімовае (зьняў з сябе, я панасіў толькі некалькі дзён); дзьве пары чулкоў цё-
плых; рукавіцы зімовыя шафёрскія, што мне набыла некалі маці; коўдру чыр-
воную — з тым, каб Лёня парэзаў яе сабе на цёплыя парцянкі. Апрача таго 
паслаў Лёні 150 р. грашыма. Пасылкі чырвонаармейцам бяруць у межах той 
жа вобласьці, але толькі адзежу. Я вельмі рад, што дапамагу Лёню перанесьці 
лютаўскія маразы. Так задашліва і зрушна выйшла ў мяне з пасылкаю. Напісаў 
Лёлі і Галі, каб іх троху суцешыць.

Ларута! Калі Ты будзеш хадзіць пехатою па калгасах, я напішу ліст аб гэ-
тым старшыні Вавожскага райвыканкому. Ты зусім згубіш сваё сэрца. Малю 
Цябе — больш ніколі не хадзіць. Вазьмі адпаведнае пасьведчаньне ў докта-
ра. Не жартуй з прыродаю.
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14.І.1942 г. Чарапавец. № 153. Вечар.

Дарагая мая, родная Ларута!

[…] Сёньня разам з Тваім лістом у мяне на стале ляжала павестка аб зьяўленьні 
на падрыхтоўчы збор. Я схадзіў у ваенкамат, паказаў бронь-адтэрмінаваньне, 
там адзначылі і сказалі ісьці. Адтэрмінаваньне я маю да 1.ІІІ, як і ўсе мы. 
У г этым выпадку мне прыемна ведаць, што і для мяне німа ніякіх заган або 
перашкод стаць на абарону.

15.І.1942. Чарапавец. № 154. Вечар.

Дарагая мая, родная Ларута! Добры вечар, мая харошая, ласкавая!

Лістоў сёньня ня было ні на пошце, ні на кватэру.

Як бы рад я быў, каб мае лісты траплялі да Цябе больш-меньш упарадкавана, 
каб Ты не трывожылася і не клапацілася. З надзеяй на гэта і пішу Табе часта, 
мая любая. І вельмі прашу Цябе — не клапаціся, калі ў зьвязку з пераездам 
доўга ад мяне зноў ня будзе лістоў.

[…] Але сёньня страўня наша стала на рамонт, вячэры ўжо не было і заўтры 
нічога ня будзе.

Я прыйшоў да хаты, успомніў нашу Багацькаўку і прыдумаў, як можна зрабіць 
хутка і проста і вячэру, і абед, і сьнеданьне на ўсякі час. Прычым можна ня 
мець ні талеркі, ні міскі, ні лыжкі.

Я ўзяў свой карэц (кружку), наліў у яго вару, накрышыў хлеба, наліў 3 лыжачкі 
поснага масла (у мяне ёсьць грам 300), пасаліў. І выйшла такая смашная стра-
ва. Есьці трэба маленькаю ж лыжачкай. Я добра падсілкаваўся ад дзьвюх 
кружак. І сытна, і смашна: нібы суп і чай разам. На заўтрык я накрышыў у 
крыжку сухароў, пасаліў іх, наліў 3 лыжкі масла і трошку вады. Бачу, суха-
ры разбухлі — будзе ў мяне раніцою зноў смашная яда. Некалі ў дзяцінстве 
мама рабіла нам так рулі («тюря» па-руску). Салодкія былі рулі (яны асабліва 
падабаліся дзецям) і рулі з алеем. А можна рабіць і проста рулі нішчымныя. 
Я раю Вам паспрабаваць рабіць дзеля дзяцей рулі.

Сёньня чытаў зноў пра няшчасную крымскую вайну, якая забрала каля 
мільёну ахвяр з абодвух бакоў. Прачытаў Вейгольта, пра інжынерныя рабо-
ты і артылерыю, а зараз чытаю Дубровіна. Колькі было няшчасьця і ахвяр, 
якое няўмельства ваяваць, пры выключным гераізьме салдат. На прыкладзе 
няўдалых ваеначальнікаў — Гарчакова і Меншыкава відаць, якое вялізарнае 
значэньне мае воля чалавека, цьвёрдасьць, вызначаннасьць. І чым вышэй-
шае становішча займае чалавек, тым больш гэтыя якасьці або іх адсутнасьць 
адыгрываюць вызначальную ролю.

Сёньня забралі Медынь. Усё больш пасуваецца чырвоная армія на захад. 
Н адыходзяць тыдні вялікіх падзей.

А марозы стаяць самыя ўмеркаваныя, мусіць вялікія халады будуць толькі ў 
лютым.
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[…] Вельмі прашу Цябе, Ларута, беражыся, не стамляй надмерна сваё сэрца. 
Ты заўсёды працуеш самаахвярна, але ўсё ж думай трошку і пра нас. Згубіць 
здароўе пры цяперашнім харчаваньні вельмі лёгка.

Ці надта Ты схуднела? Як выглядае Радзімка?

Што Ты думаеш пра пераезд да мяне, калі я буду ад Цябе блізка? Ці пераеха-
ла б?

[…] Дабранач, мая Ларута! Успамінаю я час нашых спатканьняў — тады мы 
былі зусім адны, адданыя. Калі ж цяпер спаткаемся?

Цалую, лашчу…

Твой Гурык.

17.І.1942 г. Чарапавец. № 156. Вечар.

Добры вечар, мая дарагая Ларута!

[…] Я толькі што пагаліўся, павячэраў ужо (страўня наша яшчэ ўчора пачала 
працаваць). Гамонку чарговую, вячэрнюю пачаў з Табою.

Па асацыяцыі ў мяне паўсталі ў памяці вобразы Салікамску — Мошава. І больш 
усяго памятная мне наша прагулка з Табою па дарозе ў палетках, па якіх Ты 
хадзіла на працу. Птушка гарачага каханьня да Цябе вольна расправіла тады 
крыльля, я чуў сябе зноў маладым, маладым, сапраўды шчасьлівым.

Я гневаюся на будзённыя справы, якія адбіралі Цябе ад мяне, а мяне ад Цябе, 
і аддалялі нас. Усё гэтае паганае «некалі». Дзякуй лёсу, што трэба было гарод 
разьбіць, бульбу садзіць, агарожу гарадзіць: мы зноў былі разам з Табою.

[…] Далёка я ад Цябе, але хачу быць вартым Цябе. Я культывую Твой вобраз, 
культывую пачуцьцё, узьнімаю Цябе адну над усім блізкім і чужым, каб слу-
жыць Табе, быць адданым толькі Табе адной, зрабіць Цябе бязмежна вялікай 
і высокай, каб і самому быць праз тое чыстым і вартым набліжэньня да Цябе. 
Каб зноў адчуць хвіліны радасьці, такія ж хвіліны бязмежнай адданасьці і заха-
пленьня, як некалі над Камай, каб нічога не бачыць — толькі Цябе. Каб словы 
«дарагая мая, любая» дрыжэлі так, як вымаўленыя ў першы раз. Здрыжнічак 
мой кудлаты, драбнютка мая дрыжучая. У сэрцы робіцца так прасторна, хо-
раша, чыста. Ты адна ў ім пануеш, мая найхарашэйшая…

[…] Хачу быць бліжэй да Цябе — таму і цягне мяне на Урал. Адваротнае вы-
рашэньне мяне засмуціць.

[…] Ну, дабранач, Ларутанька мая любая. Я на дарогу нарабіў 12 саматужных 
карталюшак з ватману, ужо і маркі наляпіў. Буду Табе пісаць у дарозе.

Цалую і вітаю ўсіх родных, і Надзейку з дачушкамі.

Бывай, мая родная, мая радасьць, маё шчасьце, мой талісман. Лягчэй робіцца 
і ласкавей, як з Табою пагаманю.

Твой Гурык.
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18.І.42. Нядзеля, раньне. На працы. № 157.

Дарагая мая, любая Ларута!

[…] Сёньня нашы выгналі немцаў з Уварава, недалёка ад Гжацку, і ў бліжэйшыя 
дні трэба чакаць захопу Гжацку. Люты можа стаць месяцам збаўленьня, або 
пачаткам яго. З нецярплівасьцю чакаем ранішніх паведамленьняў.

А Беларусь вызваляць пайду і я.

22.І.1942. Чарапавец. № 162. Вечар, 9 г.

Дарагая мая Ларута!

І ў мяне сёньня неспадзяванае сьвята: атрымаў на пошце «да патрабавань-
ня» 3 лісты: два ад Цябе — № 113 ад 5/І.42 г. і № 116 ад 9/І.42 г. і адно ад 
Галі — ад 11.І.42 г.

Проста дзіўлюся, як палепшылася праца пошты: за 13 дзён пачалі прыходзіць 
лісты замест ранейшых 20–30 дзён.

[…] Сёньня ўжо 5 месяцаў, як мы разьвіталіся, і 7 месяцаў вайны. Час стаў 
весялейшым, пачынаецца наша перамога. А ў няўхільнасьці канчатковай 
перамогі я заўсёды быў упэўнены. Толькі шлях да яе яшчэ доўгі і цярністы. 
Але фашызм будзе моцна пабіты, зьнішчаны, і чалавецтва зноў уздыхне воль-
на, як пасьля спаду пякельнае тыраніі.

І я хачу пабачыць і адчуць Цябе хутчэй, мая любая Ларута. Спадзяюся, што 
мне гэта задасца — я зьбіраюся па дарозе заехаць да Вас.

[…] Нічога нажаль не набуду Вам харчовага. Але прывязу 250 грам поснага 
масла і 650 грам клюквеннага экстракту (карысна будзе для дзетак і для Тваіх 
зубоў).

[…] Сьвету электрычнага ўжо даўно німа вечарамі, але я дастаў 3 л газы, га-
спадыня дала мне добрае новае шкло.

На будоўлі ваенных аб’ектаў праца была вельмі напружаная, умовы 
жыцця цяжкія, галодныя. Але Гарэцкі сваім родным стараўся пісаць ба-
дзёрыя лісты, падкрэсліваў, што добра харчуецца і адчувае сябе зусім 
здаровым і моцным. Тым не менш эканоміў грошы, адмаўляў сабе ў 
многім, каб дапамагчы дарагім сваім людзям, рэгулярна пасылаючы ім 
грашовыя пераводы, а зрэдку і пасылкі. На самай справе быў стомле-
ны, але маральна моцны. Аптымізм, як заўсёды, нідзе і ніколі не пакідаў 
яго. Увесь час яго думка вярталася да любай Радзімы. Гаўрыла 2 сту-
дзеня 1942 года ў блакноцік запісаў: «Чарапавец. […] Часам — адчувань-
не фізычнае слабасьці — сэрца, задыханьне…» Але нягледзячы на гэта, 
далей у той жа дзень: «Радасьць вандраваньня. Нагляданьні. Штуршкі. 
Размова ў музеі. […] Заўсёды вучыцца. Радасьць веды. Удзячнасьць му-
зею. Далёкія. Раскіданыя. Дапамаганьне. Ашчаднасьць. Недаяданьне. 
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В ыкананы абавязак. Адпачын. “Воскресение”. Мастацтва-насалода і 
мастацтва-бальзам. Плач Яраслаўны. Вялікае сэрца і вялікае пачуцьцё. 
Сапраўдны друг. […] Ці магчым зварот? О, Беларусь! Мая шыпшына… 
Памерці б толькі на бацькаўшчыне».

*    *    *

Ларысе і Надзеі Чарнышовай у раённым цэнтры Удмуртскай АССР — 
сяле Вавожы ўдалося зняць цалкам сялянскую хату з невялікім дваром, 
хлеўчуком і агародам у некалькі сотак. Усім жылося цяжка. Мясцовыя жы-
хары лічылі, што ў гэтым часткова павінны не толькі вайна, але і прыез-
джыя — эвакуіраваныя (як многія сяляне казалі — «кавыраныя»), таму 
да іх адносіліся як да чужых, насцярожана і не заўсёды добразычліва.

Лара пісала: 

№ 39. 2.Х.41. Вавож.

Мой любы, родны Гурэечка, зоранька ясная! Вочы твае сьвецяць мне агнём 
блакітным, грэюць ласкаю нежнай. Праз далёкія кіламетры чую клопат твой 
аб нас, голас зямлістага Гура. І я моцная, бо маю цябе, мае сэрцайка. Твае 
лісты — частка таго паветра, якім я дыхаю. Мы зараз так стамляемся на полі, 
што некалі і німа сілы адказаць як мае быць на лісты, даруй.

[…] А нашыя хлопцы ня вучацца, бо 5–10 класы працуюць на палях. Кажуць, 
што наогул 8–10 кл. ня будуць вучыцца, бо бракуе людзей, а трэба тэрмінова 
рабіць дарогі, пляцоўкі розныя, яшчэ там усякае, лесазагатоўкі хутка пачнуц-
ца. […] Мы працуем на полі ад 8 г. да 18 г. За зжаты 1 га атрымаем 3 пуды 
зярна, 1 пуд мукі. […] Я працую найбольш марудна, бо троху задыхаюся. Але 
гэта нічога, мне наша брыгада (мама, я, Надзя, Нюра і Радзік) даруюць маю 
маруднасьць. А я стараюся і зрэзала ўжо макушачку і кавалачак кіпцюра на 
пальцы левай рукі. Свае раненьне на с/г фронце перанашу мужна, хаця палец 
спаць дрэнна дае. Цалую цябе, мой дужа каханы. Як хачу быць з табой! Даруй 
мне ўсё, даруй, што не з табою я. Твая Лара.

Хваляванняў і клопату ў Ларысы было процьма: як там Гурык жыве 
адзін, ці здаровы і жывы (асабліва калі доўга не было лістоў, а пошта 
працавала кепска); як здароўе старэйшага сына, які хварэў на плеўрыт, 
кепска харчаваўся і многа працаваў на заводзе; як пракарміць сям’ю і да-
стаць адзежу (асабліва ў лютыя маразы — да 30–50 градусаў), дзе купіць 
дэфіцытнай газы для лямпы (электрычнасці не было); як адолець спра-
вы, якія навальваліся (асабліва ўзімку) у вялікай колькасці, адабраць на-
сенне ва ўсіх калгасах (і ў свой час апрацаваць яго); ці жывыя родныя, 
якія засталіся ў акупіраваных раёнах краіны; ці не забітыя пляменнікі 
Гаўрылы, якія пайшлі на фронт, і г. д.
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Вось некаторыя вытрымкі з лістоў Ларысы да мужа:

12.Х.41. 

Мой родненькі, даражэнькі Гурык!

[…] Я нешта гэтыя дні так лапачуся, не знаходжу сабе месца ад хваляваньня 
за цябе. […] Зараз слухаю апошнія весткі. Дыктар гаворыць, што былі моц-
ныя баі на адным з вучасткаў паўн.-зах. фронту, дзе немцы хацелі прарваць і 
ўрэзаліся ў нашу лінію абароны. Мо гэта там, дзе ты, мой родны?

30.Х.41. 

Мой любы Гурык! Лістоў німа ні ад цябе, ні ад Тусі, ні ад каго са знаёмых. […] 
Але што з табой, з Вамі са ўсімі? Дзе вы? Жывы ці вецер толькі над галовамі 
песьню васенную пяе? Зразумела, вайна ёсьць вайна. Чакай ад яе ўсяго і ў 
першую чаргу сіроцтва, адзіноты. Але сэрца ня хоча слухаць разваг ніякіх і 
стогне, нудзіцца, ад болю замірае…

Цікава, што ў адным з лістоў гэтага часу Лара вельмі правільна дала 
ацэнку аптымістычнаму характару свайго мужа: 

№ 78. 24.ХІ.41. 

Мілы Гаўрылічка! 

[…] Ты пішаш, што з прыемнасьцю будзеш успамінаць Усьць-Волму… Я ня ве-
даю мейсца, пра якое ты ўспамінаеш дрэнна. Па-першае, ты ўмееш жыць з 
людзьмі, і заўсёды яны добра да цябе адносюцца, таму і ўспаміны аб іх до-
брыя. Па-другое, ты заўсёды ўмееш знайсьці цікавае ў прыродзе, бачыш яе 
хараство, як рэдка каму гэта задаецца. Мусіць, каб ты трапіў на каменную 
глыбу-выспу, ты і там знайшоў бы горы цікавага.

26.ХІ.41. 

[…] А каня ў райзо нам цяжка дабіцца, бо загадчык больш шкадуець каней, 
чым людзей. Ведама, сам ён за 2 км пехам ня ходзіць, а супрацоўнікі за 30 км 
бегаюць. Як ісьці прасіць каня, дык цэлае мучэньне — лепш касторку выпіць.

[…] Вельмі кароткі дзень у нас. Прыходзім да дому, павячэраем, пасядзім тро-
ху, звычайна да 9 гадзін, і кладземся спаць, бо шкада газы. Нам яе вельмі 
памалу даюць.

29.ХІ.41. 

[…] А самае галоўнае, як захварэў Гр. Міх. на эксудаціўны плэўрыт і tbc (1/3 
лёгкіх пацямнеўшыя)… У яго німа асобнай пасуды, і макроты яго (плюецца ён 



193Другая сусветная вайна

усё) і ў вёдрах і ў гарнушку, які не выносіцца па некалькі дзён. Хата зусім не 
праветрываецца, сырая. Словам, такое цяжкое ўражаньне ў мяне засталося 
ад іх быту, што скарэй захацелася паехаць ад іх. Шкада стала Славіка. М. Ф. 
карміць яго адмовілася, бо з харчаваньнем у Іжэўску дужа цяжка. На заводзе 
ёсьць сталоўка, але туды трапіць можна толькі ў час тваёй зьмены. Калі Славік 
ідзе на ноч, дык удзень ён жывець толькі на адным хлебе. Я ўжо пыталася 
яму кватэру ў другім месцы, і сам ён даўно шукаець, але ў Іжэўску стала так 
цесна, што абсалютна нельга знайсьці кута. Шмат заводаў, ін-таў пераехала 
туды.

12.ХІІ.41. № 96. 

Любы мой Гурычык! Учора ледзь жывая прыйшла з вёскі ўжо ў пацёмку. 
Нешта ночы чорныя, чорныя пайшлі. Вядома, галава разбалелася як мае 
быць, з заездам у Рыгу. Сэрца ператамілася троху, бо трэба было ісьці па та-
кому глыбокаму сьнегу, як вандроўнікі ходзюць па глыбокіх пясках Сахары. 
Пішу кароценька, бо зараз трэба сьпешна скласьці канспект лекцыі і ехаць 
у Гурэсь-Пудгу (за 15 км) адчыняць курсы машынаводаў. Рыхтуем з вучняў, 
настаўнікаў, служачых кадры, якія змогуць сесьці вясною і ўлетку на машыны 
(сеялку, касілку, жнеярку). […] Між іншым, учора абышла ўсю вёску, і ніхто 
мне ня даў ні шклянкі малака, ні бульбіны варанай. Так, ня еўшы, і дайшла 
галоднай да дому. На абмен на ўсякія транты готовы яшчэ тое-сёе даць, а на 
грошы — нічога. […] Хай будзе табе хутчэй задача ў пошуках каменьня і пяску. 
Цалуем цябе ўсе мы моцна, а я асабліва. Твая Лара.

Праз некаторы час да Ларысы з Надзеяй далучылася Туся з Інай. 
Яны эвакуіраваліся з Запарожжа і доўга (паўтары месяцы) рухаліся на 
ўсход — праз Каўказ, Каспійскае мора, Ташкент, Арэнбург, Свярдлоўск — 
з тысячамі прыгодаў, непрыемнасцяў і цяжкасцяў. Стомленыя, хворыя 
ледзь дабраліся да Вавожа. Бамбёжкі і іншыя жахі, што зведалі ўцекачы, 
асабліва падзейнічалі на Іначку, якая ўвесь час вельмі кепска сябе ад-
чувала.

Хлеба выдавалі па 200 грамаў на чалавека. Ратавала ўласная гаспа-
дарка (агарод, парсюк), якой галоўным чынам займаліся дзед Восіп 
Іванавіч і Радзік. Вельмі дапамагло тое, што Туся паступіла працаваць 
бухгалтарам на маслазавод, адкуль нярэдка прыносіла адгон, які ўсе 
з прыемнасцю пілі. Але ўсё адно голад прывёў да таго, што ў Лары і 
асабліва ў Восіпа Іванавіча пачалі апухаць ногі. Яны стараліся менш есці, 
каб іншым дасталося болей, асабліва дзеткам. Бясконцае недаяданне, 
пастаяннае адчуванне голаду — цяжкае фізічнае і маральнае выпраба-
ванне для чалавека.

Пры канцы студзеня 1942 года Іначка захварэла на менінгіт. Паклалі 
яе ў бальніцу, і там яна неўзабаве памёрла. Стаяў моцны мароз, зямля 
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так глыбока прамерзла, што магілу змаглі выкапаць толькі з дапамогай 
двух дужых хлопцаў. І паглынула нашу мілую Іначку тая халодная зямля 
навечна. Тусі ўдалося дастаць малака, батон хлеба. Увечары Радзік еў цё-
плую бульбу з кавалкам хлеба, запіваў малаком, і было яму так цяжка і 
балюча на сэрцы і так шкада сястрычку, якая ўжо ніколі больш не зможа 
паспрабаваць такой смакаты… ён не вытрымаў, забіўся ў цёмны кут, да-
лей ад усіх, і кроплі слязінак змяшаліся ў шклянцы з малаком…

Многія адміністратары ў раёне былі малапісьменныя, грубыя, не-
культурныя, працаваць з імі было нялёгка. Лара 28.ІІ.42 пісала: 

[…] ён і пачаў крычэць: «я загадваю, я як адміністратар кажу вам» і г. д. 
«Што, я ўжо ня маю права крычэць на свой апарат?» і ўсякае іншае глупства. 
Я папрасіла яго пакінуць лабараторыю. Ненавіджу крык і грубасьць, а шчэ 
больш — глупства, зазнайства. […] Ты, вядома, разумееш, да чаго мне хочац-
ца зноў быць разам. Калі кругом жыцьцё шчодрай рукой сеець сьмерць, дык 
больш разумееш кароткасьць жыцьця свайго і хочацца гэту рэштку дзён тваіх 
агарнуць большай ласкай. Усё жыцьцё такое неласкавае, жорсткае, нейкае 
ваўчынае.

Пасля зімы многія паціхеньку хадзілі на калгасныя палі збіраць 
пакінутыя з восені рэшткі збожжавых зярнятак, бульбу ці турнэпс. Гэта 
аказалася вельмі небяспечна: ад збожжа, якое праляжала пад снегам, не-
каторыя моцна хварэлі і нават паміралі; міліцыя і спецыяльныя людзі 
лавілі «збіральнікаў» — «расхитителей государственной собственно-
сти» — і аддавалі іх пад суд. Адна суседка — адзінокая маці — атрымала 
за такую справу 10 гадоў, а яе двух малых дзетак адправілі ў дзіцячыя 
дамы, прычым у розныя.

Школьнікаў вельмі часта пасылалі «на бульбу»: сярпамі жалі авёс, 
капалі бульбу, збіралі сена, рыхтавалі ў лесе дровы для ацяплення шко-
лы (асабліва падабалася валіць вялікія елкі). Настаўнік хіміі вучыў лупіць 
кару з ліпы, а потым плесці лапці. Радзім таксама сплёў пару лапцей, але 
насіць іх не прыйшлося, усё ж хапіла бацінак і ботаў.

Ад Гаўрылы часта атрымлівалі лісты, у якіх ён як мог падбадзёрваў 
сваіх родных. Сынам ён любіў паўтараць словы У. Дубоўкі: «У пераш-
кодах дух мацнее». І праўда, цяжкасці зрабілі іх больш сур’ёзнымі: ста-
рэйшы сын працаваў на заводзе ў Іжэўску, а малодшы стараўся праца-
ваць з дзедам па гаспадарцы, дапамагаў і маме на станцыі лічыць зяр-
няты на ўсходжасць (было страшэнна многа працы, бо патрабавалася 
рабіць аналізы збожжа з усіх калгасаў раёну, а іх аж 123, і таму Ларыса 
затрымлівалася да позняга вечара). Прыходзілася замест фурмана ехаць 
на санях па глыбачэзным снезе ў розныя калгасы, бо Ларыса мусіла там 
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адбіраць насенне на аналізы, а ехаць адной было страшнавата. Снегу 
ўзімку намятала вельмі многа, у паўтара — два метры таўшчынёю. Сан-
ны шлях быў дужа вузкі, толькі на аднаго каня. Калі яны сустракаліся 
з мясцовым селянінам, ён ніколі не саступаў дарогі, хаця і бачыў, што 
насустрач едзе жанчына з хлопцам, таму ім, слабейшым, даводзілася 
з’язджаць убок. Конь правальваўся па пуза, хлопец — па грудзі, але 
цягнуў каня за аброць, а той не ішоў, потым неяк падскокваў, каб ногі 
троху выскачылі са снегу і змаглі зрабіць хоць крок… А маці і сыну зда-
валася, што ён вось-вось зламае нагу — і што тады рабіць і як тады 
аплачваць за чужога каня. Мужык азіраўся, з’едліва і самазадаволена 
ўсміхаўся. Доўга корпаючыся, з вялікай цяжкасцю выбіраліся на дарогу. 
Зноў раўнамерна бег конь і каціліся санкі, а яны маліліся, каб не сустрэўся 
хто-небудзь яшчэ. Узімку было вельмі многа ваўкоў, не менш галодных, 
чым людзі. Голад гнаў іх аж у сяло. Дні былі кароткія, і як Ларыса ні ста-
ралася вярнуцца да цемнаты, гэта рэдка атрымлівалася. Было страшна, 
калі чулі прагнае выццё ваукоў ці бачылі пранізлівы бляск іх вачэй у 
цемры позняга вечара. Сын мацней паганяў каня і адчуваў, як яго мама 
бліжэй падсоўваецца да яго. Але сустрэч з мужыкамі яны баяліся больш, 
чым тых ваўкоў.

Славік, які адзін жыў у Іжэўску, таксама галадаваў. Яго малодшы брат 
улетку некалькі разоў ездзіў да яго. Трэба было пешшу ісці каля 15 км да 
чыгункі, а потым яшчэ каля 8 км па шпалах да станцыі Вялікая Мажга, 
а адтуль ужо цягніком да Іжэўска. ён набіраў у рукзак прысмакаў: бульбы 
і іншай гародніны, адзенне для брата. Аднаго разу за ім пагнаўся нейкі 
дзядзька, каб забраць рукзак, — ледзь уцёк… А тады шмат бадзялася 
нейкіх бяздомных людзей, якія не тое што за рукзак з ежай, але і за бу-
ханку хлеба маглі добра адлупцаваць, а то і забіць.

Ларыса радавалася, што Радзік — самы старанны чытач раённай 
бібліятэкі — за два гады перачытаў усе кнігі, якія там былі, у тым ліку 
вялікую колькасць рускай і замежнай класікі. І вучыцца стаў так до-
бра, што сёмы клас скончыў на адны пяцёркі, атрымаўшы Пахвальную 
грамату.

Гаўрыла падтрымліваў родных не толькі лістамі, але рэгулярна 
прысылаў грошы — яны ўвесь час адчувалі яго прысутнасць. Некалькі 
разоў яму на пару дзён удалося прыехаць у Вавож. Для ўсіх гэта было 
сапраўднае свята. У сваім блакноціку Гаўрыла запісаў: 

7.V.42. […] Падарожжа да Вавожу. Цяжкі шлях. З удмуртамі. Радасьць прыез-
ду. Худыя, галодныя. Роспач і зьнямога. Сум. Разьвітаньне. Постаць маці — 
параўнаньне з 1935 годам. Узварот, сын праваджае. Мяжа фізычнага стам-
леньня, як ніколі. Апалі шчокі. 
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Пазней яшчэ адзін запіс: 

18.VІ.42. Вавож. 

Да мілых межаў шлях. Спатканьне. Радзімка, Лара, Туся. Я знову «я»… 
Сапраўдны адпачын.

У лютым 1942 года Г. Гарэцкага прызначылі начальнікам геалагічнага 
аддзялення праектна-вышукальнага бюро № 11 Гідрапраекта Галоўнага 
ўпраўлення лагераў прамысловага будаўніцтва НКУС — у пасёлак 
Сухі Лог Камышлоўскага раёна Свярдлоўскай вобласці. Тым самым ён 
пераехаў значна бліжэй да сям’і і каханай.

У Чарапаўцы Гарэцкі разам са сваімі калегамі па працы ўладкаваўся 
ў цяплушцы і на працягу 12 дзён рухаўся ў бок Ніжняга Тагіла. Гаўрыла 
пісаў з Волагды: 

3.ІІ.42. Волагда. № 173. Дзень. 

Дарагая мая Ларута! […] Задалося атрымаць па камандыроўцы 1 кг хлеба — 
гэта добры дадатак, але не ўсе атрымалі. Я памыўся, а вось А. М. і Барско-
ву вады не хапіла. Вару німа. Шмат сумнага давялося сёньня наглядаць. 
Нябожчыкі ляжаць усцяж цяплушак. І не так мала побач з нашай цяплушкай. 

На наступны дзень: 

[…] Паганае ўражаньне пакінула Волагда, як на Цябе некалі ў 1932 г. Харкаў. 
Я не магу да гэтага часу адбіцца ад малюнкаў жудасьці… А дзень сёньня быў 
сонечны, ласкавы, нагадваў троху вясну. Але соцені нябожчыкаў не давалі гля-
дзець на сонейка. Я цэлы дзень засмучаны: туга не адчэпліваецца, нібы я сам 
зазірнуў сьмерці ў вочы, нібы я сам вінен, што рана пакінулі сьвет няшчасныя.

Г. Гарэцкі праязджаў недалёка ад Вяткі, але сустрэцца з Лёляй і Галяй 
не ўдалося, не змог заехаць і ў Вавож. Дужа сумаваў і шкадаваў…

Гаўрыла вырашыў перавесці Лару да сябе, што было не так проста, 
бо яе не хацелі адпускаць з працы, дзе неабходна было зрабіць каля 27 
тыс. аналізаў насення. Набліжаліся аўральныя часы севу, і Лару пасылалі 
ў калгасы кіраваць і дапамагаць — 20 км мусіла ісці пешшу. Яна пісала: 

19.ІV.42 г. № 149. Вавож. 

Любы мой Гурычык! Сёньня Собалеў падцьвердзіў, што адпусьціць мяне 
31.V. Як хачу я хутчэй адгэтуль вырвацца! Гурычык, родны, прышлі мне сюды 
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даведку-вызаў, па якому я магла б узяць дазвол аб выездзе адгэтуль, бо нават 
на ўсход без дазволу з Вавожу не пушчаюць.

24.ІV.42. 

Толькі што даведалася, што выезд адгэтуль трэба ўзгодніць з эвакопунктам 
Іжэўску, які дасьць дазвол на пропуск Вавожскаму ўраду.

№ 163. 8.V.1942, вёска Рускі Зядлуд. 

Мой родны Гурык! […] Сама не рада свайму жыцьцю. Начальнікі абвесьцілі 
наш раён у перыядзе масавага севу, а грунт зусім яшчэ ня сьпелы. Стаіць 
усюды вада на палёх, балота проста. Коні апырсківаюць сябе цалкам, ходзю-
чы па полю. Коні слабыя, падаюць. А з раёну штогадзіну загадваюць: трэба 
араць, трэба сеяць. Учора выпаў, як мая гаспадыня кажа, на цэлы лапаць 
сьнегу, сёньня зноў сьнег. Пласты глебы ўсплылі. Ну як тут сеяць, бараніць, 
калі і араць нельга? Гэта ж усё насеньне можна пагубіць, што летась яны 
і зрабілі. Пасеялі па мокраму, насеньне ўсплыло, згрудзілася, тады глеба 
падсохла ды патрэскалася і ўраджаю нічога не было. Гаспадыня корміць 
мяне так смашна, што аж мне нялоўка і сорам: я ем так добра, а мае дзеці 
і родныя і малой долі гэтага ня маюць. Я знайшла тут трохі бульбы на пасеў 
нам, так што мы ўжо маем ня менш, як 4 пуды яе. Гарод мы зрабілі някепскі, 
але, вядома, 0,5 га не засеем, бо гэтакую плошчу ня здужаем: прыйдзецца 
ж самім капаць.

Цалую цябе, мой родны, дарагі дужа. Во, Радзік будзе рады ехаць са мной 
да цябе! Яго прызначылі працаваць у Квачкам — вёска ў 2-х км ад Вавожа. 
Цалую, лашчу. Твая Лара.

№ 171. 19.V.42. в. Р. Зядлуд. 

Учора, прыйшоўшы сюды, страшэнна стамілася, бо прыйшлося яшчэ пабе-
гаць па 2-х вёсках у адлегласьці адна ад другой у 5 км. Нам загад скончыць 
сеў яравых да 22.V, а ў нас толькі 37%, або 42% ад усіх зерневых і зернева-
бабовых. 3 вёскі канчаюць зусім сеў заўтра, 2 — скора кончуць, а 3-я ня ведаю 
калі і кончацца, асабліва слаба ў аднэй, дзе было ў калгаснікаў шмат вялікіх 
садоў; не ўлічылі спэцыфіку гаспадаркі, зрабілі ў іх ухіл тэй жа, што і ў іншых, і 
з багатай некалі вёскі стала безгаспадарчая, нядружная, разрабаваная вёска. 
Цяжка працаваць у тым калгасе. 

№ 174. 20.V.42. в. Р. Зядлуд. 

Адна тэлефонаграма страшнейшая за другую мусяць падганяць нас, а мы 
мала рушым. Зроблена на 44%, а па раёну засеву ўжо каля 60%. Далі нам 
спачатку 6, тады 5 зусім нягодных трактароў, якія ўсе разам аруць па 3–4 га ў 
дзень. Трактарысты неспрактыкаваныя, трактары сабраны са старых частак, 
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а за вынікі іх працы адказваем мы. У кожнай тэлефонаграме нас абяцаюць 
судзіць. Я ўжо губляю апошнія сілы пад гэтакімі абяцаньнямі працаваць. Коні 
ледзь ходзюць, і мы мусім іх пасылаць па апал дзеля трактара, на мену не-
кандыцыйнага насеньня ў Сюгінск і Кізнэр. Усё гэта страшэнна адрывае ад 
сяўбы. Нам далі тэрмін да 25.V закончыць сяўбу. 26.V бюро будзе, нашы 
ўпаўнаважаныя ўсе паедуць — аж страшна, што будзе. […] Атрымала тваю 
тэлеграму, каб не браць Радзіка. Я табе ўжо пісала, што і сама я такой думкі. 
Напішы ты Радзіку добры ліст, бо яму дужа сумна са мной ня ехаць да цябе. 
[…] Не прычакаю часу, калі да цябе змагу ехаць. Ад гэтых страхаў часамі ду-
маю, што і не задасца зусім быць з табою. […] Бывай, мой родны. Ня гневайся, 
што мала пішу — зьбегаюся за дзень, а 4-й гадзіне ўстаю, каб праверыць, ці 
пачалася праца, і настрой вельмі ўпадлівы. Кожную працу, якую я працую, 
люблю, але мусіць з кожнай працы можна зрабіць работу такую, што яна ня 
цешыць, а родзіць думкі аб больш хуткім канцы твайго жыцьця. Нічога ня 
міла, адзін вечны пакой вабіць. Даруй мне, Гурык, за гэтакія словы. Вядома, 
выцягну, але проста не паплакаць не магу ўжо. І перад кім жа не паплакаць, 
як не перад табой? Цалую цябе на ўсю сілу. Твая Лара.

Нарэшце ў канцы чэрвеня 1942 года Ларыса здолела выехаць з Ваво-
жа. Прыехаў па яе Гаўрыла, і спачатку на кані, затым цягніком, на парахо-
дзе па рэчках Кама і Белая яны дабраліся да Уфы. Тут Лара трохі адпачыла, 
адышла ад напружанага вавожскага стану. Схадзілі разам у оперны тэатр 
Украіны — так былі рады зноў адчуць прыгожасць вялікага мастацтва. 
Пабылі на сесіі Акадэміі навук УССР. Праз месяц Гарэцкага прызначылі 
галоўным геолагам Камска-Чусаўскага бюро № 12 «Гідрапраекта» 
Галоўпрамбуда, а Ларысу — туды ж інжынерам-грунтазнаўцам у лабара-
торыю. Зноў параходам яны пераехалі ў пасёлак Чунжына, які знаходзіцца 
на другім беразе шыбкай і прыгожай ракі Чусавой супраць горада Чуса-
вы Молатаўскай (цяпер Пермскай) вобласці.

У тыя часы Гарэцкі запісаў у блакноцік: 

23.V.42. На мяжы фізычнага напружаньня. Недаяданьне. Бачу, як зьмяняецца 
твар, ападаюць шчокі (правалы, як пасьля дарогі з Вавожу ў Сюгінск). Неза-
даволеныя. Улічэньне кожнага кавалку хлеба, грызьня за харчаваньне, зла-
дзейства, недадаваньне прадуктаў… Дэградацыя людзкасьці, аджыўленьне 
зьвярынага.

14.VІІ.42. Уфа. Радаснае падарожжа разам з Лараю. Пабыў у горадзе. Лара 
адпачывае. Мая радасьць, удзячнасьць. Магчымасьць будаўніцтва на Уфе. 
Карст. Накіраваньне на Чусавую. Безграшоўе. Ак. Навук Укр., паседжаньні. 
Вялікасьць і дробнасьць. Роспач ад апошніх вестак. Моц безвыходнасьці…
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Г. Гарэцкі пісаў сваім сынам:

5.VІІІ.42 г. Чусавы. № 12. Раньне.

Дарагі мой Радзімка! 

Вось ужо тры дні, як мы жывем у Чусавым. Гэта досыць вялікі горад, пры-
гожы, раскіданы, стаіць у горнай даліне, пры рацэ Чусавой. Але ж вельмі 
дымны горад. Аднак пасёлак Чунжыно, у якім мы пасяліліся, ніколі дымам не 
засьцілаецца. Гэта — хутчэй вёска, з даўжэйшымі вуліцамі, скрозь паросшымі 
травою, з асобнымі хатамі, гародамі. Па некаторых вуліцах амаль ніколі ня 
езьдзюць, а па некаторых зусім рэдка і ходзюць, нібы ў самай глухой вёсач-
цы. Блізка ў гарах ёсьць лес: шмат было ягад і маліны, але вельмі павыбралі. 
Цяпер ходзюць па ягады за 12–15 км і прыносюць маліну вёдрамі. А так-
сама і грыбоў адтуль прыносюць памногу. Учора пасьля заняткаў я першы 
раз хадзіў у лес. Пахадзіў у высячаным лесе адразу за вёскаю і за 2 гадзіны 
сабраў: шклянкі дзьве маліны і суніц, 1 баравічок, 3 падасінавікі, 3 грузды, 
каля 30 сыраежак. А прыемна як хадзіць па лесе.

Зараз вось толькі што прайшлі мы камісію вайсковую. Я, як і ўсе мае 
супрацоўнікі, прызнаны годнымі. Усім нам далі адтэрмінаваньне.

20.VІІІ.42. Чусавы. № 15. Раньне.

Дарагі мой Радзік! 

Не пісаў Табе 5 дзён, бо езьдзіў разам з Даманскім па Чусавой на Поныш і 
Кумыш. А прыехаўшы, адчуў, што болькі мае на левай назе не зарастаюць, 
а пачалі гнаіцца зусім так, як некалі ў Салікамску. І вось ужо другі дзень я, 
зусім здаровы, ляжу у ложку з хвораю нагою. Больку я лячу так, як лячыў мяне 
ў 1940 годзе Скрапко: абклаў больку гіпсам, абвязаў і трымаю яе нерухома. 
Вельмі шкадую, што ў такі добры летні час прыйшлося ляжаць у ложку. Бо ў 
нас зараз гарачая праца ў полі, трэба шмат езьдзіць. А я ляжу…

Дужа прыгожая рака Чусавая. Даліна глыбокая, берагі часта крутыя, 
скалістыя. Шмат выступаў, вапняковых скал, якія завуцца тут «камнямі» і 
маюць уласныя імёны: «Гребешок», «Дыроватый», «Печка», «Разбойник», 
«Шайтан», «Четыре брата» і г. д. Бясконцае мора лесу, апрача сьцежак — 
дарог німа. Увесь рух толькі па рацэ. Я набраў за 3 гадзіны паўвядра маліны, 
назьбіраў за дзень 1½ вядры падасінавікаў, абабак і баравікоў. Штаны мае 
ад пафарбаванага касьцюму зусім падраліся на каленах, вельмі я ўдзячны 
бабулі, што яна параіла ўзяць мне новы касьцюм, іначай была б катастрофа. 
Папрашу бабулю захаваць мае лапленыя галіфэ. І ад Цябе нешта даўно німа 
лістоў — пішы, мой любы. У нас усё добра. Хутка дадуць зарплату — і мы 
вышлем грошы.

Твой тата.
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23.VІІІ.42. Чунжына. Надвечар.

Дарагі мой, любы Славучок!

Сёньня мы атрымалі з Іжэўску ліст, пісаны Радзікам 13.VІІІ. Каб Ты бачыў, якая 
вялікая радасьць была для мамы даведацца, што Ты застаўся працаваць і на-
далей. Рад і я. Але мама аж зазіяла ад радасьці. Мама Цябе вельмі любіць 
і жалеіць. Ты для яе — самы дарагі на сьвеце. Будзь жа шчасьліў, сынуля, і 
працуй добра, па-стаханаўску, каб апраўдаць тую ацэнку Тваёй патрэбнасьці, 
якую Табе далі.

Мы былі дужа ўсьцешаны лістом Радзіка, сталі зусім супакоенымі. Мама Табе 
сама напішыць — на другой старонцы.

Ад Лёні мелі ліст учора, а пісаў ён яго 12.VІІІ, — ліст дайшоў за 10 дзён. Лёня 
недзе на Волхаве, на перадавой пазіцыі. Ужо шмат яго таварышоў паляг-
ло сьмерцю. Харчуецца Лёня нядрэнна, ні ў якіх прадуктах недахопу німа. 
Напішы яму. Нам ён ліст напісаў нямецкім атрамантам (чарнілам), пакінутым 
нямцамі пры ўцяканьні ў акуратнай, герметычна зачыненай баначцы.

30.VІІІ.42. Чунжына. № 17.

Дарагі мой хлопчык, мой любы Радзімка!

Як я перад табой вінаваты: ня пісаў Табе цэлы тыдзень, проста аж сорам.

А за гэты час ад Цябе мы мелі шмат лістоў. Прыйшлі: 6, 7, 8, 9, 10 і 11 лісты. 
Праўда, ёсьць у мяне і довады для апраўданьня: я ўвесь час ляжу на лож-
ку з хвораю нагою і шмат працую. Чытаю справаздачы геалёгічныя, кніжкі, 
пішу дакладныя запіскі, заключэньні. А заўчора ў мяне, ля ложку, было цэлае 
паседжаньне, якое цягнулася з 8 гадзін раніцы да 3 гадзін дня. […] я рабіў 
даклад па геалёгіі району. Гаварыў гадзіны 3–4, аж стаміўся. А потым трэба 
было пісаць заключэньне, — вось так і прамільгнуў цэлы тыдзень.

Я па радзе доктара рабіў два дні цынкавую прымочку болькам — памаг-
ло, болькі пачалі заплываць, хоць яшчэ і гнаяцца. Ем сушаны шыпшыньнік. 
Сур’ёзнага з нагою нічога німа, але ляжаць дні 3–4 яшчэ прыйдзецца. Пасьля 
прымочкі я ня буду некалькі дзён нават дакранацца да болек, каб толькі хут-
чэй зажывалі.

10.ІХ.42. Чунжына.

Дарагі мой, любы Славік!

Атрымаў Твой ліст ад 1.ІХ. Дзякуй Табе.

Мама паехала ўчора раніцою ў камандыроўку, у гор. Карпінск за Ніжнім 
Тагілам, па лябараторнае абсталяваньне. Прабудзе там яна дзён 7–8.

Паехала мама з невялікаю ахвотаю. Але трэба ехаць, бо ў нашай лябараторыі 
грунтовай абсталяваньне небагатае, а там можна атрымаць досыць шмат 
чаго.
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На дарогу мама ўзяла 3 ½ буханкі хлеба, кілаграмаў 7–8; потым 3 селядцы, 
400 гр. сыру, цукру, цыбулі, пшана, лапшы. Спадзяюся, што галадаць мама 
ня будзе.

Сумна мне было заставацца аднаму. Ліст Твой ужо не застаў маму.

Абеды мне варыць гаспадыня. Учора быў гарох, з бульбаю, моркваю і кава-
лачкам сала. Мне хапіла і на абед, і на сёньняшні заўтрак. А сёньня будзе ў 
мяне капуста з бульбаю і з салам, а на другое грыбы — апенкі прэжаныя.

Я ўсё яшчэ ляжу на ложку. Болькі паганыя ніяк не зажываюць. Я Табе падра-
бязна ўжо асьвяціў гісторыю хваробы. І вось пасьля таго лісту палепшаньня 
німа ніякага. Я ўжо ня ведаю, як і лячыць. Толькі бачу, што спосаб «адчыне-
нага лячэньня» таксама не дапамагае. А ляжаць увесь час і ўдзень і начою 
на ложку мне страшэнна надакучыла, дадзела. Аж бакі баляць. А начою і па-
вярнуцца нельга, каб не кранаць гэтую паню — нагу. Чытаць у ложку можна 
добра — і я шмат чытаю. Ну а пісаць вось ужо і нязручна, — бачыш, як крыва 
напісаў на першай старонцы.

Неактыўны мэтад лячэньня (чакаю, пакуль само загоіцца) мне апрыкліў. 
Заўтра перайду на актыўны. Або пачну хадзіць, не зважаючы на болькі. Або 
паеду да Скрапко ў Салікамск (але ўсё тэлеграмы адтуль німа); або — пачну 
зноў рабіць розныя прымочкі ды прымазкі.

Хопіць ляжаць! Вось і зараз — я ўстаў і пішу Табе ліст ля століка. Зрушней 
стала.

Сур’ёзнага ў маёй хваробы нічога німа. Зацяжная яна толькі надта…

А восень стаіць залатая. А дні харошыя. Як добра было б працаваць у полі. 
Згубіўся мой палявы сезон.

[…] Радзім часта прысылае нам лісты. Ён вельмі захапіўся гаспадаркаю. На-
огул, у Вавожскіх нашых родных справы гаспадарчыя палепшалі. Мы дужа 
рады гэтаму.

[…] Ну, дык бывай, мой дарагі, харошы хлопчык. Будзь бадзёры, ня сумуй. 
Цябе чакае прыгожая, добрая, шчасьлівая будучыня.

Цалую.

Твой Тата.

11.ІХ.42. Чунжына. № 22. Дзень.

Любы мой, дарагі Радзімка!

[…] Дужа рад, што праца па вычэрчваньню карты пасоўваецца наперад. Рабі 
яе старанна, але глядзі беражы вочы, не напружвай іх, не працуй пры дрэн-
ным асьвятленьні. Працуй з смакам, спахваля, з перапынкамі, як мастак. Жа-
даю Табе, каб і ў 50 год не насіў Ты акуляраў — ніхто з Гарэцкіх іх не насіў.
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18.Х.42. Чусавы. № 2. Вечар.

Дарагі мой, любы Славучок!

Я толькі што прыехаў з далёкае камандыроўкі на р. Косьву, дзе прабыў 9 дзён. 
Таму ня пісаў Табе ўжо два тыдні. Мама ўжо 5 дзён працуе разам з 10 іншымі 
нашымі супрацоўнікамі на выгрузцы бульбы для нашага Бюро — у калгасе за 
8 км адгэтуль. Я прыехаў учора і маму ўжо не застаў. Не хапае рабочых, і, каб 
мець бульбу, супрацоўнікі пачалі самі выгружаць яе ў калгасе з ям і нагружаць 
у вялікія чаўны — шыцікі, якія прыяжджаюць сюды ў Чусавы і разгружаюцца 
супрацоўнікамі ж. На маму і мяне даюць па 70 кг бульбы. Але пачаліся маро-
зы, і ў дарозе бульба ўжо часткова падмерзла.

Вось чаму Ты апошнім часам мала маеш ад нас лістоў.

І Ты нам доўга ня пісаў. Мама вельмі на Цябе ў крыўдзе. Але прычына 
ўважлівая. Толькі другім разам Ты ўсё ж пішы часьцей.

Вітаю Цябе з такім важным учынкам, як уступленьне ў камсамол. Будзь сум-
ленным, чыстым, дысцыплінаваным. Выконвай акуратна грамадзкія нагрузкі, 
але не захапляйся імі настолькі, каб забывацца на вучэньне, у тым ліку і 
палітычнае, на працу над сабою, над павялічэньнем ведаў, культурнасьці, 
кваліфікацыі. Перачытай зварот акадэміка Паўлава да савецкай моладзі, не 
забывайся на яго словы.

Чытай больш кніжак. Ты аўладаў прафесіяй фізычнай працы — гэта прынясе 
Табе ў жыцьці вялікую карысьць. Не саромся і не чурайся фізычнае працы. 
Але разам з тым, нават і ў ваенны час, не забывайся на агульную культуру. Чы-
тай мастацкую літаратуру, слухай пры магчымасьці музыку, іграй сам. Бывай 
зрэдку ў тэатры, кіно.

У сярэдзіне лістапада 1942 года Славіка мабілізавалі ў армію і паслалі 
ў Сарапул у ваеннае вучылішча, але ўжо праз месяц адазвалі назад, бо 
зноў абвастрыўся хранічны плеўрыт лёгкіх. Тады яго паслалі ў Маскву 
працаваць на аўтамабільны завод імя Сталіна (ЗІС), а там ён зваліўся і 
паламаў руку. Зноў бацькам новыя хваляванні… Яны вельмі сумавалі 
па родных, асабліва па сынах. Хацелася жыць разам, але абставіны не 
дазвалялі. Гаўрыла пісаў свайму малодшаму сыну: 

25.ІІ.43 г. Чусавы. № 57. Вечар. 

Дарагі мой хлопчык! […] Табе надакучыла жыць у Вавожы. І нам таксама сумна 
жыць без Цябе. Мы з радасьцю забралі б сюды ўсю сям’ю, але тут па-першае 
цесна, па-другое — галаднавата будзе ўсім, па-трэцяе — цяжка вельмі будзе 
ўсёю сям’ёю пераяжджаць, па-чацьвёртае — мы пражывем тут, магчыма, ня 
так доўга, мо з год ці каля гэтага.
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У ваенны час большасці людзей краіны, у тым ліку і сям’і Гарэцкіх, 
жылося цяжка: не хапала грошай, галадавалі, дастаць адзенне амаль не-
магчыма, многа працавалі, перажыванні і хваляванні не пакідалі ні на 
хвіліну, што ўжо казаць пра гібель родных і блізкіх на фронце… Ларыса 
паслала Славіку троху адзення, баючыся, «каб ня сталася так, што я і Гу-
рыка раздзела, і Славіка не адзела, бо яго ўжо можа адправілі куды. […] 
Гурык застаўся толькі з двума рванымі кальсонамі». Трэба было збіраць 
пасылкі для франтавікоў і ахвяраваць грошы на зброю: «Пасьля працы 
быў мітынг, дзе вырашылі ня менш 30–50% зарплаты даць на танка-
вую калону». Каб падтрымаць вышукальнікаў, ім далі кавалак зямлі на 
бліжэйшай гары, але трэба было карчаваць пні, а на ўчастку Гарэцкіх іх 
было каля 150. Асабліва дасталося Ларысе.

Г. Гарэцкі часта ездзіў у камандзіроўкі на магчымыя створы будучых 
гідраэлектрастанцый на рэках Чусавой, Косьва, Усьва, у пасёлкі Кумыш, 
Шырокбуд, горад Кізел. У сваім блакноціку ў гэты час ён запісаў:

20.ІІІ.43. Усьць-Чусавая ля ст. Лёўшына. Дзень сьмерці Максіма. 4 гады. 
Неапраўданая згуба, неапраўданая пакута. Патмос у комійскіх балотах, тайзе. 
За што? Дзеля чаго? Трагічны лёс. Цяжкое жыцьцё, безупыннае імкненьне да 
лепшага, надзея на яго — і страшны канец… Аб чым думаў бедны Максім — 
аб страце ўсяго ці аб жаданьні ў сьмерці адшукаць палёгку?

18.ІV.43. Пайшоў мне 44 год. Крытычныя гады для маіх братоў: 46–51. Напісаў 
пра КамГЭС, працаваў з цікавасьцю. Працяг ідэй СГУ.

Стамленьне фізычнае… Думкі аб пражытым, як з перавала погляд назад. 
Хацеў бы пісаць пра мінулае… «Как в страхе люди гадки…»

22.ІV.43. Праца над матэр’яламі КамГЭС. Параўнаньне з СГУ. Захапленьне 
працаю. Напружанасьць гранічная. Дасьпеласьць. Радасьць працы. Най-
больш вытворчы месяц мой сакавік, стаўшы месяцам няшчасьцяў, замяніўся 
красавіком.

У красавіку Гарэцкі тэрмінова падрыхтаваў матэрыялы па геалогіі 
гідратэхнічных збудаванняў, у прыватнасці Камскай гідраэлектра-
станцыі, з якімі яго выклікаў начальнік «Гідрапраекта» С. Я. Жук спачат-
ку ва Уфу, а затым і ў Маскву. Там павінны былі абмяркоўвацца на розных 
узроўнях перспектывы будаўніцтва шэрагу гідраэлектрастанцый і экс-
пертыза іх праектаў. У лістах да жонкі і сына Гаўрыла апавядаў пра падзеі 
тых дзён.
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13.ІV.43 г. Чусавы. № 63. Вечар.

Дарагі мой Радзімка. 

Як прыехаў я з Молатава, дык адразу ж пачаў пісаць запіску пра інжынэрна-
геалёгічныя ўмовы будаўніцтва Камскай гідраэлектрастанцыі. Шмат мне 
было працы. Сядзеў з раньня да познае начы. Але зрабіў усё ў свой час. Усю 
ноч перад 10.ІV.43 г., да 5 гадзін раніцы давялося працаваць, канчаў запіску. 
Але затое, калі 10/ІV а 6-й гадзіне ўваходзяць Саварэнскі, Сямёнаў, Шатскі і 
яшчэ нехта ад Гідэпа, — гэта добрая камісія. Н. С. ухваляе маё пісаньне, — га-
ворыць, каб пісаў для друку.

[…] Добры чалавек Н. С., разумная галава і добрае, вялікае сэрца. Паказаў 
абы-што з матар’ялаў С. Я.

30.ІV.43 г. Гор. Уфа. Вечар. № 7.

Добры вечар, мая родная Ларута!

Усю сёньняшнюю ноч я працаваў да самага раньня разам з Арцемьевым. Со-
нечнаю раніцою пайшлі мы з ім пагуляць па вуліцах, падзівіцца з Случэўскае 
гары на Белую.

Вясна ўжо адчуваецца скрозь. Шмат зялёнае травіцы. Агрэст распусьціўся, 
бэз пукаецца, на бярозах маладзенькія лісьцікі і сярожкі. Хораша, хораша на-
вокал.

З Случэўскае гары мы ўбачылі вялізарнае разводзьдзе. Увесь пасёлак — горад 
па тым баку Белае — заліты вадою. Усе дамы, усе будынкі ў вадзе, нібы яны 
сумысьля разьбегліся. Па вуліцах плаваюць рэдкія чаўны. Купы дрэў-тапалёў, 
каля якіх мы з Табою гулялі, таксама ў вадзе.

Ужо ходзюць па Белай маленькія параходы… Страшэнна нам хацелася спаць і 
есьці. Мы стаміліся за ноч і ішлі, як у сьне, або як п’яныя. Часамі нават гублялі 
сувязь разваг і гамонак.

І ўсё-ж мы ажылі, павесялелі, убачыўшы такую бязьмежную вадзяную пра-
стору, такое хараство. Ды і сонейка цяплей нас грэла.

Гаманілі пра жыцьцё тутэйшае, пра геалёгію, пра ўмовы, пра знаёмых.

Адразу ісьці спаць не задалося. Аж да 4 гадзін прыйшлося працаваць. 
Я паказваў С. Я. у прысутнасьці Руссо, Шатскага, Семянцова, Даманскага ўсе 
матар’ялы, якія павязем у Маскву, і гаварыў пра геалёгію СГУ. Усе ўбачылі, 
што я стаміўся пасьля бязсоннае начы, дык паседжаньне цягнулася толькі 
гадзіны 4. С. Я. паклапаціўся разам з В. Я., каб даць мне выспацца.

[…] Заўтра напішу ліст Бушуеву і Парыўкіну — буду прасіць іх дапамагчы Табе 
ў пасадцы хоць троху бульбы. 

[…] Не шкадуй рэчаў у абмен на бульбу. Але шкадуй свае сілухны — нічога 
цяжкага не падымай, не стамляйся, ня будзь доўга на сонейку, каб галава не 
балела.
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Дні бягуць шыбка, шыбка, як у завірусе. І нічога, здаецца, за гэты час не зрабіў: 
вытворчасьць працы ў Чусавым куды вышэйшая.

Памёр Няміровіч-Данчанка. Шкада вялікага артыста. Вочы яго глядзелі на 
сьвет мудра, прыязна, з цікавасьцю.

Сумна мне, і клопат па Табе. Каб толькі Ты не гаравала, не нудзілася. Ну што ж 
зробіш? Раз справа вымагае.

[…] Пішу толькі Табе — усё мне некалі. Лашчу Цябе, цалую, галублю, тулю. 
Будзь шчасьлівай, мая дарагая, харошая, ласкавая.

Твой Гурык.

2.V.43 г. Уфа. Станцыя. Вагон С. Я. Жука. № 9. Вечар.

Дарагая мая, любая Ларута!

Ну, нарэшце ўсякія куламесныя справы ў Уфе скончаны. Я вельмі рад. Толькі 
што прыехаў з матар’яламі ў вагон С. Я. Пакуль што — я адзін.

[…] Шмат хто зайздросьцюць мне, што я паехаў у Маскву. А я з прыемнасьцю 
памяняўся б з усякім, з кожным, каб толькі ня ехаць і хутка зьвярнуцца да 
Цябе.

Сёньня халодны, змрочны дзень, з ветрам і пылам. Такая рэзкая зьменлі-
васьць.

Напісаў удзень Лёню. Зараз напішу ў Вавож, раней ня было часу.

6.V.43 г. Масква. № 14. Надвечар.

Дарагая Ларута!

Толькі што прыехалі ў Маскву. Усе разышліся. У вагоне засталіся толькі 
праваднікі ды я з Віт. Яф. Мы тут будзем і начаваць. Зараз толькі палова сёмае 
гадзіны. Спрабую, мо змагу яшчэ наведацца да Славучка. На жаль, я няголе-
ны, а галяк пакінуў у хаце, калі ён як-раз надта б мне спатрэбіўся. Перагледзіў 
пасылачку Славіку. Макароны ў парадку, сала таксама, яйкі цэлы, семкі так-
сама. Толькі рэпа часткова папсавалася і прарасла, на жаль, але я не выкідаю 
яе, можна будзе скарыстаць. Экспертыза ўжо пачала працу, сёньня быў ужо 
даклад Аляксандрава, аўтара праэкту.

Ніякіх разбурэньняў нідзе ня відаць. Усё стаіць так, як у самы ціхамірны час. 
Толькі ў небе самалёты пакідаюць дымныя сьляды. І шмат бачыш вайсковых 
у дарозе.

8.V.43 г. Масква. № 16. Раньне.

Дарагая Ларута! Учора зноў у мяне быў Славік. Ён прыйшоў да мяне ў ва-
гон. Прынёс з сабою 600 гр. белага хлеба і 400 гр. чорнага, кавалак сала і 
грудзінкі, каб мяне падкарміць. Як я не ўмаўляў сына забраць усё гэта назад, 



206 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

ён ня згодзіўся, упарты. Тады мы зрабілі піраваньне: пілі моцны чай з белым і 
чорным хлебам, з салам і грудзінкаю, — елі, колькі хацелі. Мы сядзелі ў маім 
купэ, зусім адны, частаваліся і гаманілі, і нам было зусім добра.

11.V.43 г. Масква. № 19. Раньне.

Дарагая Ларута! 

Учора шмат было працы. Але вытворчасьць працы тут куды ніжэйшая, чым 
была ў Чусавым, у нашай хаце: там я рабіў утройчы больш прадукцыйна. 
Шмат часу забіраюць у Маскве пераезды.

[…] Учора быў у мяне Славучок. Прыехаў ён проста з заводу. Памыўся ў мяне. 
Я заказаў чай. Расчыніў яму банку гароху, і ён яе адразу ж усю чысьценька 
скарыстаў, зьеў увесь гарох, — відаць, згаладаўся. Потым мы пілі чай з сухарамі, 
белым хлебам і чаем. Гаманілі. Я ўклаў ў сетку Славіку троху бульбы.

[…] Славік — прыгожы хлопец; харошыя ў яго вочы, лоб (высокі, чысты), вус-
ны, нос. Зьявіліся ў нашага хлапчука ўжо невялічкія вусы, на барадзе таксама 
ўзрасьлі рэдкія валасінкі.

[…] Праца экспертызы будзе праходзіць у абставінах зацятае барацьбы.

[…] Адчуваю я сябе добра. Расхвалявала рэальная магчымасьць пасьля вайны і 
нават зараз працаваць на карысьць роднага краю. Я быў бы самым шчасьлівым 
чалавекам, каб мог заняцца выключна вывучэньнем геалёгіі Беларусі. Н. С., 
калі праведаў пра такую магчымасьць, вельмі горача і цёпла адгукнуўся, 
каб мне ўсебакова дапамагчы. Ён лічыць Беларусь — выключна цікавым 
аб’ектам для дасьледаваньня тэктонікі, спадзяецца на існаваньне на Беларусі 
крышталічнага массыву. Рэальныя відалі на адшуканьне на Беларусі найбага-
цейшых адкладаў карысных выкапняў Н. С. лічыць таксама не выключальнымі 
(нафта, соль, руды). Якое б было найвялікшае шчасьце адшукаць для нашае 
беднае радзімы вялікія прыродныя багацьці, напр. нафту. Цяпер — пра гэта 
мае летуценьні. Але паеду я да родных загонаў ня скора, ня скора. Аднак 
зьбіраньнем матар’ялу па геалёгіі Беларусі хачу заняцца адразу ж.

Цалую Цябе, лашчу, абыймаю. Не сумуй. Вітай знаёмых і гаспадароў. Шлю 
Табе, родная, карткі сына.

Твой Гурык.

Ларыса з цярплівасцю чакала вяртання мужа з камандзіроўкі, а яно 
ўсё адцягвалася. Яна ўвесь час, апрача працы, была занята агародам, пра 
што і пісала:

11.V.43 г. 

Любы мой Гурычык! Увесь наш калектыў жывець зараз выключна гародам. 
На працы гамонкі аб тым, хто колькі пракапаў. З працы хутчэй на гарод, 
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н ават лісты да любага мужа толькі пра гарод. […] Сёньня спадзяюся зрабіць 
14 м2, каб было ўсяго 0.01. Ужо і косьці не ломіць, і нешта сёньня і сэрца не 
шчаміць.

Г. Гарэцкі:

12.V.43 г. Масква. № 20. Раньне.

Дарагая мая Ларута!

Вось ужо 6 дзён, як я ў Маскве. Віт. Яф. лічыць, што прыйдзецца пабыць тут 
яшчэ больш, аж да 25.V. Гэта мяне проста пужае.

[…] Калі толькі будзе разгляд геалёгічных матар’ялаў па Салікамску, дык тады 
трэба будзе затрымлівацца, бо мне, мусіць, выпадзе дакладваць геалёгію.

Быў учора ў Якуба (Якуба Коласа. — Р. Г.). Пастарэў ён вельмі. Твар стаў тро-
ху адутлаватым, прыпухлым, з торбачкамі пад вачыма. Погляд, раней такі 
пранізьлівы, ваўчыны, гостры — стаў мяккім, несабраным, раськіданым. 
Рухі сталі больш павольнымі, больш маруднымі. Рэагаваньне на падзеі, на 
навіны, на лёс людзей больш супакоенае, ураўнаважанае. Душу гэтага чала-
века ўразілі вялікія падзеі і жах вайны, яна згубіла гострасьць усьпрыманьня. 
Зьдзівіла мяне засьмечанасьць мовы нашага Якуба. Ад усёй яго істоты павея-
ла велізарнай стомленасьцю, заклапочаньнем, занятасьцю. Нібы чалавек не 
сам сабе гаспадар. Нібы ўвесь час ён на людзях, без асабовага жыцьця, увесь 
час на працы, — дзейнічае, а не жыве. Вялікі жаль у бацькі па сыну, ад якога 
німа вестак ужо з 1941 году. 19.V Якуб едзе ў Ташкент па сям’ю. Перавозіць 
усіх сваіх родных у Каломенскае, да брата жонкі. Клімат ташкенцкі вельмі не-
спрыяльны для нашых людзей, там і ціск паветра іншы, і дажджоў, вільгасьці 
мала. Акадэмія Навук з Ташкенту таксама пераедзе ў Маскву.

Спаткаў мяне Якуб вельмі ласкава, прыветна. Пагаманілі. Памяняліся 
адрасамі. Ён бярэ на ўлік усіх працаўнікоў, каб зьбіраць людзей, калі зграя 
Гітлера будзе выгнана з Беларускае зямлі. Гэта будзе не адразу, але рыхта-
вацца трэба зараней.

Бачыўся і з Кузьмою (Кузьмою Чорным. — Р. Г.), ён жыве таксама ў гасьцініцы 
«Масква». Як ён зьмяніўся, як састарэў, які ён хворы, прыпухлы. Проста цяж-
ка пазнаць яго. Але дух яго такі малады, такі моцны, бадзёры, нязломлены. 
Столькі ў ім жыцьцёрадасьці, мудрасьці, разваг глыбокіх, разуменьня жыць-
ця. І яшчэ столькі творчых намераў, столькі імпэтлівасьці. Я слухаў яго, як за-
чараваны. Вось сапраўды вялікі, сьвяты проста чалавек. Які недасяжны ў яго 
маральны ўзровень. Самае моцнае ўражаньне засталося ў мяне ад пабачэнь-
ня з Кузьмою. Жонка яго зусім стала старэнькаю, сівою, сівою. А дачушка вы-
расла, квітнее, разумная, закаханая ў радзіму так, як і яе бацька. Ні ў кога не 
наглядалася такое духоўнае блізкасьці паміж бацькам і дзеткамі, як у Кузьмы 
з дачкою.

Зьмітрок (Зьміцер Бядуля. — Р. Г.) памёр у выгнаньні, уцякаючы ад немцаў.
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У Маскве сапраўдная вясна. Ужо распусьціліся нават лісткі. Усе скверы 
зазелянеліся. На Тэатральным пляцы квітнеюць усе ябланькі. Я з паўгадзіну 
глядзеў на бульвары, на зэдлічку, пад квітнеючымі ябланькамі. Адзін выгляд 
іх мяне расхваляваў. Такія бель-бялюсенькія кветкі з ружовым адценьнем. 
І дзіўны ад іх пах.

[…] Калі выходзе затрымацца тут, дык спрабую хоць трошку заняцца і выву-
чэньнем геалёгіі Беларусі — у Геалёгічным Інстытуце Акадэміі Навук шмат 
ёсьць адпаведнае літаратуры.

15.V.43 г. Масква, № 23. Раньне.

Дарагая Ларута!

[…] Сёньня я зрабіў сабе першыя два сшыткі, з добрае паперы, у чырво-
най вокладцы для запісаў па геалёгіі Беларусі. Гэта будзе пачаткам. А праз 
3 гады мы пачнем вялікае геалагічнае дасьледаваньне Беларусі, з глыбокім 
сьвідраваньнем — да 1500 м, якое дапаможа адшукаць новыя карысныя 
выкапні ў нашай любай радзіме. І зьменіцца гаспадарка нашае краіны, будзе 
ўласная нафта, вугольле, зялеза, соль.

Цалую Вас, вітаю.

Твой Гурык.

Гэтым сшыткам Гарэцкі даў загаловак «Матар’ялы па геалогіі 
Беларусі». На першым з іх ён зрабіў такі эпіграф: 

Беларусь мая родная, як жа я рвуся яшчэ раз 
Пешшу ўсю цябе зьмерыць… 
 Ар. Куляшоў.

Лара пісала: 

17.V.43 г. 

[…] Сапраўды потам і крывёю здабываецца наша бульба. Бедная Верачка 
Шчукіна пакрыла далоні свае крывавымі мазолямі. Я разумна ўнікла гэтага, 
працуючы ў рукавічках. Але ўчора ледзь сайшла з гары і сёньня не магла быць 
на працы: сэрца ператамілася і быў моцны прыступ. Ляжу зараз у хаце, слу-
хаю радыё. Жэня прынясе мне пасьля працы хлеб. […] Нешта мне здаецца з 
тваіх лістоў, што не дужа сытна ты кормішся, бо са смакам успамінаеш мае 
абеды. Але, на жаль, і ў нас вельмі несалодка зараз. Нават мне стала амаль 
малавата хлеба. Бульбу ўжываю, як лекі, расцягіваючы на даўжэй. Крупы так-
сама канчаюцца, а пайку шчэ не даюць.
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Г. Гарэцкі:

19.V.43 г. Масква. № 27. Раньне.

Дарагая Ларута!

Пасылаю Табе газэту «Савецкую Беларусь», у ёй ёсьць цікавыя артыкулы. 
Асабліва спадабалася мне апавяданьне летніка.

У другім лісьце адначасна пасылаю Табе праграму Усеславянскага мітынгу. 

Учора ўвечары быў у Якуба Коласа — ён сёньня едзе па сям’ю. У Коласа 
спаткаўся з цёткаю Уладзяю, Купаліхаю. Яна толькі што прыехала з Казані. 
Была стомленая з дарогі, узрушаная спатканьнямі, узнэрваваная. Кінулася да 
мяне, цалавала і плакала. Яна мае вельмі змучаны выгляд, стомленая, збянтэ-
жаная, адзінокая. Відаць, і хочыць узьняцца ў ёй надзея, імкненьне, і раптам 
усё абрываецца, як успомніць згубу. Колас трапна сказаў пра яе стан верш, 
сэнс якога прыблізна такі: «Сердце радостно не трепещет у того, для кого уже 
не бъется другое сердце». Стала пасьля гэтага вельмі ціха, ціха ў пакоі. А былі 
там таксама Міхась Лынькоў, Пятрусь Броўка, Максім Танк, адна маладзенькая 
партызанка з Барысава. Бедная, бедная Уладзя — яна нават ня ведае абставін 
сьмерці Янкі. Цётка Уладзіслава вітае Цябе і цалуе. Пра ўсіх распыталася.

Усе рукапісы Янкі, увесь яго багаты літаратурны архіў — усё згарэла ў Менску, 
калі палілі яго немцы. Янка пры жыцьці асабліва шкадаваў аб гэтай страце. 
Яны нічога з сабою не змаглі захапіць. З полымем згінулі вялікія каштоўнасьці, 
бязцэнная спадчына беларускае культуры.

Згарэла ўсё і ў Якуба Коласа — усе яго рукапісы, усё дабро.

Вялікія зьнішчэньні на Беларусі. Спадабаліся мне пісьменьнікі Пятрусь 
Броўка і Максім Танк. На жаль, ня бачыў я Куляшова, таго маладога лірыка, 
разьвітальны вайсковы верш якога, надрукаваны ў «Правде», так нам 
спадабаўся. Куляшоў — мой зямляк, кажуць — гэта вялікая лірычная моц, 
хлопец з буйным талентам.

Чорны ўсё яшчэ хворы. Ён едзе ў Дом адпачынку адзін. Непакоюся я за яго лёс.

Вывучэньнем геалёгіі Беларусі я займуся, мусіць, толькі пасьля поўнага 
вызваленьня Беларусі. Але спачатку скончым будаўніцтва нашай вялікай 
гідраэлектрастанцыі.

[…] Гаманіў па тэлефону з Канстанцыяй Буйло — заеду да яе заўтра разам з 
цёткаю Уладзяю. І да бацькі Уладзіка (У. Дубоўкі — Р. Г.) зайду.

21.V.43 г. Масква. № 28. Раньне.

Дарагая Ларута!

Учора ў мяне быў такі багаты геалёгічным зьместам дзень, што я нават не 
пасьпеў напісаць Табе чарговы ліст… Увесь дзень і ноч, і заўчора таксама ішоў 
дождж, спорны, несьціханы. І халодна, і мокра.
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Разам з М. С. Шатскім пайшлі мы ў Маск. Геалагічнае Кіраўніцтва, да геолагаў 
Канстанціновіч і Даброва. Там бачылі найцікавейшыя карты па тэктоніцы за-
ходняй часткі Саюзу. На гэтых картках я ўпершыню ўбачыў контуры Белару-
скага крышталічнага шчыта, вылучанага Шатскім. Гэта бліскучая вынаходка 
М. С., якая ўносіць вялізарныя зьмены ў агульны малюнак тэктонікі Саюзу і 
зьяўляецца самай падстаўнай у геалогіі Беларусі.

Потым пайшлі мы да геолага Жукава В. А., вялікага знаўца геалогіі Падмаскоўя 
і захаду Саюзу. Цікавыя былі ў яго гамонкі. Ён пішыць манаграфію па тэктоніцы 
Захаду СССР. Але, на жаль, напісаньне толькі што пачынаецца і скончыцца не 
так хутка.

Увечары хадзіў я на кватэру да М. С. Ён даў мне пачытаць творы Дарвіна Ч. па 
геалёгіі. Які разнастайны быў вялікі Чарльз. Ён пісаў нават дасьледаваньні па 
чацьвярцічнай геалёгіі! Ён захапляўся шуканьнем прычын пераносу валуноў, 
загадка прысутнасьці валуноў далёка ад іх радзімы здавалася яму поўнай 
прывабнасьці.

Ад М. С. зайшоў я да К. К. Маркава. І ён, і жонка яго, і сястра В. М. Знамен-
скай — былі ў хаце. Спаткалі мяне вельмі ласкава і гасьцінна, як і ўсе ў Маскве. 
Частавалі мяне (але ў Маскве не дакранаюцца рукі да пачастункаў), гаманілі. 
Мая праца па геалогіі Туломы даўно ўжо выдрукавана, яшчэ ў час пераезду ў 
Баравічы — а я й ня ведаў.

[…] Я атрымаў тры кніжкі па геалогіі Беларусі — трэба іх скарыстаць і зьвярнуць. 
На Беларускім Палесьсі сьвідравальная шчыліна ў Давыдавічах ускрыла ка-
менную соль! Колькі ячшэ будзе адшукана бліскучых навін у геалёгіі Беларусі. 
Цалую Цябе, лашчу. Не сумуй, мая родная. Вітаньне знаёмым і гаспадарам.

Пасылаю Табе «Савецкую Беларусь».

Твой Гурык.

Ларыса пісала ў Маскву: 

21.V.43 г. 

Любы мой Гурычык! 

[…] Самае галоўнае — гаворуць, ты прыедзеш праз месяц, 20–25.VІ. Няўжо 
праўда? — Тады знойдзеш ссохлую мумію, а не тваю Лару. Цалую.

Г. Гарэцкі:

31.V.43 г. Масква. № 36.

Дарагая Ларута!

[…] Учора езьдзіў я ў Галавіно. Там усё па-ранейшаму. Толькі прысады 
яшчэ больш рэдкімі сталі, на месцы некаторых бярозак пянькі стаяць. 
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На магільніку — гароды, хляўкі. На Ганулькінай і Паўлюковай магілцы засо-
джана нешта, гародніна нейкая. Жоўценькія кветачкі адзінюткія дзе-нідзе 
прытуліліся.

Пабыў у Акадэміі, у парку. Зрадзеў і парк, больш сьвету ў ім стала. Але заста-
ліся знаёмыя сьцежкі, сосны, узгоркі, гроты. Шмат, шмат забудавана, ускапа-
на. Ужо не старая Акадэмія.

[…] А потым паехалі па тэатрах: былі ля Мастацкага, філіалу Вялікага, 
Станіслаўскага, філіалу МХАТА — скрозь білетаў з рук не дасталі. А зараней 
купіць немагчыма. Так і не пабылі ў тэатры з Славікам.

13.VІ.43. Масква. № 49. Дзень.

Дарагая Ларута! Учора я зраньня пайшоў у Маскоўскае таварыства аматараў 
прыроды, што месьціцца ля Універсытэту, у будынку Бібліятэкі імя Горкага. 
У гэтым таварыстве дужа багатая, добрая бібліятэка, асабліва па геалогіі, бо 
ў склад яго ўваходзілі самыя выдатныя геолагі Расіі: Мурчынсон, Карпінскі, 
Паўлаў, Мірчынк і г. д. Па даручэньню гэтага таварыства пачала свае дось-
леды па геалогіі Беларусі Ганна Міссуна, піанэр дасьледаваньня чацьвяр-
цёвых адкладаў Беларусі. Таму я з асаблівай прыемнасьцю бываю ў гэтым 
таварыстве. Мяне гасьцінна спаткалі і надавалі чытаць некалькі дзесяткаў 
кніжак па геалогіі Беларусі. Асабліва шмат матар’ялаў па геалёгіі Заходняй 
Беларусі на польскай мове. Я з захапленьнем пачаў чытаць, праглядаць, 
рабіць выпісы. Працаваў толькі 6 гадзін, а час прамільгнуў так непрыкмет-
на. Шмат новага я праведаў. Але пераканаўся, што каб напісаць сталую 
манаграфію аб чацьвярцёвых адкладах Беларусі (а яны непадзельны ад 
агульнае геалёгіі), дык трэба мець ня меньш году супакоенае паглыбле-
нае працы ў добрых абставінах. А дзе ж гэта ўсё ўзяць? Вось я і бяру толькі 
галоўнае, вырашальнае, ды і то ўкрадня ад асноўнай працы. Але я і так рад. 
Усё ж будзе падрыхтаваная глеба фактаў дзеля думаньня, падагульненьня. 
Геалёгія Беларусі надзвычайна цікавая. Усё іншае — бяз зьмен. Цалую Цябе, 
лашчу, вітаю.

Твой Гурык.

17.VІ.43. Масква. № 53. Дзень.

Дарагая Ларута!

Учора быў я ў гасьцёх у цёткі Уладзіславы, якая жыве ў гасьцініцы «Масква». 
Добра пагаманілі. Успамінае яна ўсё Янку, яго апошнія гады. Паказала мне 
ўсе яго апошнія карткі. Як-небудзь паедзем у Крэматорый, укланіцца пра-
ху вялікага нашага песьняра-прарока. Крыўды ўсе свае яна расказала. Вітае 
Цябе. Казала, што тут у Маскве і Мядзёлка, якая адна з блізкіх і была толькі 
на хаўтурах. «І вачэй маіх ніхто не зачыніць», — успамінала Уладзіслава 
адзін з яго вершаў, прадбачлівы. Агледзіў я месца страшное катастрофы. 
Цяжка проста ўявіць, як мог адбыцца такі выпадак… 28.VІ будзе гадавіна, 
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а дбудзецца вечар памяці. Я пайду, калі толькі ў гэты час мы ня выедзем, — 
цётка Ул. запрашае. Пачаставала яна мяне чаем з смашнымі рэчамі — бе-
лым хлебам, цукрам, цукеркамі, маслам, сырам, каўбасою. Мы тут адчуваем 
заўсёды прагнасьць да яды. Ул. кажыць, што я вельмі схуднеў. Але ўсе мы 
надта схуднелі….

19.VІ.43. Масква. № 56. Раньне.

Дарагая Ларута!

Пасылаю Табе праграму «Крамлёўскіх курантаў», набытую сынам. Ніхай бу-
дзе маленькай памяткай — ад нашага хлопца. Славік прыгожы стаў, высокі, 
стройны, з тонкімі рысамі твару, кволы і тонкі, з правільным ілбом, глыбокімі 
вачыма. Толькі вопратка ўся яго старая. Штаны зусім развальваюцца, боты 
таксама падраныя, старыя; лёгкай сарочкі верхняй німа. Я ўжо думаю зрабіць 
так: пакінуць яму свае бацінкі з абмоткамі і свае штаны, а сабе забраць усё 
яго дранае. Усё роўна ў дарозе гэта ня кінеца ў вочы, ехаць я буду адзін. А так 
хлапцу ў драным і выйсьці німа як…

Сёньня нарэшце набыў Жэні Кац акуляры - 4, за 26 руб. 40 кап. З футлярам. 
Але і доўга ж мне прыйшлося пахадзіць, каб дастаць іх, амаль тыдзень. Я 
вельмі рад, што зрабіў Тваёй найлепшай прыяцельніцы такую невялічкую, 
але прыемную паслугу.

Накупіў таксама сабе карталюшак паштовых, парашкоў ад болю галавы, каль-
цэксу. А вось гузікаў адшукаць яшчэ ня змог.

[…] З кандыдацкае дысертацыі нічога зараз ня выйдзе, бо пленум, які мог бы 
заслухаць абарону, зможа сабрацца толькі ўвосень, у верасьні — кастрычніку. 
Ды і фармальнасьцяў там шмат трэба выканаць, да якіх мне і кранацца ня 
хочыцца. Ды й зачым мне гэтыя годнасьці, рангі, чыны. Буду я лепш вольным 
аматарам, можа троху і саматужнікам, але зусім вольным, незалежным дась-
ледчыкам, без рамак, без умоў, без пісаньняў усякіх. Беларусь можна дась-
ледаваць і любіць здалёку. А прастора для чацьвярцёвых дасьледаваньняў 
бязмежная, скрозь, усюды — толькі трэба навучыцца наглядаць, разумець. 
Калі ж небудзь пакліча нас і Беларусь, або самі мы прыбудзем туды з сівымі 
галовамі.

21.VІ.43. Масква. № 57. Надвечар.

Дарагая Ларута!

Учора быў выхадны. Мы з Славікам ураньні хадзілі ў тэатр Станіслаўскага, 
бачылі балет «Саперніцы», музыка Гартэля. Балет жартаўлівы, мімічны, — 
таму вельмі даходлівы. Сустрэліся там з цёткаю Уладзіславаю і артыстам 
Саннікавым. Я пазнаёміў іх з Славучком. Купалісе спадабаўся наш хлопец.

[…] Надвечар я езьдзіў з Купаліхаю ў Крэматорый, укланіцца праху Янкі. 
Першы раз быў я ў Крэматорыі, месцы адвечнага супакою і ператварэньня 
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цела ў пярвотную матэрыю. Хачу з’езьдзіць туды яшчэ раз — мне спада-
балася цішыня і супакоенасьць. Помнік Купалу робюць новы, дужа добры, 
м армуровы, просты, з надпісам: «Мне сняцца сны аб Беларусі…» Побач Да-
ватар, Талаліхін — сыны народу Купалы. Увечары ў ц. Уладзіславы бачыў Мя-
дзёлку, старую ўжо, але захаваную, працавітую.

24.VІ.43. Масква. № 60. Раньне.

Дарагая Ларута!

[…] Маці Уладзіка наведаў учора. Зусім яна старая стала. Хворая. Але ба-
дзёрая. Жыве надзеяй убачыць двух сыноў. Страшэнна гаруе па Аліку (сын 
У. Дубоўкі. — Р. Г.), забітаму 7 месяцаў назад. Уладзік так і ня ведае аб згу-
бе, хоць, мусіць, здагадваецца, а цяпер лістоў німа і німа. Аліку было ўжо 14 
год, вялікі быў, прыгожы, разумны хлопец. Вельмі вітала Цябе старая, цалуе 
з авочы.

№ 67. 2 ліпеня 1943 г.

Дарагая мая Ларута!

[…] На пачатак вечару мы спаткаліся. Прыйшлі, калі ўжо паэты чыталі свае 
вершы, прысьвечаныя Купале. Гэта была самая лепшая частка вечара. Чыталі 
вершы: М. Танк, П. Глебка, П. Броўка, Пестрак, Астрэйка. Асабліва моцнае 
ўражаньне засталося ў мяне ад Глебкі, і ад яго чытаньня (выключная шчы-
расьць і чыстата), і ад вершу: «А ты, сіраціна, жыві…». Народ, які мае палкіх 
песьняроў, няўміручы.

Пасылаю Табе запрашальную картку. На жаль, не было Коласа, не высту-
пала Аляксеева, не было хору. Наогул, вечар быў арганізаваны зусім дрэн-
на, нядбайна. Я параўновываю з тым, як шанавалі 100-годдзе Шаўчэнкі ў 
Уфе. З якім замілаваньнем была ўлічана там кожная драбніца. А тут — усё 
было ў бязладзьдзі. Большая частка вялікай канцэртнай залі была пустая, 
бо запрашальныя карткі паслалі позна, супрацоўнікаў беларускіх устаноў ня 
ўсіх запрасілі. Не было кветак ля партрэту, не было ніякага ўпрыгожваньня 
сцэны. Кепскі партрэт. Мала было твораў паэтаў, зусім фактычна не было. 
Ніхто ні з украінскіх, ні з рускіх пісьменнікаў не выступаў. Канцэртная част-
ка была зроблена няўдала, безуздымна, безуважна. Александроўская па-
ранейшаму — непісьменная і некультурная асоба, якая не разумее ні музыкі, 
ні сэнсу беларускага слова. Зусім кароценькі быў вечар. Толькі выступленьні 
паэтаў паказалі, што жыве і век будзе жыць Янка Купала, беларускае слова 
і культура, жыць будзе вечна беларускі народ. А батракі і нядбальства іх — 
мінуць, памруць.

Славіку спадабалася, але безуважнасьць, неўрачыстасьць кінуліся і яму 
ў вочы. Я купіў яму зборнік Купалы, у рускім перакладзе, прыгожа выданы.
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Спаткаўся з Крапівою, Лубякам, Жэбракам, Кедравым-Зіхманам, Мядзёлкай, 
А. Александровічам, Беркенгемам, Самусём Калясьнёвым 105, яго жонкай, 
Ахрэмчыкам. Асабліва цёплае спатканьне было ў нас з Самусём. Мы даўно-
даўно з ім не бачыліся, кінуліся адзін да аднаго, тройчы пацалаваліся. Былі 
дужа рады. Пайду да яго ў нядзелю, паеду ў Акадэмію. Крануў мяне сваёю вы-
ключнаю ўвагаю Жэбрак. Увечары быў у Купаліхі — яна ўвесь час плачыць…

Нарэшце 3 ліпеня 1943 года Ларыса ўзяла адпачынак і выехала па 
сына ў Вавож, да якога дабралася праз 7 дзён, а ў канцы гэтага ж месяца 
яны вярнуліся разам у Чунжына, дзе іх чакаў ужо і Гаўрыла. Упершыню 
за доўгі час яны зажылі разам маленькай асобнай сям’ёю. У тыя лета і 
восень бясконца ліў дождж, на вуліцы і асабліва ў гародзе — страшэнная 
гразюка, цяжка хадзіць, а тым больш працаваць. Радзіка паслалі на леса-
павал, а потым Гаўрыла змог забраць яго да сябе рабочым. Яны паехалі 
на створ Кумыш, адкуль да Чунжына спусціліся па рацэ Чусавой больш 
за 60 км на плытах. Уражанне было надзвычайнае — і ад нечаканых 
прыгод, якія здараліся, і ад сустрэч з апантанымі геолагамі ды рознымі 
цікавымі людзьмі, і ад хараства прыроды, прыгожых краявідаў: высачэз-
ных сценак скал, аб якія білася нястомная буйная вада і аб якія незнарок 
стукаліся плыты (многа плытоў і барж і разбіваліся тут); магутных со-
сен і елак, якія караскаліся на самыя вяршыні гор; сіняга неба і ласкавых 
рэдкіх праменяў сонца, якое часта змянялася халоднай залеваю; смач-
ных ягад і свежай юшкі… Мусіць, гэта падарожжа з бацькам стала для 
сына вырашальным у выбары будучай прафесіі.

Ларыса вельмі турбавалася, як накарміць сваіх мужчын. Усе мно-
га працавалі, есці хацелася ўвесь час, а ежы не хапала. Вельмі часта 
прыходзілася есці смажаныя без масла рэдзьку, турнэпс ці шалупінне ад 
бульбы, нацёртыя на тарцы ці нарэзаныя дробнымі кавалачкамі. З чаем 
нярэдка замест цукру елі кашу з цукровых буракоў, якую мазалі на кава-
лачак хлеба. Гаўрыла і Лара нават пачалі прыпухаць ад недаядання.

Г. Гарэцкі тады, як і раней, думаў пра Беларусь, у якой марыў жыць і 
якой хацеў прысвяціць свае сілы, свой розум, свае веды дзеля яе росквіту 
і развіцця. Гэтае пачуццё да Радзімы падтрымлівала яго і ратавала ад 
нягодаў і цяжкасцяў, якіх ставала на ягоным шляху. 

Некалькі вытрымак з блакноціка: 

105 Крапіва Кандрат — народны пісьменнік Беларусі; Лубяка Васіль — эканаміст, акадэмік 
АН БССР; Жэбрак Антон — генетык, акадэмік АН БССР; Кедраў-Зіхман Оскар — аграхімік, 
акадэмік АН БССР і УСГА; Александровіч Андрэй — беларускі пісьменнік, член-карэспандэнт 
АН БССР; Беркенгейм Барыс — хімік, першы загадчык кафедры хіміі БДУ; Каляснёў Са-
мусь — загадчык кафедры эканоміі Ціміразеўскай сельскагаспадарчай акадэміі, акадэмік 
УСГА, сябра Г. Гарэцкага з юнацкіх гадоў; Ахрэмчык Іван — жывапісец.
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26.XІ.43. Чунжыно. Пасьля Масквы. Аднаўленьне страчаных фізычных сіл ідзе 
марудна. На мяжы дыстрафіі, поўнага стамленьня, зьнямогі. Немагчымасьць 
доўга быць на палявой працы. Страшэннае стамленьне, абыякавасьць, жа-
даньне спакою, хоць бы й адвечнага.

Шкадаваньне аб нязьдзейсьненым. Канкрэтнасьць абмежаванасьці. І ўсё 
ж — неўміручая надзея. Імкненьне да ўстойлівасьці. Кавалачак адпачынку. 
Дапамога Лары, яе самаахвярнасьць. Супярэчнасьць пачуцьця і абавязку. 
«Неразлучным с тобою я буду…»

[…] З кіем старэцкім, але прыйсьці на Радзіму. Бо надвечар жыцьця майго 
падыходзіць…

Зрабіць хоць невялікае, але карыснае. Да родных межаў. Бачыць толькі до-
брае, не заўважаць паганае, набыць гэтым раўнавагу і працаздольнасьць.

Геалёгія Беларусі. Генеральны плян геалёгічных дасьледаваньняў. Глыбокае 
свідраваньне, вялікая тэктоніка. Шуканьне глыбокіх, але каштоўных карысных 
выкапняў. Падстава перабудовы. Абмежаванасьць магчымасьцяў. Тады — 
толькі чацьвярцёвая геалёгія і фізычная геаграфія. Менш слоў і больш справы. 
Паступовасьць, зьбіраньне па кроплі, выпадкова, — але з сёньняшняга дню і 
незалежна. З чужымі — але рэальны пачатак. Заходняя Дзьвіна.

Дык пачынаем сёньня ж… Тэрасы Чусавой і Камы. Тэрасы Туломы і Колы. Шлях 
да вывучэньня тэрас Дняпра і Заходняе Дзьвіны… Да захаваньня фізычнага 
стану. І праца сёньня ж….

4.XІІ.43 г. Вызваленьне Беларусі. Адшуканьне родных. Жыў стары бацька, 
жыў Парфір і ўсе родныя. Шукаю Сашку, Нінку, Лёлю 106. Аднаасобнікі. З хле-
бам. Першыя лісты з Багацькаўкі. Супярэчнасьці.

Прыезд Славіка. Два браты, два сыны. Шкадаваньне. Пра лёс гамонкі, за-
бабоны, адзнакі, прыхамаць, веру. Ламанае і добрае ў сыне. Імкненьне яго 
да харошага. Чульлівасьць. Праводзіны. Выпадковая задача з атрыманьнем 
білета.

[…] Стамленьне Лары. Недахопы ежы. Прыпуханьне. Страхацьцё голаду. 
Грань людзкага паніжэньня. Усходнія. «Тур, бабай…»

Зеніт пераломных боек. Спатканьне трох. Контуры канца вайны. Дзедавы 
прадбачаньні. Зародкі радасьці.

Фізычная слабасьць. На ланцугу трабуха. Зьніжэньне.

Сканчэньне тэзісаў кандыдацкае дысертацыі. Удзячнасьць Туломе і Коле. 
Веліч розьніцы. Донны рэльеф і Салаварака. Радасьць упарадкаваньня.

106 Сашка — Аляксандра Гарэцкая, жонка брата Івана; Нінка — Ніна Іванаўна, дачка Івана; 
Лёля — Леаніла Чарняўская-Гарэцкая.
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Два іспыты — акадэмія, дысертацыя. Дзьве магчымасці: Кама і Чусавая, Бела-
русь. І тое і другое: мэтад і зьмест, шлях і мэта.

За працу!

19.XII.43 г. […] Змаганьне пасяродкавае за станоўчае, супраць абыякавасьці, 
стамленьня, адчуваньня перавалу, нязмогі, няздольнасьці. Апраўданьне 
мінулых шляхоў. Усьведамленьне беднасьці і заняпаду нашага беларуска-
га народу («Народны прыбытак Беларусі», як лічбовы вызначальнік гэтага), 
як пачатак ідэёвага фармаваньня. Мэта жыцьця — зрабіць наш народ ба-
гатым, заможным, сытым, культурным, адроджаным, адноўленым, сацы-
яльна і нацыянальна сьвядомым (не сароміцца беларусамі звацца), вызва-
леным ад уціску гаспадарчага, культурнага і палітычнага, пазбаўленым ад 
цянётаў ідэалогіі старой спадчыны, ад пасыўнае рабскасьці і батрацтва, ад 
этнаграфічнасьці і перайманьня, службовасьці, пакланеньня чужым багам; 
самастойным у культурным будаўніцтве, вольным у творчасьці на сябе і дзе-
ля сябе, сапраўды народам, нацыяй у ўсебаковым разуменьні; імпэтлівым у 
інтэгральным рэнесансе, позна стаўшым на шлях рэнесансу, але папераджа-
ючым у тэмпах культурнае здагонкі; народам, які любіць сваё сучаснае, змага-
ецца за вялікую будучыню, ганьбіць рабскае мінулае і вучыцца на яго памыл-
ках; роўныя паміж роўных, вольныя паміж вольных… шчасьлівым, радасным, 
квітнеючым, маладым, неўміручым, адвечным; здольным піць нектар агуль-
налюдзкае культуры, а разам з тым ствараць уласныя вялікія каштоўнасьці. 
«Адысеі», «Іліяды», «Нібелунгі», «Словы аб палку Ігаравым», «Песьні аб Гайа-
ваце», «Песьні песьняў», «Паходжаньні відаў», «Законы адноснасьці», «Шо-
стыя сімфоніі», «Аўгены Анегіны», «Пергюнты», «Апассіонаты»…

Квітнеючая гаспадарка. Росквіт культуры. Прыгожае пісьменства. Музыка. 
Тэатр. Малярства. Скульптура. Архітэктура. Навука. Свае Шэкспіры, Бальзакі, 
Мапасаны, Стэндалі, Гётэ, Міцкевічы, Пушкіны, Талстыя… Усебаковае адра-
джэньне, інтэгральны рэнесанс. І над усім — ува ўсім — перш за ўсё Вялікае 
Роднае Слова, Мова, крыніца жыцьця, падстава няўміручасьці, душа і сэрца 
народу, яго бог, яго жыцьцё, сам народ. «Вначале бе слово, і бог бе слово…».

Лятуценьні маладосьці. Сутнасьць жыцьцёвага імпэту, рухавік дзеяньняў.

Шляхі да мэты, розныя шляхі.

Мне здавалася, што галоўны шлях — нацыянальнае адраджэньне, абуд-
жэньне душы народу, яго невычэрпальных няўміручых багацьцяў, нацыя-
нальнае сьвядомасьці. А сродак да гэтага абуджэньня — росквіт эканомікі, 
індустрыялізацыя і ўрбанізацыя, спыненьне эміграцыі, выгнаньня, бліскучы 
разьвітак сельскае гаспадаркі.

І ўсё гэта я разглядаў па-за рамкамі рэальных клясавых абставін, клясавае і 
палітычнае барацьбы, па-над імі і звыш іх. У гэтым — мая памылка; з гэтага — 
я адпакутаваў, трапіў у палітычны нябыт.

І тады ж нарадзілася ў мяне новая думка аб ахвяраваньні сябе на службу 
частковаму шляху да Інтэгральнага Рэнесансу, шляху адшуканьня прыродных 
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падстаў да гаспадарчага росквіту, адшуканьня вялікіх карысных выкапняў 
на Беларусі. Адгэтуль — занятак геалогіяй. Вывучэньне прыроды Беларусі, 
перш-на-перш яе геалогіі — як найлепшы, падставовы, галоўны шлях да 
росквіту гаспадаркі. Геалёгія Беларусі. Чацьвярцёвая геалогія. Тэктоніка. 
Фізычная геалёгія Беларусі. Фізычная геаграфія. Эканамічная геаграфія. Гле-
бы. Расьліннасьць. Сельская гаспадарка. Штандoрт народнае гаспадаркі і 
культуры. Падставы дзеяньняў дзяржавы, грамады, асоб.

Вялікая, шматгадовая падрыхтоўка; 13 год. Саматужная часам, але мэтаімклівая 
праца. Чацьвярцёвая і інжынерная геалогія. Набліжэньне да геалогіі Беларусі 
праз геалогію Кольскае паўвыспы, Карэліі, Камы, Чусавой, Волгі.

Я толькі на паўдарозе. Каб толькі захаваць троху сіл фізычных, спыніць фі-
зычную дэградацыю, хваробу сэрца, апуханьне, нязможнасьць, неўрастэнію. 
Каб ня толькі дайсьці да Зямлі абетаванай праз пустэчу Ханаанскую, але 
прыйсьці не дзеля сьмерці, а дзеля працы вялікай, няўтомнай, несупыннай; 
працы чорнай, будзённай, дробнай і вялікай разам. Каб рабіць яе з умель-
ствам, замілаваньнем, насалодаю, пасьпяховасьцю. Праца па вывучэнь-
ню геалогіі Беларусі — як мэта апошніх гадоў майго жыцьця. Гэта — самае 
галоўнае, самае важнае, самае вялікае, самае значнае. У ахвяру гэтаму я 
нясу самаго сябе, сям’ю, сваё каханьне, усё. Каб толькі захаваць сілы, каб 
толькі разумна скарыстаць іх, каб умець быць вартым вялікае мэты. Праца-
ваць ня толькі самому. Прыцягнуць да вывучэньня геалёгіі Беларусі лепшых 
вучоных — рускіх, украінцаў, палякаў, ліцьвінаў, латвійцаў і перш-на-перш 
беларусаў.

Зрабіць справу вывучэньня геалёгіі Беларусі ня толькі асабістай мэтай, 
але дзяржаўнай справай, адказным дзяржаўным будаўніцтвам. Скласьці 
дзяржаўны плян вывучэньня геалёгіі і карысных выкапняў Беларусі; абараніць 
гэты плян, ажыцьцявіць яго, здабыць вялікія вынікі, адшукаць вялікія 
багацьці — нафту, каменнае вугальле, соль, цэмянтовыя вапнякі і даламіты, 
гіпс, серу, мінеральныя воды, карналіты, жалезістыя кварцыты…

Але мець гэта не як далёкую мэту, ажыцьцяўленьне якой можна адкласьці да 
больш спрыяючых умоў пасьлявайсковага часу, а як мэту ўжо сёньняшняга 
дню.

[…] Гамонка з Радзікам аб сумеснай працы. Сталасьць і разважнасьць сына…

[…] Знайшліся амаль усе багацькаўцы. Жыў бацька, брат Парфір, родныя…

[…] Мая бедная мама, няшчасныя Максім, Іван. Максім мой любы, дарагі, 
колькі зазнаў Ты гора, Патмос Твой цягнуўся так нядоўга. Прарочае ў Цябе 
было прадчуваньне. Якая чорная, злая доля Цябе скасіла, які жудасны лёс, 
выпадак. Панаваньне выпадку ў нашай сям’і: Гануля, Іван, Максім, мама…

Дарагія мае, родныя, даруйце, даруйце і дапамажыце. Не пужаюся я пайсьці 
і Вашым шляхам. Я часта падрыхтоўваў сябе да лютае сьмерці.

[…] Але зараз я хацеў бы хоць пяць год папрацаваць на Беларусі. Каб толькі 
прыняла мяне родная краіна. Нібы Каінава пляма пакладзена.
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Калі гэта пляма зачыніць перада мною дзьверы Радзімы (таму з няцярплі-
васьцю чакаю я адказнага вырашэньня аб Акадэміі), я буду працаваць і здалёк. 
[…] Хай дальнімі шляхамі, але я буду ісьці да карысьці Табе, мая Радзіма….

Словы пра «адказнае вырашэнне аб Акадэміі» звязаны з тым, што 
яшчэ 9 ліпеня 1943 года С. Г. Каляснёў паслаў ліст сакратару ЦК КП(б)Б 
П. К. Панамарэнку аб неабходнасці стварэння групы навукоўцаў для вы-
значэння заходняй мяжы СССР, у якім адзначыў: 

…единственным знатоком тектоники Белоруссии, разработавшим новую 
научную теорию Белорусского скалистого кряжа, является профессор Нико-
лай Сергеевич Шатский, выдвинутый кандидатом в действительные члены 
Академии наук СССР на предстоящих выборах. Крупным знатоком геологии 
четвертичных отложений является геолог Горецкий Гаврила Иванович, быв-
ший действительный член Белорусской Академии наук, а после осужденный 
и отбывший ссылку где-то на Севере. Теперь работает на Урале. Этих двух 
работников, если за ними нет компрометирующих их поступков, следовало 
бы серьезно приблизить к работе по Белоруссии 107.

Пасля размовы П. К. Панамарэнкі з С. Г. Каляснёвым (12.VІІ.1943 г.) у 
«Гідрапраект» Галоўпрамбуда НКУС СССР на імя яго начальніка генерал-
маёра С. Я. Жука 25 лістапада 1944 года быў накіраваны ліст за подпісамі 
прэзідэнта АН БССР К. В. Горава і вучонага сакратара Прэзідыума АН 
БССР В. І. Шэмпеля: 

Президиум Академии наук Белорусской ССР просит Вас разрешить геологу Горец-
кому Гавриле Ивановичу, работающему в Вашей системе, принять участие в ра-
боте сессии Академии наук Белорусской ССР, созываемой в гор. Минске в январе 
1945 года, по вопросам восстановления народного хозяйства Белорусской ССР.

Участие т. Горецкого Г. И. в работе сессии АН БССР в качестве докладчика 
весьма желательно, как хорошо знающего Белоруссию и могущего принести 
большую пользу в деле восстановления народного хозяйства БССР, разру-
шенного немецкими оккупантами.

Одновременно с этим, Президиум Академии наук Белорусской ССР просит 
Вашего разрешения на откомандирование геолога Горецкого Г. И. из Вашей 
системы в распоряжение Академии наук Белорусской ССР для постоянной 
его работы в Институте геологии Академии наук Белорусской ССР.

107 Нарушэвіч К., Скалабан В. «Мы з Вамі будзем працаваць у Беларусі». Гаўрыла Гарэцкі 
ў часе Вялікай Айчыннай вайны // ХІІІ Гарэцкія чытанні (Мінск, 16 чэрвеня 2005 г.). Мінск, 
2006. С. 117–124.
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Адказ ад С. Я. Жука быў адпраўлены 21 снежня 1944 года: 

В ответ на Ваше письмо от 25.ХІ. с. г. сообщаю, что тов. Горецкий Г. И. руко-
водит геологическими изысканиями ряда крупных объектов, намеченных 
к строительству решениями ГОКО 108.

Исходя из этого, отпустить тов. Горецкого для участия в работе сессии Акаде-
мии наук БССР, а тем более откомандировать его в Ваше распоряжение — не 
представляется возможным.

У сувязі з падрыхтоўкай да сесіі АН БССР у 1945 годзе камісія ў скла-
дзе А. Р. Жэбрака, А. К. Кедрава-Зіхмана і В. Н. Лубякі падрыхтавалі матэ-
рыялы для выбараў у акадэмікі і члены-карэспандэнты, у якіх «в дей-
ствительные члены по специальности геология» прапанавалася канды-
датура Гарэцкага Г. І.

Зноў з блакноціка:

24.XІІ.43 г. […] Жывым жудасным дакорам паўстаюць дні лета 1938 года. 
Дні роспачы, дні растаптаньня, дні заняпаду, маральнае сьмерці. Жы-
вая жудасьць, пекла. Не расквітнее болей зламанае сэрца. Не зазьзяюць 
вочы… Не радасьць узвароту на Радзіму, не ўрачысты ўваход у Палац 
неўміручых, а пакараньне, поўзаньне па пылу шляхоў пераможцаў, паку-
та, вялікая пакута. З кіем і торбаю, старым хадзякаю прыпаўзьці на род-
ную зямлю і памерці. Батраком быць давеку, да апошняга дыханьня, да 
скону, пакутнікам, якому ніколі, ніколі не даруюць. Ня быць мне за ста-
лом з другамі маімі, з абранымі, чыстымі, вартымі. Не стаяць у шэрагах 
пераможцаў. Укланяюся перад Вамі, сьветлыя, незапляменыя. Здалёк 
Вас бачу і падыйсьці не адважуся. Хай між Вамі будзе толькі сьветлае, 
чыстае, урачыстае. Прыняла мяне Радзіма, прытуліла, сагрэла, узьняла, 
уваскросіла. Але гэта ў казцы, у сьне.

Зноў здалёк, з чужымі падыйсьці да родных межаў, ціхім, прыбітым, малым, 
някрыўдлівым. У ведах, у навуцы забыцца на ўсё. Узьняцца на ўзвышша, 
падзівіцца на ўсё збоку, з погляду далёкае будучыні. Хай не смыліць душа, 
ня стогніць, ня енчыць, не пакутуе. Хоць тут быць абсалютна вольным, чы-
стым, узьняцца высока, высока, у чыстае сіняе неба. Вольны мастак чацьвяр-
цёвых дасьледаваньняў. Без правоў, без абавязкаў, без зьвязанасьці. Але з 
адвечнай адданнасьцю Табе, мая Радзіма, з служэньнем Табе, з думкамі аб 
Табе, з ахвяраваньнем усяе істоты толькі Табе. Я бачу толькі Цябе. Ты сьвеціш 
мне, Ты прыймаеш мяне, Ты не дакараеш мяне, не пытаеш, не асуджаеш. 
Ты ўсё бачыш, усё разумееш. Сэрца адыходзіць, мякчэе, загойваецца. Іду 

108 ГОКО — Дзяржаўны камітэт абароны ў СССР (30.VІ.1941–4.ІX.1945), надзвычайны найвы-
шэйшы дзяржаўны орган у гады Вялікай Айчыннай вайны. Старшыня — І. В. Сталін.
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да Цябе, адзіная мая, любая, далёкая. Лёгка, вольна ўздыхнуць, хоць у раз 
перадапошні…

Гаманіць толькі з Табою, Радзіма мая няўміручая. Несьці Табе ўсё — Ты 
мяне не адкінеш, даруеш, зразумееш… Загойвайся ж болька, сьціхай. Ціхім, 
ціхім, змалелым, за працу. Я іду да Цябе, дарагая, родная мая, хоць бочнымі 
шляхамі, але іду…

31.XІІ.43 г. Перад Новым Вялікім Годам. Разважаньні аб двух шляхах: Ма-
сква, Акадэмія, Беларусь — і Чусавая, ціхая праца далёка ад любай Радзімы, 
адкінутым, але не згубіўшым веры, набываць моц, думаць, працаваць над 
сабою, удасканальваць свае веды ў чацьвярцёвай геалёгіі. Усё роўна абодва 
шляхі вядуць да Роднае краіны, служыць якой я буду, дзе б я ні быў і як бы 
мяне ні адкідалі…

Як хочыцца добра працаваць у Новым Годзе ў чацьвярцёвых дасьледаваньнях, 
па геалёгіі Беларусі… Адшукаць новае, арыгінальнае, агульнае ў канкрэтным, што 
і ёсьць самае галоўнае ў дасьледаваньні, у росквіце нацыянальнае культуры.

25-годзьдзе БССР… Вызваляецца наша Краіна праз вялікую кроў, вялікія ахвя-
ры. Але яна зноў расквітнее, зазьзяе…

За радасьць, за шчасьце, за росквіт Радзімы нашай неўміручай!..

1.І.1944 г. Вось і Новы Год прыйшоў. Год вялікіх надзей, палкага жаданьня 
перамогі і замірэньня. Год вялікіх падзей, вялікай апошняй крыві і сканчэньня вай-
ны ўвосень.

Год перамогі дэмакратыі і дэмакратычных тэндэнцый. Год махляваньня, ганд-
лю, хітрыкаў. Дзьве сыстэмы часова будуць мець зраўнаважанасьць. Выбух 
будзе толькі адтэрмінаваны, сутычкі двух сьветапоглядаў, двух прынцыпаў 
нямінучы. Адтэрмінаваньне будзе трывалым — чалавецтва вельмі стамілася. 
Палёгкі адбудовы і аднаўленчага часу. Імпэтлівае аднаўленьне. Росквіт. «Жат-
вы бо много, делателей же мало». Зноў — гарох прыдарожны…

Упарадкаваў лісты знаёмых і родных. Сьведкі такіх надзвычайных гадоў — 
1941–1943. Хай яны хаваюцца доўга, доўга…

Працэс адбіраньня. Любыя Лёня, Радзік, Славік, Валодзька. Дэнацыя налі-
зацыя на другім нават пакаленьні. «Юліан адступнік»… 

Адзінота ўзросту і стану — у быце. Але я ўвесь у Табе, нашае вялікае, любае 
грамадства, я заўсёды з Табою, для Цябе, малады з Табою, бадзёры, праца-
здольны, імклівы, нястомны…

Мае намеры на 1944 год.

І варыянт. Сканчэньне тэзісаў «З нагляданьняў над маладымі тэрасамі ракі 
Чусавой» у частцы графічных дадаткаў: эпейрагенічны спектр, пачатковыя тэ-
расавыя комплексы, плошчы тэрасаў.
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Сканьчэньне манаграфіі «Чацьвярцёвыя і неагенавыя адклады раёну СГУ» 
(доктарская дысертацыя).

Зьбіраньне матэр’ялаў да манаграфіі «Чацьвярцёвыя адклады Беларусі» — 
скарыстаць да 500 літаратурных першакрыніц.

ІІ варыянт. Прысьпешнае сканьчэньне тэзісаў «З нагляданьняў над маладымі 
тэрасамі ракі Чусавой».

Частковая праца над «Чацьвярцёвымі і неагенавымі адкладамі раёну СГУ» 
(расцягнутае).

Складаньне працы «Чацьвярцёвыя адклады Беларусі», скарыстаньне 
700  літаратурных і фондавых першакрыніц, пачатак палявых дасьледаваньняў 
на вызваленай Беларусі.

Складаньне мемарандуму «Да дзяржаўнага плану геалёгічных дасьледа вань-
няў Беларусі», пачатак сьвідраваньня першае структурнае сьвідравальнае 
шчыліны глыбінёю да 2000 м у Гомлі.

[…] Перад лебядзіным сьпевам. Разьвітаньне з песьняй песьняў, маленьне 
мінуламу хараству. Самы адказны год у маім жыцьці. Вялікі іспыт. Вера ў леп-
шую будучыню, у шчасьце агульнае і асабістае, у Прыгожае ў Чалавеку і Гра-
мадзе мяне ніколі не пакідала. Гэта заўсёды надавала мне моцы, гэта — мой 
талісман. Праз ахвяры, вялікія ахвяры, але Ты будзеш шчасьлівай, мая Бела-
русь. А разам з Табою і я.

У пачатку 1944 года Г. Гарэцкага прызначылі на пасаду намесніка 
галоўнага геолага Бюро інжынернай геалогіі «Гідрапраекта» і галоўнага 
геолага экспедыцыі № 5, якая знаходзілася ў пасёлку Васілёва (пазней 
Чкалаўск — радзіма В. П. Чкалава) на Волзе (Горкаўская вобласць). Але 
адразу пераехаць туды ён не змог, бо трэба было закончыць шматлікія 
працы на Урале, што вымагала бясконцых камандзіровак у геалагічныя 
партыі на Понышы, Шырокбудзе, Кізыле і інш.

12 сакавіка 1944 года Гаўрыла запісаў у блакноцік: 

[…] 9 год, як памёрла мама. Чорны месяц сакавік — сьмерць мамы і Максіма. 
І магчымая новая ахвяра — Лёня. Німа лістоў…

Жывое слова бацькі — яго вітаньне. Хадайніцтва ЦК КПБ аб адкаман дыра-
ваньні. Магчымасьць узвароту на Радзіму. Не пусьцілі часова.

Успаміны, яскравае, трагічнае, адкладаньне супярэчнасьці.

Масква. Ака, Клязьма, Волга. Праз іх да З. Дзьвіны і Дняпра.

А месяцы тры — на разьвітаньне з Уралам, на падагуленьні.

А менш чым праз месяц новы цяжкі ўдар — і словы гора і плачу:
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5.ІV.44 г. Учора прыйшло страшнае паведамленьне: «Лёня загінуў…» О, гора, 
гора, неадступнае гора, — не пакідаеш ты род Гарэцкіх. Які бязлітасны лёс.

[…] І згубленае жыцьцё, такое прыгожае, такое здатнае, поўнае такой 
вялікай імклівасьці, замілаваньня… Лёня быў мне нібы сынам. […] Трагічны, 
катастрафічны лёс сям’і.

[…] Німа ні апраўданьня сьмерці, ні прымірэньня з ёю. Адвечнае «За што?»

Пракляцьце пачынальнікам вайны, пракляцьце вайне, фашызму, прыгнёту. 
Калі ж чалавецтва будзе разумным, вольным? Сьмерць пануе над усім, раз-
бурэньне, згуба. Вялікае Зло, Неразумнае, Сьляпое, Нянавісьць. Незьлічоныя 
ахвяры яшчэ раз і яшчэ раз. Ужо каторая «апошняя» вайна?

Безузваротнае. Бывай, бывай навек, мой мілы хлопчык, мой Гайавата, мой 
сынуля родны. Не ўбачыш Ты роднае краіны, не прыйдзеш радасны ў сваю 
Багацькаўку, не пасмакуеш медунічак, не пагамоніш з дзедам, з роднымі, не 
заменіш бацьку. Аб чым былі Твае апошнія думкі, мой родны? Ці пранесьліся 
перад Тваімі вачыма сьцені родных? Ці ўбачыў Ты іх вобраз? Ці разьвітаўся з 
Зямлёю? Цяжка было Табе пакідаць яе? Ці лёгка была Табе сьмертухна?

[…] Дух Твой адляцеў у нябыт, усё скончана, пайшло ў колазварот адвечнай 
матэрыі. Больш німа нічога. Сьмерць, канец. Толькі памяць у душы родных, 
знаёмых.

Вера ў няўміручасьць — патрэбнасьць духу жывых, іх паэтычнае ўспрый-
маньне сьмерці, форма прымірэньня са згубаю. Які прыгожы можна ўявіць 
малюнак спатканьня душ бацькі і сына, няшчасных, шматпакутных, вялікіх. 
Перанясеньне шчасьця адтуль, дзе яго не было, — туды, дзе ажыцьцяўленьне 
яго — лёгкая справа мары, прыдумкі.

Будзь роднай матуляй, зямелька чужая, майму хлопчыку, прытулкам яго, 
прылашчы, пахавай яго ціха, ціха, будзь яму ўсім, яго любай каханкай, яго 
новым адвечным родам.

Бывай жа, бывай, мой дарагі, мой любы…

У ліпені Ларыса змагла ўзяць адпачынак і разам з малодшым сынам 
наведаць сваіх бацькоў у Вавожы, пра якіх вельмі клапацілася. Адтуль 
яна пісала: 

19.VІІ.44 г. 

Любы мой Гурык! Як ты маешся? Мы маемся добра, поўна адпачываем, мно-
га сьпім. На жаль, зараз тут перабоі з хлебам, і ў нашых горад не можа яшчэ 
карміць — не пасьпела нічога. Але з кацялок бульбы мама штодня ўжо збірае, 
па 10 рэпак знаходзім, пару марковак. Бацька ходзіць па шчавель — асноўную 
яду. Сёлета мала ягад. Маліна толькі-толькі чырванее.

Гаўрыла з геалагічнай партыі прыслаў ліст:
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21.VІІ.44. Поныш-Тарыно. Ноч. № 5.

Дарагія мае Ларута, Радзімка і ўсе родныя!

[…] Моцна я спаў і вось прачнуўся сярод начы, калі прыехалі 2 немкі з Кумы-
ша. Яны раніцою рушаць на плытах у Чунжыно, дык я вырашыў пагаманіць 
з Вамі троху і паслаць гэты ліст. Усе сьпяць. Моцная электрычная лямпа 
яскрава асьвятляе пакой. За сьцяною чую глухія гукі начной радыяпера-
дачы (мо і сёньня ёсьць адмысловыя важныя паведамленьні — на чарзе 
вызваленьня Беласток, Берасьце, Львоў, Коўня, Дзьвінск…), ляжу ў ложку 
і пішу Вам.

Хачу прачытаць яшчэ раз кніжачку Жырмунскага пра геалёгію БССР і Заходняй 
вобласьці. Думкі мае ўсё часьцей варочаюцца да Радзімы (вось за сьцяною 
чую бомканьне-дзінканьне, будзе важнае паведамленьне). Адчуваю ўжо не-
маладыя гады (45 год), перавал, — і так шкада часу, які трачу я не на дасьле-
даваньне родных нетраў. У такі момант я забываюся на не зусім спагадлівыя 
моральныя ўмовы і гатоў апошнім, ціхім, невялічкім геолёгам, але мераць 
крокамі родную зямлю. Ня буду я імкнуцца ні да якае кіраўнічае ролі, ні да 
якога паважнага стану, адчураюся ад усякіх арганізацыйных абавязкаў, ад 
паўтарэньня памылкі НДІ, калі быў я батраком і служкаю для другіх. Буду сам 
упарта працаваць, па крупінцы пчалінаю старанна зьбіраць веды пра геалёгію 
Беларусі, каб упарадкаваць і множыць іх. Праз 2–3 гады ўпартае, але непас-
рэднае, уласнае працы я нешта зраблю ў галіне дасьледаваньня чацьвярцёвае 
геалёгіі Беларусі.

Я зраблюся нанова студэнтам. Задаволюся самаю нізкаю заробчаю пла-
таю. Абмяжуюся мінімумам. Адчураюся ад умоў камфорту (так патрэбнага 
ў сталыя гады), занядбаю троху гаспадарчыя інтарэсы сям’і (і гэтым трэ-
ба ахвяраваць). Я аддам усё за магчымасьць займацца самому дасьле-
даваньнем Беларусі: самога сябе, каханьне, сям’ю. Ніхай даруюць мне 
за такое самаабмежаваньне ўсе тыя, каго я люблю і хто мяне любіць. 
Абы б троху, троху пражыць, мець толькі на дзённы хлеб. Пакутнікам, 
вінавайцаю перад айчынаю любаю прыйду я. Але не адкладаючы аддам 
усе свае апошнія сілы Ёй, самай найвялікшай, самай каханай. Адракуся 
ад сябе, ад блізкіх, родных, любых, ад сэрца — і ўсё аддам Ёй. Вось маё 
цьвёрдае вырашэньне. Пачынаецца самы адказны і важны кругабег майго 
існаваньня. Ня будзьце ж у крыўдзе на свайго Гурыка, Вашага і чужога, не 
Вашага. Я буду рыхтавацца да апошняга чыстага адчуваньня сваёй вялікай 
Радзімы, яе росквіту.

Цалую, абыймаю.

Ваш Гурык.

Прыблізна ў гэты ж час аднолькавыя думкі ўзніклі і ў Ларысы:
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29.VІІ.44 г. 

Любы мой Гурэечка! Вось і Беласток ужо наш, і Берасьце ўзята… Набліжаецца 
канец крываваму, ужо чуюцца подыхі мірнага творчага жыцьця. Адбудоўваюць 
зруйнаваныя гарады, разводзюць сады, засяваюць палеткі. Міма нашых вакон 
надоечы прагналі вялікі статак рагатага маладняку на Беларусь. Хутка, хутка і мы 
будзем жыць на сталым мейсцы, на сваёй радзіме, перастанем быць вечнымі 
вандроўнікамі на чужыне. Як нам усім гэтага хочацца! З мамай шмат марым аб 
гэтым. Адпачываем мы тут так слаўна, што дужа ня хочацца хутка варочацца ў 
Чусавы. Прашу цябе, дай мне тэлеграму аб магчымасьці адтэрмінаваньня да 
20–25.VІІІ майго побыту. […] Перабірала кнігі, карткі, лісты. Доўга глядзела на 
тваю фатаграфію з Галяй і Лёням… Да чаго балюча яго згуба, маладога, чыста-
га, імпэтлівага. Вось радаваўся б перамогам зараз. […] Як ты жывеш, працуеш, 
харчуешся? Цалую цябе многа, мой родны. Я набіраю ўжо вагу, і мае косьці 
ўжо не такія вайстрыя, таму моцна тулюся да цябе. Твая Лара.

8 жніўня 1944 года Гаўрыла паслаў ліст з Шырокбуду:

Дарагія мае! Ларута, Радзімка і ўсе родныя!

Учора не напісаў Вам чарговага ліста, бо ніхто ня ехаў у Кізел. Увечары, начою 
і сёньня а першай палове дню ідзе дождж, халаднаваты, дробны, васенны. 
Стала гразна, коўзка, непрыемна.

Я шмат чытаю, па тэктоніцы Саюзу (працы Шатскага) і па геалёгіі Беларусі. 
У гэтым — мая насалода і адпачынак. Гэтым чытаньнем я нібы зьвязваюся з 
будучыняй, з Радзімай.

Нешта ўвесь час гэтае мае падарожы, побыту тут, паганы ў мяне настрой. 
Быццым сяджу ў пастцы, зьвязаны, залежны, абмежаваны, нявольны. Цяг-
не магнэсам адгэтуль, каб ніколі больш не трапляць у гэтыя месцы. Ней-
кае дрэннае прадчуваньне, няпэўнасьць, ваганьні, няроўнаўважанасьць. І 
чаму? Мо таму, што німа ад Вас лістоў? А даўно іх німа. Мо таму, што німа 
ў гэтай вузкай даліне прастору для вока, німа вольных відаляў, німа со-
нечнага лецейка? Мо таму, што ня бачу я сёлета грыбоў, баравікоў, ягад? 
Далёка мой родны край, мінаюць гады, а я ўсё йшчэ толькі рыхтуюся да 
галоўнага — да вялікіх дасьледаваньняў на Радзіме. І мушу тут рабіць ня 
тое, што хацеў бы.

Туга па Беларусі грызе сэрца Гарэцкага, і ён амаль у кожным лісце 
сваім родным згадвае пра гэта. Так, у лісце да старэйшага сына пісаў: 

18.VІІІ. Створ Шырокаўскай гідрастанцыі. № 51. Раньне.

[…] Заўтра зьвярнуся я дахаты гадзін у 12, будзе выхадны дзень. Адпач-
ну я троху, пасплю, напішу ўсім сваім родным і знаёмым лісты, упарадкую 
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кніжкі і гаспадарку, пачытаю. А ўвечары а 7-й гадзіне пайду вартаваць гарод. 
І буду я на варце ўсю ноч, аж да 7 гадзін раніцы 20.VІІІ. Гароды ўсіх нашых 
супрацоўнікаў знаходзяцца ў адным месцы, на гары. Вартуюць іх жанчыны — 
нямкіні, але начою яны звычайна сьпяць, а часам і самі падкопваюць бульбу. 
Каб спыніць іхную нядбайнасьць і дробныя злачынствы, мы зрабілі грамадзкі 
кантроль і самі вартуем, прыкладна праз 7–10 дзён. Мама таксама мусіць 
вартаваць 27.VІІІ — ну за яе адвартуем мы — я і Радзік. Добра б і Табе было 
праседзець з намі ночку ля вогнішча, пагаманіць, падумаць над жыцьцём, 
над віхурам падзей, папячы бульбачку або зварыць кацялочак, пахавацца ў 
шалашы ад дажджу. Някепска было б прагаманіць так ночку… Калі-небудзь 
будзем мы зноў на Беларусі, паедзем з Табою і Радзікам вандраваць па на-
шай роднай краіне, будзем падарожнічаць па вялікіх пушчах, заначуем дзе-
небудзь у густым лесе, а раніцою будзем заўзята шукаць баравікі, а раньнем 
сонечным наглядаць будзем надзвычайнае хараство арэшніку на пасеках, 
будзем зьбіраць арахі-лузганцы…

З усяго майго жыцьця з найвялікшай прыемнасьцю ўспамінаю я дні, калі 
пасьвіў я коні на пасецы, калі васеннаю раніцою хадзіў я па арэшніку, наглядаў 
чароўнае хараство арэхавых кустоў, шукаў арэхі, зьбіраў лузганцы, бачыў, як 
дасьпелым дажджом сыплюцца яны на зямельку. Вось гэта, любы мой сыну-
ля, і было сапраўднае шчасьце, залатое, непаўторнае…

І як жа мне хочацца разам з Вамі, маімі хлапчанятамі, пахадзіць зноў па воль-
най беларускай зямлі, па яе лясах, сенажацях, палёх…

У тыя ваенныя часы лісты ішлі вельмі нераўнамерна, а некаторыя 
дужа доўга. Асабліва доўга рухаліся не карталюшкі, а закрытыя, у кан-
вертах. Праўда, і тыя, і другія звычайна былі самаробнымі. Справа ў тым, 
што большасць перапіскі правяралася цэнзурай і на ёй ставіўся штамп: 
«просмотрено Военной Цензурой 21165» (лічбы — гэта нумар цэнзу-
ры). Нарэшце праз 20 дзён Ларыса атрымала ліст Гаўрылы ад 21 ліпеня. 
Усхваляваная, напісала ў адказ:

№ 15. Вавож. 11.VІІІ.44 г.

«Судьбой твоей буду я довольна»…

Родны мой! Учора прыйшлі твае лісты № 5 і № 18. Цэлы дзень балела галава, 
увечары быў «Frіdrіch heraus», толькі к 5 г. раньня палепшала. Увесь час гучэлі 
словы твайго начнога лісту з Понышу, балючым клінам урэзалася твая думка 
аб старасьці.

Не, мой Гурычык, 45 год — гэта яшчэ ня старасьць.

Ведаеш, я лічу, што фізычная старасьць надыходзіць дзеля большасьці не ра-
ней, як у 60 год. У гэтыя гады чалавек ужо адчувае ўвесь сьвет чужым, сябе — 
нібы ўбаку ад жыцьця, актыўнасьць яго ролі шыбка зьмяншаецца і ён робіцца 
нібыта і не так сацыяльна патрэбным. Але вельмі многія не губляюць у такія 
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гады вялікай жыцьцёвай патэнцыі, яны застаюцца па ранейшаму дзейнымі, 
працавітымі, творчасьць не пакідае іх. Ты, Гурык, належыш да гэтага другога 
тыпу людзей. Я пэўна ў тваіх доўгіх, шчэ поўных творчай, жывой, арыгінальна-
цікавай працы гадох. Ты ня можаш быць іншым, бо глыбокая істота дась-
ледчыка набліжае цябе да такіх вечна жывых людзей, як Обручаў, Паўлаў 
і інш. Не сумуй, што сэрца пыхае пры ўздыме на горы, што потам ш ыбка 
п акрываецца цела пры цяжкай працы, — з такім сэрцам і з такімі сіламі мож-
на пражыць шчэ не адзін і не два дзясяткі гадоў. Я ніколі не думала, што мая 
мама можа пражыць са сваім сэрцам да 60 г., ды яшчэ так цяжка працуючы. 
А зараз я пэўна, што мо і Сяргейку яна дачакаецца, хаця, дарэчы, яна дужа, 
дужа саслабелае сэрца мае.

Гурынька, родны мой, я не дужа добрай дружынай табе была, я гэта ве-
даю. Але я вельмі, вельмі разумею тваё жаданьне астатак жыцьця аддаць 
Бацькаўшчыне. Павер мне, што і я, і мая маці змогуць троху табе памагчы 
ў гэтым: цябе і накормяць, і дагледзяць, гаспадаркі ты ведаць ня будзеш. 
Мне здаецца, раскошы я ніколі не патрабавала, я заўсёды рада буду самаму 
скромнаму жыцьцю. Твой ліст я прачытала маме, Тусі — яны са сьлязамі спа-
чуваньня слухалі яго, і Туся кажа: «Хай Гурык займаецца сваёй выключна пра-
цай, а мы павядзем гаспадарку так, што ён будзе сыты і добра працаваць».

Ты пішаш пра сваё цьвёрдае вырашэньне аддаць свае сілы на вывучэньне 
геалёгіі Радзімы і забыўся на адзін момант, які мне вельмі быў да спадобы. Ты 
хацеў быць настаўнікам і старэйшым другам у геалёгіі свайму сыну, які мусіць 
працягнуць працу бацькі. Вы мусіце пачаць данастыю геолагаў. Адчувай сябе 
заўсёды і ўва ўсім вольным. Я не хачу цябе зьвязваць. І калі ты лічаш, што тва-
ёй далейшай працы сям’я будзе неяк перашкаджаць, можна прыдумаць такія 
формы жыцьця, што ты абсалютна не адчуеш цяжару сям’і. А на Урале я не 
хацела б доўга шчэ заставацца, лепш у Вавожы жыць ці яшчэ дзе. Але можна 
і ў Кізеле, калі прыйдзецца. Словам, усюдох жыцьцё.

Я ўжо пісала табе, што важу 45 кг, Радзік — 49.

Цалую цябе, лашчу, абыймаю. Твая Лара.

Г. Гарэцкі ўжо не мог трываць настальгіі па Радзіме і напісаў заяву ў 
ЦК КП(б)Б з просьбай даць яму працу ў Беларусі, хаця Ларыса, адчуваючы 
небяспеку ад такога кроку, вельмі нервавалася і лічыла, што гэта рабіць 
яшчэ рана. У жніўні Гаўрыла праз Молатаўскі абком партыі атрымаў 
ад аддзела кадраў ЦК КП(б)Б тэлеграму, у якой выклікалі яго ў Менск. 
Але выклік не быў узгоднены з С. Я. Жуком, які так і не даў згоды, бо 
хацеў, каб Гарэцкі пераехаў у Маскву і застаўся працаваць у «Гідрапраек-
це». Магчыма, лёс зноў выратаваў Гаўрылу, бо ў канцы вайны і адразу ў 
п асляваенныя гады зноў была дастаткова моцная хваля арыштаў былых 
«ворагаў народу».

Яшчэ да пераезду ў Чкалаўск Гарэцкі паехаў у камандзіроўку ў Ма-
скву, а перад гэтым атрымаў ліст ад Парфіра, які пісаў, што іх тата дужа 
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хворы, слабы і можа хутка памерці. Гаўрыла дабіўся па хадайніцтве само-
га С. Я. Жука дазволу з’ездзіць у Багацькаўку паглядзець на свайго ста-
рэнькага татулю ў апошні раз. Быў узрушаны страшэнным малюнкам 
разбурэньня Смаленска і Ярцава. «У Смаленску скрозь руіны, руіны. Стаяць 
адны коміны, голыя сьцены. […] Дзіўная залатая восень. П рыгожая, б еларуская. 
За Дняпром, ад Дарагабужа пайшлі родныя краявіды» (2.Х.44 г.). З радасцю і 
сумам пабачыўся з татам, Парфірам, роднымі. Бацька зусім слабы, усё 
больш ляжыць на печы, каб пагрэць ногі, якія зусім дрэнна ходзяць.

Перад камандзіроўкай Гаўрыла запісаў у блакноцік:

15.ІX.44 г. На раздарожжы. Беларусь, Масква, Горкі. Цягне Радзіма. Шчась-
цем здаецца дасьледаваньне роднае зямлі. Колькі жаданьняў, намераў. 
Сьвідраваньне глыбокіх шчылін, геафізыка, глыбокія пахаваныя структуры, 
нафта, соль, вугальле…

Перашкаджае тое, што любае, дарагое. Разважнасьць Ларуты. Горкае, гарка-
та, цяжкое, мінулае.

Радасьць нагляданьня за Радзікам. Расьце, разумнее.

Мудрасьць у простым сэрцы. Згаджаюся. Волга — хай будзе маім часовым 
прытулкам, хатай, аб’ектам дасьледаваньня…

Намер паехаць у Багацькаўку, да старога таты. Перад выездам у Маскву. 
Насалода — у дасьледаваньні. Ціха, ціха. Радуйся кожнаму дню, кожнай 
магчымасьці зразуменьня, падрыхтоўкі да вялікага досьледу.

Чацьвярцёвая геалёгія. Мэтад. Шлях да геалёгічнага разуменьня.

22 гады німа Ганулькі. Мама, Максім, Іван, Лёня. Ах, Лёня, Лёня… Адабраны.

16.ІX.44 г. Сёньня прыйшла новая сумная звестка: Загінуў Валодзька 109. Так 
імкнуўся зьмяніць сякеру на вінтоўку… Гора, гора. Роспач беднага Парфіра, 
Анісьсі 110. Чарговая ахвяра. Нязьлічоныя стогны, сьлёзы, згубы… Чым 
апраўдаць, замяніць? Апаленыя сэрцы. Незагаёныя болькі…

*    *    *

У канцы лістапада 1944 года Гарэцкія разам з малодшым сынам з 
цяжкасцямі і нават прыгодамі (ледзь не затануў на Волзе параход, карму 
якога прарэзала ледзяная крыга) праз 11 дзён дабраліся ад Чусавога да 
Чкалаўска.

Бацька пісаў старэйшаму сыну:

109 Валодзя Гарэцкі — пляменнік Г. І. Гарэцкага, сын Парфіра.
110 Анісья — жонка Парфіра.
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25.ХІ.44 г. Чкалаўск. № 60. Дзень.

Дарагі мой, любы хлопчык!

Без вялікіх прыгод даехалі мы да Чкалаўску. У дарозе былі 11 дзён, з іх 7 дзён 
у Горкім. Прыгоды нашы на параходзе «Красным» Табе ўжо, мусіць, апісаў 
Радзік, ледзь мы не патапіліся, ледзяная крыга прарэзала карму.

[…] Чкалаўск, Волга і яе людзі нам спадабаліся. Тут вельмі прыгожа, культур-
на. Жыхары жывуць досыць заможна. Кепска толькі, што далёка ад чыгункі — 
аж 40 км. Мы адшукалі добрую кватэру, расклалі ўжо ўсе рэчы, абсталяваліся. 
Тут нам нават лепш, чым было апошнім часам на Урале. Ужо працуем. Цалу-
ем Цябе, лашчым, вітаем.

Твой тата.

З самага пачатку 1945 года Г. Гарэцкі быў у доўгатэрміновай 
каман дзі роўцы ў Маскве. Паралельна са шматлікімі экспертызамі, 
заключэннямі, абмеркаваннямі геалагічных умоў пад розныя аб’екты 
гідратэхнічных збудаванняў (Поныш, Шырокае, Уфа на Урале, Акцю-
бінск у Казахстане, Выцегра ў Комі, Чкалаўск на Волзе і інш.) у «Гі-
драпраекце», Гарэцкі пільна займаўся падрыхтоўкай да абароны 
дысертацыі, працаваў у бібліятэках Масквы з літаратурай па геало-
гіі Беларусі, уладкаваннем сыноў на вучобу. Славік працаваў тока-
рам, фрэзероўшчыкам, а потым і майстрам на аўтамабільным заводзе 
(ЗІС — завод імя Сталіна, пазней ЗІЛ — завод імя Ліхачова). Бацька 
вельмі хацеў дапамагчы сыну паступіць на падрыхтоўчыя курсы ў 
якую-небудзь ВНУ, а малодшага сына вырашылі адправіць на вучобу 
ў Маскоўскі нафтавы тэхнікум на геолагаразведачнае аддзяленне. Для 
паездкі Радзіма трэба было атрымаць выклік ад Камітэта па справах 
вышэйшай школы.

Вось як асвятляў Гаўрыла свой побыт у лістах:

19.І.45 г. Масква, № 5. Нафтавы тэхнікум. Сакаліная Гара.

Дарагія мае, любыя Ларута і Радзік!

Сёньня ўстаў я рана-рана, каб трапіць у Нафтавы тэхнікум. Ад станцыі метро 
«Завод им. Сталина», дзе жыве Славік, трэба сесьці на трам. № 46 і потым у 
канцы (круг) перасесьці на трам. № 2, праехаць 3 станцыі да Нафтагазу. Тут і 
ёсьць Сакаліная гара, недалека ад Сакольнікаў. Шмат нізкіх баракаў, шэрых і 
жоўтых. У адным з баракаў, каля вялікага магазіну, і месьціцца тэхнікум. У ім 
убачыў абставіны, бедныя, гразнаватыя. Сяджу зараз у канцэлярыі, чакаю нам. 
дырэктара, а сам дырэктар хворы. У чаканьні, ждучы, вырашыў пагаманіць з 
Вамі. Учора ўвечары мы з Славікам хадзілі ў клюб «ЗІС», у Дом культуры. Тэ-
атр Ярмолавай ставіў тут «Мачеху» Бальзака. Славіка вельмі ўражлівае, яму 
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спадабалася; ён адразу пазнаў адну маладую артыстку, якую мы бачылі з ім 
летась у Тэатры Ярмолавай «Как вам это нравится», — вельмі добрая, лепшая 
артыстка!

З тэатру Славучок пайшоў проста на завод.

23.І.45 г. Масква. № 8. Раньне.

Дарагая мая, любая Ларута! Дарагі Радзімка!

Мне тут ужо апрыкліла быць. Відаць, адзвычаіўся я ад гарадскога клуму і 
гвалту, калатніны і куламесы. Так шмат часу губляецца дарма. На адзін абед, 
напрыклад, у мяне ідзе 2–3 гадзіны. Гэта жудасьць. Праўда, я цяпер бяру з 
сабою кніжкі і скрозь у чарзе чытаю. Дык ёсьць хоць частковае разумнае ска-
рыстаньне часу. Не арганізаванае тут маё жыцьцё. І з харчаваньнем ня тое, 
што ў Чкалаўску. Дык мяне вельмі цягне назад. Але адгэтуль ня вернешся так 
хутка. Затрымлівае экспертыза.

26.І.45 г. № 10. Масква.

Дарагія мае, любыя!

Не пісаў Вам два дні — так куламесна праходзіў час, у чаканьні дакладаў, 
у дакладзе, у гамонках, абмеркаваньнях. Быў зноў у Н. С. (Шатскага. — 
Р. Г.), учора быў сход геолагаў — слухалі даклад Бакірава А. А. аб тэктоніцы 
Горкаўскага краю і мой. Гіпотэза іньектыўнай тэктонікі здаецца амаль усім 
нязвычнай, і толькі сьвідраваньне можа пераканаць скептыкаў. Бачыўся 
з Славікам, доўга былі з ім, хадзілі, гаманілі. Ужо зусім сталым чалавекам 
робіцца наш хлопец.

Сёньня будзе нарада ў С. Я. (Жука. — Р. Г.) па праграме. Дазволу на абарону 
дысертацыі ўсё йшчэ німа. Выеду абавязкова 1.ІІ, але затрымаюся ў Горкім, 
каб паглядзець там керн, дні на 2. Цалую. Ваш Гурык.

4.ІІ.45 г. Нядзеля. № 19. Дзень.

Дарагія мае, любыя Ларута і Радзімка!

Учора з Камітэту па справе вышэйшае школы была паслана на імя Радзіка 
ўрадавая тэлеграма — выклік на вучобу ў Маскву, у Маскоўскі Нафтавы 
тэхнікум. У тэлеграме напісана, каб Радзік выехаў 20.ІІ, але можна выехаць і 
пазьней, каб трапіць к пачатку заняткаў 1.ІІІ.45 г.

[…] У Цябе, мусіць, німа грошы. Дык у гэтым лісьце я пасылаю Табе даручэнь-
не на атрыманьне зарплаты. А аба мне Вы не клапаціцеся. Я неспадзявана 
маю прэмію за працу ў Чусавым — у 900 рублёў. Дык у мяне з грашыма ўсё 
будзе добра.

[…] Учора было вырашэньне вышэйшае атэстацыйнае камісіі аб дапушчэньні 
мяне да абароны дысертацыі без здачы экзаменаў. Занёс гэтую даведку ў 
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ІГН (Інстытут геалагічных навук. — Р. Г.) — у панядзелак будзе вырашана, 
ці д апусцюць мяне да абароны 16/ІІ — я хацеў бы абараняць у гэты раз, 
бо няведама, калі трапіцца быць яшчэ раз у Маскве. Заўтра напішу Вам аб 
вырашэньні.

[…] Сёньня — выхадны дзень. Я сяджу ўвесь час у хаце — чакаю сына: ён 
паехаў некуды на падмаскоўны рынак прадаваць свае штаны-ватнікі, — 
відаць, яму патрэбны грошы, дык я ўжо не супярэчыў і не сказаў, што 
штаны згадзіліся б Радзіку. Меліся ісьці ўвечары ў тэатр, толькі я не 
дастаў білетаў: абяцалі мне набыць квіткі ў Мастацкі. Ну нічога, мы пойд-
зем к пачатку спектакля ў Камерны. А то і нікуды ня пойдзем, пасядзім, 
пагамонім.

7.ІІ.45 г. № 22. Масква. Кансэрваторыя. 7 г. 50 хв.

Дарагая мая, любая Ларута! Сёньня атрымаў Твой дзіўны ліст, поўны такой 
узвышанай, тонкай пяшчотнасьці, такога прыгожага натхненьня, такой глыбо-
кай адданасьці, кволасьці… Я надзвычайна ўсхваляваны. Я нібы адчуў трапя-
таньне Тваёй душы, Тваё маленьне, Тваю бязьмежную ласку, маналітнасьць, 
крышталёвасьць, веліч і празрыстасьць Твайго пачуцьця. Я зьдзіўлены, за-
чараваны, уражаны. Укланяюся Табе нізка, нізка, мой вялікі самаахвярны 
друг…

Толькі што прыйшоў Славучок, харошы,сьвежы. Мы абмяняліся падарункамі: 
ён мне прынёс пячэньня, я яму мандарынку і 4 цукеркі. Даў яму чытаць Твае 
сёньняшнія лісты.

Зараз пачнецца канцэрт Чайкоўскага. Аб’ява аб маёй абароне дысертацыі 
будзе выдрукавана заўтра.

12.ІІ.45 г. Масква. № 25. Дзень.

Дарагія мае, любыя Ларута і Радзімка!

[…] Гэты тыдзень будзе ў мяне самым напруджаным, і трэба ўсё канчаць — і 
Чкалаўск, і Поныш, і Уфу, і дысертацыю, і выпісы з прачытанага. Галоўнае — 
абарона дысертацыі. Адбудзецца яна ў пятніцу, 16.ІІ, а 2-й гадзіне дню. У се-
раду буду рабіць папярэдні даклад на тую ж тэму у Ад. Чацьв. Геалогіі Ак. На-
вук. Гэта будзе «генеральная рэпетыцыя», як кажа Громаў 111. Ілюстрацыйны 
матэр’ял у мяне ўжо падрыхтаваны, план дакладу таксама. Але ўсякія быва-
юць неспадзяванкі.

Учора сын быў на канцэрце ў Калоннай зале Дома саюзаў, канцэрт гэты Вы 
слухалі па радыо. А я хадзіў да беларусаў у госьці, у гасьцініцу «Якар». Там бачыў 
і Якуба Коласа (ён толькі раніцою прыехаў з Менску), яго сына Данілу, Алесю, 

111 Громаў Валяр’ян Інакенцьевіч — загадчык аддзела Інстытута геалагічных навук, доктар 
геолага-мінералагічных навук, прафесар.
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Канстанцыю Буйло, Маўра, Насту Дзятлоўскую, Аўгена Хлябцэвіча. Ад усіх засы-
лаю Табе вітаньне. К. Буйло запрашае да яе заехаць, калі Ты будзеш у Маскве. 
Жонка К оласа моцна хварэе. Сам ён стомлены. Спаткаў мяне вельмі ласкава, 
па-сяброўску. Хацеў зрабіць мне сустрэчу з Панамарэнкам. Намераў перацяг-
нуць мяне ў АН ён не пакідае. Хораша мы пагаманілі. Шмат было ўспамінаў 
пра Я. Купалу, пра першыя спатканьні і апошнія спатканьні з ім Коласа. Было 
ласкава, ціха. Але сумна. Мне было радасна і прыемна, што мяне не забылі, 
чакаюць. І страшна, што перабольшваюць маю моц і магчымасьці. Як не хапае 
нам людзей.

[…] У Менску ўсё так неўпарадкавана, што раней восені мы туды не трапім. 
Дык ці не варт ужо зараз прывозіць вавожцаў? На Волзе мы прабудзем, зда-
ецца мне, яшчэ значны час.

Цалую Вас, абыймаю, вітаю. Рыхтуйцеся да падарожжа ў Маскву, каб 25–26/ІІ 
ужо выехаць.

Вітаньне знаёмым.

Ваш Гурык.

16 лютага 1945 года ў Інстытуце геалагічных навук АН СССР (Ма-
сква) адбылася абарона дысертацыі Гарэцкага па тэме: «О роли местных 
географических условий в четвертичной истории на примере изучения 
Кольской и Туломской долин на Кольском полуострове».

Старшыня Вучонага савета акадэмік Д. С. Белянкін: «…мы имеем 
здесь действительно выдающееся явление. …мы присутствуем при ред-
ком случае превращения кандидатской диссертации в докторскую».

Члены Вучонага савета аднагалосна прагаласавалі за прысваенне 
навуковай ступені кандыдата навук і з лікам 15 з 17 — за ступень до-
ктара. На жаль, ВАК зацвердзіў толькі першую пастанову, таму што 
не было трэцяга апанента, як належыць пры абароне доктарскай 
дысертацыі.

Амаль праз тыдзень у Маскву выехала Ларыса з малодшым 
сынам, але без прыгод не абышлося. На прыпынку вакзала ва 
Уладзіміры Радзім пабег даць тэлеграму. Вярнуўшыся, убачыў толькі 
хвост цягніка. Добра, што яго маці заўсёды прадбачыла ўсялякія 
неспадзяванкі і прышыла яму да ўнутранага боку штанцоў мяшэчак, 
у які ўклала трохі грошай і выклік з Масквы. Паводле апошняга яму 
пасля доўгай праверкі прадалі білет на мясцовы цягнік да Каўрова, 
а адтуль і да Масквы. ён тым часам з цікавасцю агледзеў гэтыя стара-
жытныя рускія гарады з мноствам цэркваў, асабліва Уладзімір, куды 
некалі, яшчэ ў Першую сусветную вайну, была эвакуіравана яго маці 
са сваёй гімназіі з Варшавы. У Маскве яго, усхваляваныя і радасныя, 
сустрэлі бацькі.
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Аказалася, што геолагаразведачнага аддзялення ў Нафтавым 
тэхнікуме няма, і Радзім паступаў на аддзяленне «КИП — контрольно-
измерительные приборы». Не было і месца ў інтэрнаце. Таму ён пайшоў 
да Славіка, які жыў у інтэрнаце аўтамабільнага завода. Апынуліся яны 
ў маленькім пакойчыку, які знаходзіўся ў падвальным памяшканні ча-
тырохпавярховага цаглянага дома. У пакойчыку пад самым дахам мела-
ся адно акенца, у якое відны былі толькі ногі людзей. Там ледзь-ледзь 
змяшчаліся тры жалезныя ложкі з рыпучымі спружыннымі сеткамі, якія 
прыкрывалі тоненькія ватныя матрацы. Каля кожнага ложка — па ад-
ной тумбачцы. Адзін ложак належаў ужо досыць сталаму, сіваватаму, спа-
койнаму і трохі мляваму інжынеру завода, другі — маладому моцнаму 
хлопцу-здаравяку з рудой шавялюрай, а трэці, які стаяў каля ўваходных 
дзвярэй, — Славіку. Вось на ім браты ўдвух і спалі: матрац быў вузкі, таму 
частка цела апыналася на жалезнай сетцы, коўдры не хапала — і бок быў 
голы, а паварочвацца на другі бок лепш за ўсё было сінхронна. Асало-
ду ад сну малодшаму можна было атрымаць толькі тады, калі Слаўка 
працаваў у начную змену, а старэйшаму — толькі ўдзень.

Жылі ў Маскве цяжкавата не столькі з-за жыллёвых умоў, колькі з-за 
пастаянных думак пра ежу. Усяслаў атрымліваў па картцы 500 грамаў 
хлеба, а Радзім — 350; раз на дзень таксама па картках маглі атрымаць у 
сталоўцы абед, які складаўся заўсёды з капуснага супу (у ім плавалі пара 
замарожаных лісткоў капусты і, калі пашчасціць, адзін-два кавалачкі 
бульбы, таксама замарожаных), на другое — зрэдку давалі яшчэ лыжач-
ку якой-небудзь кашы ды шклянку несалодкага чаю.

Асабліва цяжкім днём была нядзеля, калі ўсе жыхары збіраліся ў 
пакойчыку. Да інжынера прыходзіла дачка — вельмі непрыгожая, пры-
шчаватая, гадоў пад дваццаць. Інжынер увесь тыдзень збіраў ёй што-
небудзь смачнае: хлеб, кавалачак каўбасы ці сыру, цукар, а то і цукерку. 
Позна ўвечары, а то і ўначы яны пачыналі есці, прычым громка чмякалі 
(асабліва дачка), а каўбаса і сыр пахлі так цудоўна, што выклікалі ў 
братоў магутнае слюнавыдзяленне. Руды асілак прыводзіў да сябе не 
менш ядраную, таксама рудаватую каханку — яны з ранняга вечара 
завальваліся ў ложак і так рупліва і гучна рыпелі ім да самага ранку, што 
астатняя чацвёрка таксама не спала.

Апрача таго, сістэматычна (звычайна раз на тыдзень) прарывала 
каналізацыйную трубу і з прыбіральні, якая знаходзілася побач з пакой-
чыкам, лілася вада разам з адходамі чалавечай жыццядзейнасці. Тады 
раскладвалі драўляныя насцілы, і жыхары раніцою скакалі па іх, каб па-
мыцца і зрабіць іншыя справы, прычым і тут, канечне, не абыходзілася без 
чаргі. На пару дзён, пакуль не ліквідуюць прарыў, да іншых пахаў, якіх у 
падвале і так было залішне, дабаўляўся яшчэ больш моцны — чалавечы.
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У пачатку сакавіка Г. Гарэцкі выехаў у камандзіроўку на Урал, у Чун-
жына і іншыя мясціны. Па дарозе змог заехаць у г. Кіраў да Леанілы 
Чарняўскай і прабыць у яе два дні. Пагаманілі, многа чытаў лістоў, 
рукапісаў. З Кірава ён пісаў:

6.ІІІ.45 г. Ст. Кіраў. № 2. Вечар.

Дарагая мая, родная Ларута! Пралесачка мая дрыжучая! Зелянёк мой кволы!

Усё ўва мне плачыць. Смуткам агорнута маё растопленае сэрца. Жалоба агар-
нула ўсю істоту. Рэквіем мінуламу сьпяваюць тысячы арганаў. 

Пройшлае паўстала жывым сягоньня…

Я прачытаў 4 сшыткі Максімавае «Камароўскае хронікі». У чацьвертым сшыт-
ку — кругабег Ганулькінае згубы. Я чытаў паўдня ўчора і цэлы дзень сёньня. 
Ніколі такімі жывымі не былі ўспаміны.

Я плакаў. Сьлёзы цяклі, як тады, у 1922 годзе. Ганулька мая, сястрычка — 
мучаніца, кветачка растаптаная. Дух баліць, цела млее, галаву цісьніць. 
Непапраўнае, неўзваротнае, самае дарагое…

Ι сталі могілкі ў рад: Ганулька, мама, Іван, Максім, Лёня, Валодзька… Як 
стаміўся дух. Колькі могілак блізкіх. Ні прымірэньня, ні апраўданьня. Нібы я — 
пачынальнік гэтага хаўтурнага ходу. Як Каін той. О гора, гора! Не кранай нас у 
маладыя гады, дай нам замацавацца, не рань нас болькамі на ўсё жыцьцё.

Моцна заснуў бы я, моцна, моцна. Сон ратаваў мяне, даваў адпачынак зму-
чанай душы.

Усё пражытае нанова прабегла. Балючае, салодкае. Не паправіш, ня зьвернеш…

Такое і ёсьць жыцьцё. Хвала Табе, вялікі рух, адвечная хада, зьменлівасьць. Хвала 
Табе, благадатная радасьць, рэдкі наш госьць, хвала вам, вялікія сьлёзы, і роспач, 
і гора без канца… Вы аднолькава дарагія, спадарожнікі мае, вы — сьведкі жыцьця.

Цяжка мне стала, галава цёмная, цёмная. Хоць трошку б адпачынку, сьвету, 
радасьці.

І вось паўстае постаць майго мудрага, майго любага Максіма, пакутніка наша-
га вялікага. «Найвялікшыя карысныя выкапні — твая жыцьцярадасьць, твая 
працаздольнасьць, твой творчы энтузіязм», — кажыць ён. Слухаю яго, слу-
хаю… І лягчэй мне, пабітаму, пакрыўджанаму, недараванаму…

Боль суцішаецца, загойваецца, але не праходзіць…

Ня многа жыць засталося. А працы так шмат, шмат. Застаецца нязьдзейсьне-
ным самае важнае.

Дык будзем жа жыць, ісьці да канца сьмела, бадзёра, любіць жыцьцё ўва ўсіх 
яго праявах, змагацца, тварыць. Будзем памятаць, што мы робім справу за 
сябе, «і за тых, што ня ўстануць з нябыту».

Супакойся ж, маё сэрца, супакойся. Бадзёра пойдзем насустрач вялікаму 
«заўтра», прыймем і радасьць і гора…
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Цалую Цябе і хлопчыкаў нашых, харошых, любых. Будзь бадзёрай, моцнай духам.

Твой Гурык.

Па дарозе ў Чкалаўск Гарэцкі заехаў у Вавож і разам з бацькам Лары-
сы вярнуўся з камандзіроўкі.

Часовы ўздым пасля абароны дысертацыі зноў змяніўся сумам, што 
ахапіў сэрца Гаўрылы з-за многіх стратаў, ад хвалявання за стан і лёс 
сыноў, родных… Не дабаўляла бадзёрасці і пастаяннае недаяданне. Увесь 
час свідравала думка аб тым, як хутчэй трапіць на Бацькаўшчыну, бо час 
так шыбка бяжыць, а магчымасцяў застаецца ўсё менш і менш. Толькі 
адданасць цікавай працы і падтрымка жонкі ратавалі…

У блакноціку Гаўрыла зрабіў запісы:

28.ІІІ.45. І зноў сьмерць наведала нашу хату: 27.ІІ.45 г. не стала татулі.

29.ІІІ.45 г. Крыўда Парфіра. Рана адарваўся я ад роднае сям’і, прынёс у ахвя-
ру другім, чужым. Неўзваротнае. Не прынёс радасьці маім блізкім, не зрабіў 
ласкавымі іх апошнія дні.

Засталося толькі двое. Ды і мы ўжо старыя… Хаўтуры па старому звычаю. Звы-
чай, як замацаваньне, і звычай, як ланцуг, як паступовае і як адмоўнае. Звы-
чай, як працяг існуючага…

Звычай і мова, звычай і культура. Вялікі звычай, звычай-забабоны. Супраць-
легласьць.

Дарагія магілкі. Німа каму пераказаць радасьць. Дык перакажам яе ўсёй 
Радзіме, Усясьвету.

Уладзік 112, сьмерць яго бацькоў, сястры, роспач яе і крыўда, сьлёзы чыстыя 
крышталёвага сэрца Ларуты. Вялікі пакутнік-геній. А мог бы быць нашым Ты-
чынай, Рыльскім. Неразумнае, непрадбачанае.

Масква. Абарона дысертацыі. Рускія другі. Заваёў сэрца: «Запіскі старога ча-
лавека». Не мяне любіць, а бліскучасьць, пераможнасьць.

[…] Беларускія другі. Іх гонар. Вось гэта сапраўднае, частковае ажыцьцяўленьне 
маіх жаданьняў. Ласка. Дарагія мае. Як вас мала, носьбітаў няўміручасьці.

На паўдарозе… Іосіф Агроскін 113. Сын. Тэхнікум. Роспач Славучка. Бездапа-
можнасьць мая.

Вітаньні. С. Я. (Жук. — Р. Г.) і Якуб (Колас. — Р. Г.). Далёкі яшчэ шлях на Радзіму…

Скончыць галоўнае распачатае — і за геалёгію Беларусі. Не чакаць афармленьняў, 
дазволаў, грошы, магчымасьцей і г. д. Рабіць паціхеньку безадкладна.

112 Уладзімір Дубоўка — паэт, сябра Г. І. Гарэцкага.
113 Іосіф Агроскін — прафесар, сябра Г. І. Гарэцкага.
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Стомленасьць. Поўная зняможнасьць у Чунжыне, сена. Так падыходзіць 
сьмерць.

[…] Сярэдняя Кама. Потым Беларусь. Каб не загінуў сабраны матэр’ял. Пачы-
наю сёньня. Мезаплейстацэн.

Арганічная патрэба адпачынку. Аднаўленьне страчанага.

Надыходзіць мой новы творчы месяц — красавік. Сакавік далучыўся да люта-
га. Красавік. Адпачыць яшчэ два дні, поўна, хораша.

Пазбавіцца ад ланцугоў. Зрабіцца вольным, незалежным, падрыхтаваным да 
новага працоўнага ўздыму.

Рэгіанальная геалёгія Беларусі. Чацьвярцёвая геалёгія. Геалёгічныя працэсы, 
дынамічная геалёгія. Інжынернае прыстасаваньне геалёгіі. Дынаміка жывое і 
мёртвае прыроды. Геалёгія, як падстава філёзофіі, навуковага сьветапогляду.

Рытм, паўторнасьць сутнасьці, вечны рух.

Вялікія папярэднікі. Вучыцца ў іх. Сон, сон, як збавеньне, як адпачынак, як па-
ратунак. Доўга Табе яшчэ лячыцца, доўга. Не стрываеш Ты. Сон, сон, прыйдзі 
да мяне, аднаўляючы…

30.ІІІ.45. Кепска адчуваю сябе фізычна: вялікая стомленасьць, баліць галава, 
нейкая абыякавасьць.

Страшныя сны пра родных: мама, тата, Гануля, Парфір…

Набіраньне фізычнае моцы. Адпачынак хоць частковы.

Упарадкаваньне матар’ялаў. Падрыхтоўка да красавіка.

Хачу ў красавіку напісаць «мезаплейстацэн» па Салікамскаму раёну, а ў 
траўні — «нэаплейстацэн». Гэта — галоўнае на два месяцы.

Чуў харошыя беларускія песьні. Пела новая беларуская артыстка, здольная.

Ласкава стала, радасна, уздымна. Маміну песьню чуў.

Нататкі Горкага пра беларусаў дастаць трэба, ён — адзін з нямногіх, які зусім 
паважана ставіўся да беларускага народу (заўвагі на працы А. Багдановіча).

Сумна на сэрцы… Але я пайду да канца, да апошняга, да свайго галоўнага. 
Дык варочайцеся ж да мяне сілы, зьбірайся моц, аднаўляйся цела. Не зважай 
ні на што, будзь накіраваным да адзінае мэты.

Гэта будзе апраўданьнем усіх маіх памылак, заняпаду, крыўды, нядбайнасьці. 
Я любіў вас, мае дарагія. І не мог дапамагчы. Даруйце, даруйце…

Першы кругабег амаль скончаны. Цяпер будзе кароткі пераходны час (за-
канчэньне, падагуленьне) і пачнецца другі, галоўны кругабег — зьбіраньне 
зярнят для беларускага поля. Дасьледаваньне геалёгіі Беларусі, як падстава 
гісторыі, як падстава перабудовы гаспадаркі Беларусі, аднаўленьня і росквіту 
беларускае культуры. Будуць пяяць камяні…



В ялікія  прарэкі  Рускай раўніны

З бязмежнай радасцю сустрэлі ўсе дзень перамогі: старэйшыя 
Гарэцкія — у Чкалаўску, а сыны — у Маскве. Такой шчырай радасці, 
такога цудоўнага салюта не было ніколі. Усю ночку Усяслаў і Радзім 
хадзілі па Маскве, да краёў запоўненай шчаслівымі людзьмі…

У хуткім часе Славік атрымаў адпачынак, Радзім паспяхова скончыў 
першы курс тэхнікума, і яны паехалі да бацькоў у Чкалаўск. Братам у 
бацькоў было так хораша, што яны вельмі часта дурэлі, спявалі песні, 
ды іншы раз такімі громкімі галасамі, што суседзі нават гаварылі: «Во, 
сыны Гарэцкіх зноў напіліся». Многія чамусьці думалі, што весяліцца, 
песні пець, а тым больш дурэць можна толькі пасля гарэлкі. А ім было 
весела, проста ад таго, што маладыя…

Час праляцеў хутка — Славік паехаў на свой завод, а Радзім 
вырашыў вярнуцца ў школу. Каб не страціць тэмп вучобы і трапіць у 
10 клас, яму трэба было даздаць два прадметы (біялогію і астраномію), 
якія вывучаюць у 9 класе, а яго ён прапусціў. Засеў за падручнікі, праз 
месяц паспяхова здаў экзамены і ў верасні стаў ужо дзесяцікласнікам. 
У класе было толькі 5 хлопцаў і 25 дзяўчат. Абвесцілі, што ўпершыню 
ўводзіцца атэстат сталасці, таму экзамены будуць асабліва строгія.

У хаце заўсёды было спакойна. Гаўрыла ласкавы з усімі, асабліва з 
жанчынамі — Ларай і бабуляй, якую ён зваў «маці». Калі ішоў на працу 
і прыходзіў дадому, цалаваў і абдымаў сваю любую Ларуту.

Гаўрыла Гарэцкі рыхтаваў доктарскую дысертацыю і марыў аб 
тым, каб вызваліць больш часу для працы над геалогіяй Беларусі. 
Апрача таго, ён часта бываў у горадзе Горкім, дзе быў музей, пры-
свечаны Максіму Горкаму, пачаў вывучаць у архіве музея матэрыялы 
пра адносіны Горкага да беларускай літаратуры, беларускага фаль-
клора, пра яго сяброўства з бацькам Максіма Багдановіча — Адамам 
Рыгоравічам. Пазней напіша артыкул «Горкі і беларускі фальклор» 114.

У блакноціку Гаўрыла запісаў:

10 лістападу 1945 году. Скончыў дысертацыю пра неаген і квартар Сярэд-
няе Камы. Рад падагульненьню: пяць год цягнулася праца. Рад гэтай працы 
незалежна ад абароны. Бліжэй падыйшоў да агульнага.

114 Полымя. 1966. № 5. С. 145–155.
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Яшчэ месяцы тры не адыйду я ад гэтае тэмы… А потым — пачну зьбіраць 
паціху матар’ял па чацьвярцёвай геалёгіі Беларусі. Пачну з пытаньня аб 
колькасьці зьледзяненьняў, з неагену і ніжняга квартару, з стратыграфіі. Буду 
разглядаць Беларусь на фоне пераходаў ад Заходняе Еўропы да Усходняе. Ра-
дасьцю будзе мне гэтая праца. Але адкладаць больш ня буду…

[…] Браць агульнае, што можа быць вырашана на беларускіх прасторах. Праз 
гэта зьвязаць роднае з агульналюдзкім… Забыцца і на крыўду, і на сум, і на 
асабістае. Але быць верным да апошняга подыху.

Няўмольны сум, бясконцыя думкі пра бацькаўшчыну не пакідалі 
Гаўрылу. Заява аб зняцці судзімасці, як крок да вяртання ў Беларусь, не 
мела плёну. Тэма Беларусі і працы для яе росквіту ўрэчаўлялася не толькі 
ў зборы матэрыялаў па геалогіі Беларусі, але і ў невялічкім апавяданні, 
якое Гаўрыла напісаў 13 лістапада 1945 года 115.

*    *    *

Пасёлак Чкалаўск (былое сяло Васілёва) знакаміты тым, што тут 
нарадзіўся Валеры Чкалаў, у імя якога і назвалі сяло. У яго доме зрабілі 
музей, а ў двары паставілі самалёт. Пасёлак месціцца ў вельмі маляўнічым 
кутку, на крутым беразе Волгі. Адсюль відаць шырокая магутная рэчка, а 
за ёю далёка-далёка, аж да далягляду — роўная прастора заліўных лугоў. 
Улетку — плаванне на чоўне, загаранне і купанне, рыбалка, а ўзімку — 
коўзанне на лыжах ці санках з крутога берага; лепшага занятку для 
моладзі не прыдумаць.

Узімку Радзім захварэў на моцны грып, а потым — на запаленне 
абалонак спіннога мозгу (такі дыягназ паставілі значна пазней, бо вы-
значыць хваробу доўга не маглі). Паклалі яго ў бальніцу. Дзікія болі ў 
паясніцы не дазвалялі паварушыцца, тэмпература даходзіла да 39–40о, 
ён слабеў усё больш і больш. Каб неяк змагацца з болем, ён прыдумаў 
спяваць песні, але гэта выклікала ў дактароў, медычных сёстраў, а іншы 
раз і ў родных нейкія адваротныя пачуцці: ім здавалася, што хлопец 
вар’яцее… Ніякія метады лячэння не дапамагалі. Два разы рабілі пунк-
цыю, каб узяць аналіз рэчыва са спіннога мозгу. Гаўрыла нават дабіўся 
таго, каб выклікалі дактароў з Горкага. Сабралі кансіліум і вырашылі, што 
лячэнне прызначана правільнае, усё залежыць ад арганізму — ёсць спа-
дзяванне, што справіцца. А хвораму ўсё горш і горш… Прыйшоў Гаўрыла, 
узяў сына за руку, гладзіў яе, а ў вачах такі сум, такі страх. Прыйшоўшы 
дахаты, ён выказаў сумненне ў выздараўленні сына: відаць, неабход-
на рыхтавацца да самага горшага, і заплакаў… Радзім ніколі не бачыў, 

115 Успаміны Данілы Тужыка // Гаўрыла Гарэцкі. Выбранае. С. 339–340.
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каб бацька плакаў. Гэтае наведанне, змрочны і жалобны позірк бацькі 
прымусілі Радзіма яшчэ больш змагацца за жыццё, ён сказаў сабе, што не 
будзе бацька сумаваць і плакаць па сыне. Радзім зноў, яшчэ мацней стаў 
спяваць… Праляжаўшы пару месяцаў, ён усё ж такі паздаравеў.

Г. Гарэцкі зрабіў апошні ў гэтым блакноціку запіс:

6.ІV.1946 г. Чкалаўск на Волзе. …Перад выездам у Маскву. Праца пра неаген 
і квартар Сярэдняе Камы скончана. Завяршэньне. Артыкул-тэзісы ў БМОІП 116. 
Падрыхтоўка да абароны… Адкладаньне да восені. Гэта і лепш. Больш 
дасьпеласьці, чытаньня, думаньня. Галоўнае — стратыграфія ніжняга кварта-
ру… гэтым я найбольш набліжаюся да Беларусі.

Радасьць пачатку вялікіх геалёгічных дасьледаваньняў на Беларусі. Тэктоніка. 
Соль. Нафта. Глыбокае свідраваньне. Квартар. Ніхай задачлівы будзе пача-
так!

[…] Сыны. Палепшаньне Радзіка. Фармаваньне Славіка. Перавага ў іх добрага 
пачатку. Радасьць маці…

Зноў вясна… 46 год. Але чамусьці радасьць цячэ да маёй істоты. Расквітай, 
прырода, — аднаўляйся, любая Радзіма! Шчасьце не абміне мой народ!

13 мая 1946 года зноў жа на Вучоным савеце Інстытута геалагічных 
навук АН СССР адбылася абарона дысертацыі на суіскальніцтва вучонай 
ступені доктара геолага-мінералагічных навук Г. І. Гарэцкага на тэму: 
«Неогеновые и четвертичные отложения района Средней Камы между 
устьем Вишеры и городом Боровском». Хваляванні былі не толькі па 
сутнасці справы, але і таму, што не было прыстойнага гарнітура для вы-
ступлення на савеце — давялося пазычыць.

М. С. Шатскі (член-карэспандэнт АН СССР, пазней — акадэмік) 
падагульніў: «Эта работа представляет очень ценный вклад в геологию 
четвертичного периода, работа поражает обилием фактического мате-
риала и детальностью его обработки, что несомненно сделало новые 
важные выводы автора не только вполне убедительными, но и блестя-
ще доказанными».

В. І. Громаў (доктар навук): «В итоге получилось образцово выпол-
ненное исследование. Едва ли можно найти другую такую же работу 
не только у нас, но и в зарубежных странах, которую по тщательно-
сти и всесторонней изученности столь небольшого участка можно 
было бы сравнить с диссертацией Г. И. Горецкого. Единственное ис-
следование, которое мог бы назвать рецензент, это — исследование 
Туломской д олины на Кольском полуострове. Автор этой работы — 

116 Часопіс «Бюллетень Московского общества испытателей природы».
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Г. И. Г орецкий… изученный им район приобретает значение эталон-
ного. […] Автор показал себя как талантливый ученый, способный к 
широким обобщениям».

К. К. Маркаў (доктар навук, пазней — акадэмік) адзначыў: «…труд 
Г. И. Горецкого выделяется среди всех исследований (как проделанных 
в СССР, так и за рубежом) по четвертичной стратиграфии своими исклю-
чительными методическими качествами… район, изученный Г. И. Горец-
ким, до сих пор представлял собой “глухой угол”… Теперь, после иссле-
дований Г. И. Горецкого, этот район стал одним из немногих ключевых 
по изученности четвертичных отложений районов европейской части 
СССР».

Усе 34 члены Вучонага савета прагаласавалі за наданне Гарэцкаму 
ступені доктара геолага-мінералагічных навук.

Аднак звычайнае для характару незадавальненне, патрабаваль-
насць зрабіць як мага лепш, самакрытычнасць не дазволілі поўнасцю 
адчуць радасць ад бліскучай (па ацэнцы многіх прысутных) абароны 
дысертацыі. ён пісаў жонцы:

Любая мая, мілая, родная Ларута!

Абарона, кажуць, прайшла пасьпяхова. За — было 34, супраць — 0. Але ў мяне 
на душы застаўся чамусьці смутны попел, нейкая гарката, нездавальненьне; 
хмурны настрой мяне ніяк не пакідае ўжо другі дзень. Мне хацелася боль-
шай пераконлівасьці… Ну, але гэта пройдзе. Нездаваленьне прымусіць мяне 
працаваць яшчэ больш мэтаімкнёна, імпэтліва. Я паглыблю веданьне ніжняга 
квартару, я не адыйду ад гэтага пытаньня, пакуль хоць асноўныя рысы бегу 
працэсаў ня стануць яснымі. Быў у Канстанцыі, Агроскіна. Хачу выехаць 18.V 
абавязкова. Хачу абняць Цябе, адчуць Тваю ласку, разуменьне. Усіх цалую, 
вітаю. Твой Гурык.

Адначасова з абаронай дысертацыі і экспертызай розных 
гідратэхнічных аб’ектаў у «Гідрапраекце» Гарэцкі працаваў над артыку-
лам пра адносіны Максіма Горкага да беларускага фальклору. Вось што 
ён пісаў у Чкалаўск:

16.VІ.1946 г. Масква. Гідрапраект. № 6. Надвечар.

Дарагая мая Ларута! 

На цэнтральным тэлеграфе мы разьвіталіся з сынам. Ён паехаў дахаты, каб па-
спаць (сын стамляецца хутка ў другой палове дню, калі пячэ сонца), а я паехаў 
да К. П. Пешкавай. Сустрэла яна мяне гасьцінна. Кніжкі Горкага не даюцца для 
карыстаньня. Але яна запісала, што мне трэба, і абяцала дапамагчы адшукаць 
беларускіх кніжак, на якіх ёсьць адзнакі Горкага (здаецца ёй, што ёсьць). 20.ІІ 
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прасіла ёй пазваніць. Шмат цікавага казала пра Ад. Яг. Багдановіча; гэта — 
бацька Максіма Б., сапраўдны друг М. Г., якога М. Г. надта любіў і захапляўся 
яго талентам. Нават М. Г. і сасватаў сястру К. П. за Ад. Яг., а сама К. П. не хаце-
ла, каб сястра ішла за Багдановіча; сястра яе памерла ад родаў, і гэта аддаліла 
іх троху. Багд-ч выключна здольны быў; ён напісаў вялікі досьлед пра пахо-
джаньне моваў, ухвалены Маррам і Горкім. Горкі сапраўды любіў беларускі 
фальклор, асабліва беларускія ўяўленьні пра чарцей.

19.VІ.46 г. № 8.

Мая дарагая Ларута!

Учора быў я ў новаадчыненым музэі М. Горкага — вельмі багаты музэй!

А 7-й гадзіне пайшоў на ўрачыстае паседжаньне, прысьвечанае памяці Горка-
га, у калоннай зале Дому саюзаў. Мусіў выступіць Якуб Колас, але відаць ён 
не прыехаў. Чуў Ціханава, Федзіна, Мікуліна, Маршака, унучку Горкага Адар-
ку. Вельмі мне спадабаліся ўспаміны Федзіна. Канцэрт быў так сабе. Найболь-
шае ўражаньне пакінуў рускі хор Сьвешнікава — сапраўды добра.

Удзень быў у Літар. Інст. Горкага — абы-які матэр’ял адшукаў да сваёй тэмы, 
але мала.

Сёньня зноў працую ў гэтым жа музэі, чытаў лісты Горкага да Багдановіча — 
цікава.

20.VІ.46 г. Масква. № 9. Дзень.

Дарагая мая Ларута! Учора ўвечары зноў пісаў пра Максіма Горкага — да 
3 гадзін начы, яшчэ б дні 3–4, і я скончыў бы свой артыкул. Хацеў бы напісаць, 
вабіць мяне роднае слова, вялікае, неўміручае.

*    *    *

Скончыўшы ў 1946 годзе сярэднюю школу і атрымаўшы атэстат ста-
ласці, Радзім пераехаў у Маскву да Славіка, які ўжо выехаў з інтэрната 
аўта завода і зняў невялічкі пакойчык. Радзім паступіў вучыцца на геола-
гаразведачны факультэт Маскоўскага нафтавага інстытута імя акадэміка 
І. М. Губкіна, а Усяслаў — на эканамічны факультэт таго ж інстытута. 
Праўда, праз год ён перавёўся на факультэт рускай літаратуры і мовы 
Маскоўскага педагагічнага інстытута імя У. І. Леніна.

Усе намаганні Гаўрылы дзеля вяртання на Радзіму ніякага плёну не далі. 
Дазволу на пераезд у Мінск не было, ды і Лара раіла не спяшацца, праявіць 
асцярожнасць. Г. Гарэцкі застаўся працаваць у «Гідрапраекце», працягваў 
інжынерна-геалагічныя даследаванні спачатку ў Гарадцы на Волзе, а 
ў 1947 годзе быў прызначаны намеснікам галоўнага геолага С ектара 
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геалогіі «Гідрапраекта» і галоўным геолагам экспедыцыі № 8 у станіцу 
Раманаўскую на Доне Растоўскай вобласці. Такая хада падзей, магчыма, і 
выратавала Гаўрылу ад яшчэ аднаго зняволення. Пасля вайны рэпрэсіўная 
машына бальшавізму зноў разгарнула шырокамаштабную барацьбу з 
«ворагамі народа». Для Сталіна «братья и сестры», да якіх ён звяртаўся ў 
часе вайны, каб яны ратавалі краіну ад фашысцкіх акупантаў, сталі зноў 
звычайнымі «винтиками». ён лічыў, што найлепшая сістэма грунтуецца 
на прынцыпе: «нет человека — нет проблемы». Пад кіраўніцтвам «сама-
га мудрага», «самага чалавечнага» пачаў з яшчэ большай інтэнсіўнасцю 
раскручвацца рэпрэсіўны механізм па папаўненні ГУЛАГу: былыя палон-
ныя, жыхары акупаванай фашыстамі тэрыторыі, былыя «ворагі народа», 
што адбылі свой тэрмін, і многія іншыя трапілі ў лагеры. Пачаліся новыя 
гучныя працэсы: барацьба з касмапалітамі, «ленинградское дело», «дело 
врачей-вредителей» (галоўным чынам габрэйскай нацыянальнасці) і г. д. 

Г. Гарэцкі заўзята працаваў. Вырашаў шматлікія бягучыя праблемы, 
звязаныя з будаўніцтвам ГЭС і водных каналаў, мэтанакіравана збіраў 
матэрыялы па старажытных прарэках: Волзе, Каме, Доне, — бо гэтых 
матэрыялаў у сувязі з шырокім размахам інжынерна-вышукальных 
работ (свідраванне, геалагічная здымка, разнастайныя аналітычныя 
даследаванні і інш.) было вельмі багата. Яму ўдалося зрабіць цікавыя 
знаходкі невядомых раней адкладаў, якія ўтварыліся ў колішніх морах, 
пралівах, затоках, азёрах, рэках, вывучыць іх будову, умовы ўтварэння і 
распаўсюджвання, высветліць асаблівасці прарэк геалагічнага мінулага, 
адшукаць шэраг археалагічных стаянак чалавека, удзельнічаць у раскоп-
ках старажытнай хазарскай крэпасці Саркел…

Гарэцкі часта ездзіў у камандзіроўкі па будаўнічых аб’ектах, а таксама 
ў Маскву, дзе, канешне, спыняўся ў сыноў. Адтуль ён пісаў лісты жонцы, а 
калі быў у сваёй хаце, пісаў лісты сынам, таму можна яскрава ўявіць яго 
жыццё ў той час.

23.І.47. Горкі — вакзал. 8 г. веч. № 1.

Дарагія, родныя! […] Ехалі да Горкага добра — у вагоне я троху паспаў. А вось 
у Горкім вельмі стаміўся. Бульбу маю не ўзялі на сховы ў камеру, і я мусіў ця-
гацца з гэтай паганаю торбаю, як чорт у пекле. Дадзела мне гэтая бульба так, 
што я рад быў яе проста кінуць. Мы ішлі пехатою ў горад і назад — я надта 
ператаміўся.

27.І.47 г. 11¾ г. веч. № 5.

Дарагая Ларута, толькі што я зьвярнуўся з Ленінскае бібліятэкі да нашых 
хлопчыкаў у халодную няпаленую хату… Сумна аднаму, нявесела. І вось я 
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пачаў гаспадарыць. Паставіў керагаз — грэць чай. Затапіў печачку, але дровы 
кепска гараць; хоць я іх і газаю паліваў, і газэтамі падпальваў. Уяўляю сабе 
жыва, як цяжка гаспадарыць нашым хлопчыкам адным. Бедныя яны, бед-
ныя…

Дровы мае зусім загасьлі… Пагаліўся, павячэраў — і здаецца мне, што ўжо 
прайшло гадзіны 1½. За поўнач ужо далёка.

Правадзіўшы Радзімку, пайшоў да Н. С. Шатскага. Радзік ад’яжджаў нейкі 
сумны, схуднелы. Адкармлівайце яго там усімі мерамі.

Н. С. сустрэў нас вельмі ласкава. Прагледзеўшы матэр’ял, ён цалкам ухваліў 
мае вынікі аб узросьце і паходжаньні споўзьню. Практычны вынік у нас такса-
ма аднакавы: будаваць на такім споўзьні шлюз нельга, трэба перарабіць увесь 
праэкт. Хоць шмат будзе непрыемнасьцей для тых, хто прагледзеў споўзень, 
але лепш адразу ж аб ім сказаць з усёю пэўнасьцю.

[…] Запісаўся ў новую навуковую чытальную залю. Хораша там, неяк урачыста, 
прыемна, ціха. Займаўся сёньня бібліяграфіяй па геалёгіі Беларусі. Прагледзеў 
два тамы выданьняў АН. 

За 200 год у выданьнях АН зьявілася толькі 17 прац, у якіх закранаюцца 
пытаньні геалёгіі Беларусі! 8 прац за стагодзьдзе! А яшчэ праз 10 год (1928–
1937 гг.) зьявілася таксама толькі 10 прац!

Я зьдзівіўся такім мізэрным лічбам. Зразумела, чаму геалёгія Беларусі заста-
валася нявывучанаю.

28.І.47 г. Вечар. 11½ г. № 6.

Дарагая мая, родная Ларута! Вось яшчэ адзін дзень прамільгнуў. Учора я так і 
не растапіў печ. Было ў хаце досыць холадна, але ўкрытаму мне было цёпла. 
Радыё ў хаце німа, гадзіньніка німа. Прачнуўся я мусіць а палове дзясятае. 
Хутчэй сабраўся, печ не паліў, чай не варыў, нічога ня еў, толькі ўзяў з сабою 
лусту хлеба і кавалак брынзы ды хутчэй і пабег на працу. Бо мы ўмовіліся, што 
ўжо аб 11 г. будзем у начальства па пытаньню аб споўзьні. Я не спазьніўся. 
Яшчэ пасьпеў перад паседжаньнем пагаманіць з І. С. Рагозіным, які не пры-
знае ні старажытняга, ні маладога споўзьня.

Паседжаньне было, як і трэба было спадзявацца, напруджаным і гострым. 
Але ўсё абышлося. Маладыя спаўзьнёвыя рухі і пасоўваньні прызналі і 
прапанавалі выправіць адпаведныя мерапрыемствы, каб не пагоршыць 
устойлівасьць схілу. Тут ужо будзе галоўная роля за геатэхнічным разьлікам.

Напруджанае паседжаньне цягнулася аж да 5 г. вечара, яно нас дужа стаміла. 
А я йшчэ і ня еў зраньня.

Перад паседжаньнем я выпісаў другі кубаметр дроў. Штудэк аднёсься 
ўважліва, даў дазвол на набыцьцё дроў, даў дазвол Сэктару геалёгіі перавезьці 
мне дровы на машыне сэктару. Дровы выдаюць на ст. Сходня толькі ўва ўторак 
і ў пятніцу. Часта загадчыка складам не бывае. Грузіць і атрымліваць дровы 
трэба самому. Дровы старыя, тоўстыя, трохмятровыя. Адно бервяно трэба 
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п адымаць тром чалавекам. За дапамогу ў пагрузцы плоцяць па 30 руб. з куба. 
За перавоз машынаю таксама трэба плаціць па 23 рублі за гадзіну. Адным 
словам, гэтыя дровы будуць даражэй, чым іх проста набываць такім шляхам, 
як рабілі хлопчыкі. Заўтра па дровы нельга ехаць, бо німа машыны, — паеду ў 
пятніцу. А якое цяжкае афармленьне. Складаная дравяная эпапея…

Пасьля паседжаньня пайшоў я ў кафэ марфлоту. Быў вельмі галодны. Узяў 
сабе суп пшонны малочны за 6 руб., дзьве катлеты-біточкі за 10 рублёў, 
шклянку салодкае кавы з малаком за 3 рублі, піражок за 3 руб. і 200 гр. бе-
лага хлеба за 2 р. 80 к. Увесь абед каштаваў 24 р. 80 к. З абедам я зьеў і сваю 
лусту хлеба, каля 300 грамаў, з брынзаю. Пачуў, што троху сыт, і пасьпяшаўся 
ў Ленінскую бібліятэку. Там у навуковую чытальную залю стаяла чарга, бо 
ўсе месцы былі заняты — якая непрыемная чарга ў такой установе. Я пайшоў 
займацца ў залю бібліяграфіі. Там і прастора, і ціха, цёпла, прытульна. Якое 
багацьце тут розных даведаткаў, рускіх, савецкіх і чужаземных!

[…] Займаўся я зноў геалёгіяй Беларусі ў выданьнях Акадэміі навук за 219 год. 
Проста задзіўляе выключная нявывучанасьць Беларусі! Страшная, мізерная, 
асабліва ў параўнаньні з рэспублікамі ўсходнімі — Казахстанам, Узбекістанам, 
Туркменіяй і г. д.

Зрабіў выпіскі ўсіх выданьняў у асобны сшытак пад назвай «Геалёгічная бу-
дова Беларусі». Неяк мне стала асабліва відавочна, што асноўнае маё пры-
значэньне зараз — абагуліць усе набытыя за 1803–1948 гг. (за 145 гадоў) веды 
аб геалёгіі Беларусі. Больш адкладаць нельга. А таму, мусіць, ні да каго я не 
пайду, буду ўвесь час хадзіць у Ленінку ў свой кароткі побыт у Маскве.

Да 11 гадзін вечара час праляцеў зусім непрыкметна. Лепшыя і найбольш ка-
рысныя за сёньняшні дзёнь 3½ гадзіны прайшлі ў мяне ў Ленінцы. Люблю я 
гэту бібліятэку, якая адыграла і адыгрывае такую выключную ролю ў культур-
ным разьвіцьці.

Бяз чверткі 12 быў я ўжо зноў у сваёй халоднай хаце. Сёньня замерзла вада 
там, дзе яна была наліта тонкім слоем. А дзе было вады шмат, там яна не за-
мерзла. І бульба яшчэ не памерзла.

Сёньня я вырашыў спаліць палову нарыхтаваных дроў. З дапамогаю трэсак 
і газы распаліў печ. Запаліў керагаз — чай ужо зварыўся, грэецца рыбна-
бульбяны суп. Дружна гараць бярозавыя дровы, але цяпло зьбіраецца ледзь-
ледзь ля самае печкі. А ў іншых кутках хаты холад вялікі. Я сяджу за сталом у 
кажушку, у шапцы…

Неяк хочацца больш гаманіць з Табою, Ларута, каб растапіць у гамонцы холад 
і няпрытульнасьць бытавых абставін. Хачу, як прыедзе Славік, набыць яшчэ 
1 куб. м. дроў на рынку, — каб хлопцы мелі запас у 3–3½ м3 і палілі б два разы 
на дзень. Бо толькі ў цяпле можна нармальна займацца. Я й так дзіўлюся 
гераічнай мужнасьці нашых хлопцаў. Кармі іх, Ларута, лепш, набывай харча-
ваньне ім у дарогу, каб яны тут не галадавалі, нашы птушаняты.

Грошы ў Маскве выдаткуюцца, як вада, як яе ні стрымлівай.
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30.І.47 г. № 8

Родная мая Ларута!

Учора не пасьпеў напісаць Табе чарговы ліст.

[…] Увечары хадзіў наведаць цёцю Уладзю. Там было шмат людзей: Кан-
станцыя, артыст К. Саньнікаў, пісьменьнік М. Зінгер, Даніла Міцкевіч, дзьве 
старэнькія жанчыны Ждановічы (маці 76 год, дачцэ пад 50), нейкая маладая 
дзяўчына і яшчэ розныя госьці зьяўляліся і зьнікалі. Даўно я ня бачыў такой 
калаверці людзей — гэта вельмі стамляе.

Цёця Уладзя робіць страшное ўражаньне. Стала тоўстай, агрубела, старою, 
нейкаю трупехлаю, на руках зьявіліся старым людзям уласьцівыя зморшчынкі 
і складкі. Нібы зусім другая жанчына.

І такая яна стомленая, роспачлівая, нэўрастэнічная, гістэрычная, на ўвесь 
сьвет пакрыўджаная.

І гэтая манера багатае цёці частаваць бедных гасьцей, раздаваць бутэрбро-
ды, мандарынкі, цукеркі, паіць гарэлкай, даліваць, адліваць… Так непрыемна 
было наглядаць усё гэта. Я хацеў есьці, але ня мог ні да чаго дакрануцца.

І толькі дабрата ранейшая Купаліхі, фанатычнае адчуваньне адказнасьці за 
Купалаўскую памяць, яе мучаньні і роспач перамаглі ўсё непрыемнае.

Цёця Уладзя дала мне плакат памяці Купалы, дьзве кніжачкі, прысьвечаныя 
яго памяці, фатакартку. Дзякавала за артыкул, казала, што выдрукуюць яго 
к пятым угодкам. Дала мне прачытаць верш М. Рыльскага — вельмі чулы і 
прыгожы, дзе ён раўнуе Купалу з Шаўчэнка, адзначае, як граніў Купала бе-
ларускае слова, як застаецца ён на вякі вобразам крылатай Беларусі. Чытаў 
успаміны М. Зінгера, А. Караваевай.

М. Зінгер расказаў сваё апавяданьне, выдрукаванае ў «Аганьку» — «Ма-
трос 13 год ня быў дома», вельмі слаўнае, хвалюячае кантрастамі людзкіх 
пачуцьцяў.

Даніла перадаў нам вітаньне бацькі, казаў, што ён не забывае нас і ўспамінае 
добрым словам. Працаваць у АН выклікаюць Жэбрака. Але наогул стан 
Акадэміі кепскі і з будаўніцтвам, і з абсталяваньнем, і з людзьмі, і з друкам. 
Сумна было ўсё гэта слухаць.

Але надзвычайна, больш за ўсё ў учорашні вечар, узрадавала мяне па-
ведамленьне аб напруджаным прамысловым будаўніцтве ў Менску, 
аб шпаркім павелічэньні яго насельніцтва, пік якога дасягне ў 1950 г. 
600 т ысяч чалавек. Якая радасьць. Ажыцьцяўляецца маё даўняе ле-
туценьне: ствараецца індустрыяльны асяродак Беларусі, ствараецца 
сапраўдная сталіца. Гэта будзе мець выключнае значэньне для росквіту 
беларускае культуры.

Праводзіў Канстанцыю дахаты. Шмат гаманілі па дарозе. Канстанцыя на твор-
чым уздыме — гэта яе паратунак, як паэта.
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11.ІV.47 г. Масква. № 13. Дзень.

Дарагая мая Ларута!

[…] Чытаў Ферсмана — «Успаміны пра камяні». Ёсьць у іх добрыя думкі і 
пра Беларусь — пра вялікі пас (кальцо) зрудзяненьня, які цягнецца ад Ман-
гышлаку праз Украіну і Беларусь да Сандамірскіх гор у Польшчы. Гэта думка 
Карпінскага. Калі б яна спраўдзілася, то на Беларусі можна было б шукаць 
пахаваныя вялікія карысныя выкапні. Гэта — кіруючая ідэя.

Я ўсё-ж не канчаткова згубіў надзею на ўзварот на Беларусь, на вывучэньне 
яе геалёгіі. Цягне мяне туды вельмі…

21.ІV.47 г. Масква. № 22. Раньне.

Родная мая Ларута!

Учора наведаў месца пахаваньня Ганулі. Гола ўсё, гразна, разбураюцца 
будынкі. Толькі званьніца стаіць вежаю-сьведкай, зямлю яшчэ не пачалі 
апрацоўваць. Дзеткі стайкамі гулялі там, усё пераважна дзяўчынкі.

10.VІ.47 г. Растоў. Гасьцініца «Дон». № 9. Дзень.

Дарагія мае!

Упершыню я ўбачыў усю жудасьць разбурэньня. Пакалечаны горад. Мёрт-
выя дамы. Шкелеты дамоў. Руіны. Ахоплівае нейкае стыхійнае пачуць-
цё нянавісьці да выканаўцаў, да гітлерызму, да нямецкае вайсковае зграі. 
У с онечным ранку па пустым гораду ішлі рабочыя. Калоны ваеннапалонных 
у драўляным абутку. Драўляны тупат іх ног рэхам глухім гучэў як у склепе. 
Я стаў і ўглядзеўся ў гэтую шэра-зялёную пошасьць. Куды ішлі вы, хто загнаў 
вас так далёка, якое гора вы прынеслі, людзкі статак, і нам і сабе?..

12.VІ.47 г. Растоў, паштамп. № 12. Дзень.

Дарагія мае, родныя!

Сёньня даў Вам тэлеграму — раю пабыць да восені (да верасьня) у Гарадцы і 
там перабыць канікулы, бо з харчаваньнем там пакуль што ўсё-ж лепш (хлеб, 
бульба, гародніна).

[…] З якою радасьцю паехаў бы я на Беларусь, каб не бачыць тут жадаючых 
есьці — не прызвычаіўся я йшчэ.

15.VІ.47 г. Растоў. Прыстань. № 15. 10 г. раньня.

Дарагія мае!

Скончыў я ўсе свае справы ў Растове. Побытам тут я задаволен. Пазнаёміўся з 
галоўнымі геолаг. матэр’яламі па раёну нашых вышуканьняў — а матэр’ялаў 
такіх не мала.
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[…] Сёньня а 5 г. еду ў Раманаўскую. Ідзе параход «Ленін», безкаютны, на 
жаль. Ну, нічога, як-небудзь даеду. Сядзець у мяне ёсьць на чым. А ўсю даро-
гу я буду глядзець на берагі.

Растоў — горад поўдня, брат Адэсы. Усё тут нястрыманае, буйнае, паказ-
ное, гіпербалізаванае. Нідзе не бачыў я столькі старцоў, як тут. Усе просяць 
актыўна, драматычна, як артысты: стаяць на каленях, ляжаць на зямлі ў жу-
дасных позах, працягваюць рукі, паказваюць сваё гора, калецтва, пяюць. 
Колькі гора, жудасьці….

17.VІ.47 г. Станіца Раманаўская. Дзень. № 19. Гарадскі сад.

Ласкавая мая, харошая мая дружына, мой самы лепшы друг, здрыжнічак 
мой, залянёк, мая Ларута! 

Як прыемна мне было сёньня, прыехаўшы ў незнаёмую станіцу, дзе ўсё на 
першы погляд здаецца такім чужым, атрымаць два ласкавых Твае лісты, 
поўных такой пяшчоты, любасьці, бездакорнасьці, сонечнай сьветласьці і 
мяккага хараства. Я адчуў сябе шчасьлівым, нібы словы ласкавыя ад сваёй 
мамулі пачуў… Так мне стала добра. І ўсё навокал здалося такім прывабным, 
цікавым, добрым. Я памаладзеў і не хаджу, а лятаю. Дзякуй Табе, мой мілы, 
мой сьветлы геній, мой верны спадарожнік, мая бездакорная вернасьць, 
крыніца мая празрыстая…

Столькі адчуваю ад Цябе ласкі, удзячнасьці, захапленьня. Так хочыцца, каб 
была Ты заўсёды са мною поплеч.

22.VІ.47 г. Станіца Раманаўская. № 27. Дзень. Нядзеля.

Родная мая, любая, харошая, ласкавая Ларута!

Сёньня ўрачысты дзень: толькі што цэлую гадзіну ішоў добры дождж, спор-
ны, густы, цёплы, з бурдылямі ў лужынах, з нячастымі грымотамі і маланкай, 
дождж з усяго неба. Гэта — першы такі дождж за ўсю сёлетнюю вясну і лета.

Такое шчасьце для тутэйшых людзей, для ўсяе краіны, для нас. Прасная, су-
хая, патрэсканая зямля, млеючыя расьліны напіліся вады. Усё стала ўрачыста-
задаволеным, як нявеста пасьля моманту, калі яна стала жанчынай.

Расьліны ціхія, ледзь рушацца, нібы баяцца страхануць празрыстую расу. 
Птушкі весялей шчабечуць. Паветра чыстае, сьвежае, бальзамнае. Гэта — 
самы важны дождж для ярыны і гародаў: людзі будуць сёлета мець, што 
есьці. Якая радасьць.

Я ўвесь дождж праседзеў на ганку. Ужо зраньня абкладалася хмарамі неба. 
Чульна набліжэньне дажджу. Я сядзеў на ганку і перачытваў Твае два лісты і 
тры карталюшкі. І так хораша мне было. А потым пайшоў гэты вялікі дождж.

[…] Ну, здаецца, пра ўсё Табе напісаў. Ад дырэктара ІГН АН БССР Аўксенцьева 
атрымаў я ласкавы ліст. Пакуль што я арыентуюся на зімаваньне на Дану. 
А там — як будзе, так і будзе.
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[…] Народ тутэйшы мне падабаецца: перш-на-перш шмат прыгожых і здаро-
вых; па-другое — народ не сапсаваны, сардэчны, энэргічны, ня хітры.

23.VІ.47 г. Станіца Раманаўская. № 28. Дзень.

Любая мая Ларута!

Атрымаў сёньня Тваю карталюшку № 7 ад 16.V.47. Дзякуй Табе.

Чую ў Тваім лісьце суцішанасьць і стомленасьць…

Рад я вельмі, што Табе давялося дакладна пазнаёміцца з працаю лепшае 
лябараторыі ў Маскве. Калі-небудзь яшчэ раз да іх з’езьдзіш, бо наша ляба-
раторыя павінна ўжываць аднолькавую з імі мэтодзіку.

[…] Непакоіць мяне, што хлопцы так стаміліся: ну, на Доншчыне ў нас адпа-
чынуць, мы іх тут адкормім. Сёньня ўсю ноч таксама ішоў дождж — ураджай 
гародніны павінен быць вялізарны. А бахча ў нас — вялікая!

[…] Стараюся працаваць як мага лепш. Думаю, наглядаю. Зараз вось еду ў 
Пралетарскую, зьвярнуся толькі заўтра ўвечары. Шмат пабачу — я так люблю 
стаяць на машыне, шыбка ехаць па стэпу і ўсё назіраць, назіраць, глытаць 
краявіды, усё новае.

Ст. Пралетарская. 24.VІ.47 г.

Дарагія мае хлопчыкі!

Пішу Вам з станцыі Пралетарскай. Недалёка ад Маныча. Я часта ежджу па 
раёну нашых вышуканьняў. У мяне ўсё добра: Мама мне часта піша, а Вы — 
не. Не сумуйце, калі на экзаменах Вас спаткае незадача, усё будзе добра, 
незадача навучыць Вас яшчэ больш настойліва дабівацца да пастаўленай 
мэты.

14.ІІІ.48 г.

Хлопчыкі нашы дарагія!

Дзякуй Вам за тэлеграму вітальную, малайчыны: мама і ўсе мы былі рады.

[…] Я зноў шмат працую. Напісаў яшчэ адзін артыкул у «Прыроду» пад на-
зваю: «Новыя стаянкі познага неаліту і эпохі бронзы на тэрасах Дону і Маны-
чу, як геалагічныя дакументы». Ужо паслаў.

Да 1.ІV мушу скончыць яшчэ адзін, найбольш важны артыкул: «Да пазнаньня 
прыроды пучажска-балахнінскіх дыслёкацый». Пісаць я яго йшчэ не пачынаў, 
толькі матэр’ял падбіраю. Вельмі складаная гэта праблема.

Увесь час думаю над сваімі тэмамі, чытаю, пішу, — не заўважаючы бегу часу. 
Хачу, каб к пачатку вясны быць вольным, каб думаць толькі пра геалёгію Ма-
нычу і Дону.
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А пакуль што — трэба пільна працаваць, падагульваць вынікі, каб больш пась-
пяхова шукаць і зьбіраць новыя факты, вольна наглядаць новыя геалёгічныя 
з’явы.

Дык вось чым заняты Ваш бацька, вось чаму і некалі яму, каб часта пісаць Вам 
лісты. Працаваў бы не адрываючыся…

У нас усё добра. Цяжкасьці з харчаваньнем тут не так гостра адчуваюцца, як 
у Вас.

[…] Ну, дык жывіце шчасьліва, мае хлопчыкі. Рабіце ўсё паводле голасу свайго 
сэрца і розуму.

Цалуем Вас, абыймаем, вітаем.

Ваш тата.

27.VІІ.48.

Дарагая мая, родная Ларута! 

Я вельмі задаволены, што пабыў у 11-й экспедыцыі. Бачыў шмат для сябе 
цікавага і карыснага. Часам быў так рад, аглядаючы бязьмежныя прасто-
ры стэпу, нагорныя берагі Дону, дубовыя лясочкі, равы, такія ласкавыя 
краявіды, нагадваючыя Беларусь. Учора так і здалося мне, што трапіў 
я ў Дубраўкі ля Багацькаўкі, што вось толькі сыйдзі з машыны і шукай 
баравікі…

4.VІІІ.48. Хутар Сінічкі. Раньне. № 5.

Дарагая мая, любая Ларута!

Цэлую ноч учора ехалі на Хапёр. Прыехалі сюды, як у лясны рай на зямлі. Як 
хораша тут, як прыгожа! Магутныя дубы, бярозы, таполі, хвоі — гэта Хапёрскі 
запаведнік. Даўно не бачыў я такіх дубравак, такога прыгажства, дзіўных 
сасоньнікаў.

Быў, як у лепшых прыяцеляў, другаў, даўніх знаёмых. Хадзіў, як у казцы, 
зачараваньні. Учора і сёньня зьбіраў грыбы. Тут шмат было баравікоў, шмат 
іх засталося і зараз, але пасівелых, пасохлых. Магутны род загінуў іх, апошнія 
волаты пассыхалі, зьсівелі, з’ядаюць іх чарвякі. Толькі зрэдку трапляліся мне 
добрыя моцныя баравічкі, — штук 9–10 за два разы знайшоў я іх і аддаў 
гаспадыні пасушыць. Першыя баравічкі за 1½ гады, як пах іх мне быў прыем-
ны, як радаваў мяне іх выгляд. Я пацалаваў першы баравік… Хадзіў па лесе, 
спачатку радаваўся, а потым агарнуў мяне сум… Усё праходзіць, «мінаюць 
дні, мінаюць ночы, шапаціць пажоўклы ліст»… Цалую Цябе, сыноў, родных. 
Едзем зараз у Новахапёрск.

Твой Гурык.
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28.ХІ.48. Ст. Раманаўская.

Родныя мае хлапчаняты!

Вашаму бацьку вельмі некалі: думкі пра стратыграфію чацьвярцёвых адкла-
даў Дону, Волгі, Сала і Маныча перашкаджаюць займацца чым-небудзь 
іншым. Праз дні 2–3 дам папярэднюю схему і тады супакоюся…

Але думкі мае залятаюць часта да Вас, мае сакаляткі, нясуць да Вас маю ра-
дасьць, замілаваньне, клопат і пэўнасьць у Вашым шчасьці, задачах, моцы. 
Моцнымі заставайцеся і ў няшчасьці, калі яно неспадзявана Вас агорне.

Працуйце, вучыцеся, разважайце, любіце. Жыцьцё можа быць такім прыго-
жым…

22.ХІІ.48 г.

Дарагія мае хлопчыкі!

Родныя мае Славучок і Радзімка!

Вітаю Вас з Новым Годам, жадаю Вам здароўя, бадзёрасьці, сьветлага 
сьветаўспрыманьня, радасьці, маладосьці сонечнай, імклівай, нічым не азм-
рочанай.

Шчасьлівымі будзьце, мае арляняткі, сакаляткі. Навучыцеся разумець учынкі 
людзей і дараваць ім усё непрыгожае, нядобрае. Ня крыўдзіцеся на людзей, 
толькі ўмовы робюць іх злымі.

Ня будзьце патрабавальнымі да другіх, а толькі да сябе. Зразумейце і свае 
ўчынкі, навучыцеся кіраваць імі, узгадоўвайце самі сябе.

Стрымлівайцеся, мае родныя. Нічога не рабіце пад уплывам хвіліны, настрою, 
бо па спадчыне да Вас перайшло шмат гарачае нецярплівасьці, выбуховасьці, 
настраёвасьці.

Выхоўвайце ў сабе, як садоўнікі, усе добрыя рысы, якія Вам здаюцца 
ўласьцівасьцямі ідэальнага чалавека.

І ніхай усё будзе ў Вас простым, натуральным. Вам непатрэбна штучнасьць, 
бо прырода надзяліла Вас вельмі добрымі якасьцямі.

І памятайце, што аснова посьпеху — праца, праца арганізаваная, сыстэматы-
заваная, упарадкаваная, мэтаімклівая, але праца творчая, натхнёная, прыгрэ-
тая ласкаю, захапленьнем, уздымам.

І ніколі ніхай не пакіне Вас захапленьне. Захапляйцеся ўсім: прыгажством 
жанчыны, паэзіяй, мастацтвам, тэатрам, навукаю, прыродаю, дружбай. Без 
захапленьня німа жыцьця. Заўсёды нешта і некага любіце.

Рыхтуйце Ваш малады, юнацкі дух да Вялікага Каханьня, якое прыйдзе 
неспадзявана, раптоўна, дзіўнае, як сонца, і балючае, як рана. І ніхай 
квіт нее пераможнае Каханьне, глыбокае, прыгожае, самаахвярнае, 
неўміручае.
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Дык будзьце-ж шчасьлівымі, мае хлопчыкі. Ніхай заўсёды дрыжыць Ваш дух 
пры словах паэзіі, пры гуках музыкі, пры ўсходзе сонейка, пры спагадлівым 
поглядзе любай.

Цалуем Вас, абыймаем, тулім.   

Ваш тата.

31.V.49 г. Масква. № 12. Вечар.

Дарагая мая, любая Ларута!

Ужо позна, адзінаццатая гадзіна, а я ўсё на працы. Да 8 г. вечара звычай-
ная праца ў установе, а потым заняткі з экспертамі. Матэр’ялы разглядаюць 
вельмі дакладна і часам надта прыдзірліва. Прыходзіцца спрачацца, нават 
гострыя моманты бываюць. Але так наогул разгляд ідзе някепска, толькі за-
цяжна вельмі. Хочацца да хаты, да палёў, да стэпаў, да жывой прыроды і жы-
вой працы. А тут вось сядзі…

Нічога не парадзіш, трэба дык трэба. Жыву я ў сваім пакоі вялікім зусім адзін. 
Адпачываю добра, харчуюся някепска. Але як рад быў бы я, каб хутчэй даха-
ты паехаць, да працы на ўлоньні прыроды. Час бяжыць дарагі… Бывай, мая 
родная, харошая, птушанятка маё…

Цалую, вітаю.

Твой Гурык.

8.ІX.49. Масква. № 3. Надвечар.

Любыя мае родныя!

[…] Сёньня быў у мяне Славучок, разам абедалі. Гаспадыняю і кватэраю 
Славік задаволен. Выгляд мае добры. Але сумуе па Лілі, якая зьбіраецца за-
муж пайсьці «за старога, ды багатага».

К. Буйла таксама выйшла замуж, едзе ў Сочы, на курорт, шчасьлівая. Гаварыў 
з ёю па тэлефону. Кніжка яе з друку яшчэ не зьявілася. Брат Алесі зьвярнуўся 
назад.

У Маскве ў Эстрадзе сьпявае Варвулёў. Посьпех яго велізарны: імя яго ў 
афішах выдрукавана велізарнымі літарамі.

[…] Іду сёньня на «Цара Ф. І.», а заўтра на «Чыо-Чыо-Сан». Гэта — урачы-
стасьць для мяне. На жаль, ня мог купіць білетаў сыну, бо не хапае грошы. Мы 
пазьней падашлём сынам, ніхай нам даруюць. А я так даўно хацеў пабачыць 
гэтыя рэчы. Сыны зразумеюць мяне, хоць ведаю, што Ты, Ларута, ніколі б так 
не зрабіла…

Цалую Вас, вітаю, абыймаю.  

Ваш Гурык.
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10.ІХ.49. Масква. № 6.

Дарагія родныя!

[…] У мяне ўсё добра. Учора глядзеў і слухаў «Чыо-Чыо-Сан», — дзіўную рэч 
з артысткай Талахадзе. Словы і гукі дагэтуль чую.

13.ІХ.49 г. Масква. № 8.

Любая мая Ларута!

Ніяк я ня вырвуся адгэтуль. Спачатку ішоў Н. Дон, а зараз В. Дон.

Канешне, побыт мой тут карысны. Я прагледжу шмат матар’ялаў, прадумаю 
іх, зьбяру матар’ял да эпейрагенічнага спектру тэрас Дону, які мяне захапляе 
зараз больш усяго.

Але сумна аднаму быць так доўга без Цябе. А зьвярнуся, і мне зараз-жа трэба 
будзе ехаць па Волзе.

Часта я гаманю з Табою, кажу Табе ласкавыя словы, успамінаю прыгожае 
мінулае. Харошая Ты мая спадарожніца, цярплівая Сольвейг. А Пер-Гюнт Твой 
такі няпэўны, зьменлівы, легкадумны.

Восень кранае маё сэрца сваім кволым датыканьнем, здаецца — яшчэ троху, 
і яно стане такім-жа чулым, як у маладосьці.

Хочацца быць далёка, далёка, у лесе, разам з Табою, з думкамі-развагамі, 
з маленьнем Зямлі, Адвечнаму, Неўміручасьці.

Астры нагадваюць мне 22 год, Ганулю, страшную восень…

Але я моцны, здаровы, працавіты, толькі так хочацца быць на роднай зямлі, 
па старых прайсьці сьцежках, пагаманіць з роднымі сьценямі.

Так хочацца бясконцай задушэўнасьці, бясслоўнага разуменьня…

А наогул — усё добра!

Бывай, мой здрыжнічак, мой лахмацік, мой чарнобыль, чабор мой пахучы, 
любая мая.

Цалую Цябе, лашчу, пешчу, абыймаю.

Твой Гурык.

15.ІХ.49. Масква. Раньне. № 8.

Дарагія мае!

[…] Надвечар паехаў да Ганулькі. Бяроз на прысадах ужо німа, пассыхалі. 
На месцы бору бульба ды рэдкія занядбалыя сосны. На могілках — гароды. 
Каля Ганулькі і Паўла купка рамашак ды адзінокія сланешнікі. Навокал — люд-
зкая турбота. Адна званьніца нязьменная… У Самуся (Каляснёў. — Р. Г.) быў; 
ён толькі што прыехаў ад маці, з Беларусі. Стаў ён тоўстым і рыхлаватым, але 
ўсё такі-ж жывы, жыцьцярадасны. Добра пагасьцяваў у родных мясьцінах, 
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у захапленьні ад Радзімы. Чытаў вершы Коласа і шчыра радаваўся сапраўднай 
паэзіі лірічных вершаў».

У самым канцы верасня 1949 года Г. Гарэцкі паехаў з вялікай гру-
пай геолагаў і палеантолагаў на Волгу пад Сталінград. Вырашыў узяць 
з сабой малодшага сына, каб пазнаёміць яго з геалогіяй Ніжняй Волгі. 
Але паездка скончылася незадачліва: Радзім раптоўна захварэў на ма-
лярыю; а праз некалькі дзён захварэў і сам Гаўрыла, ды так моцна, што 
яго паклалі ў бальніцу; спачатку думалі — гэта дыфтэрыт, але потым 
прыйшлі да высновы — моцная ангіна. Вялікі клопат і дапамогу аказалі 
калегі па геалагічнай экспедыцыі. Вярнуліся дадому саслабелыя: сын 
разам з палеакарполагам П. І. Дарафеевым у сярэдзіне кастрычніка ў Ма-
скву, а бацька трохі пазней — у Раманаўскую.

Праз некаторы час бацька пісаў сынам:

6.ХІ.49 г. Раманаўская.

Любыя мае, дарагія сынулі!

Вось ужо два тыдні праляцела, як прыехаў я з Сталінграду. Спачатку я быў 
слабаваты: хутка стамляўся, часта пацеў, кепскавата спаў, быў апатычным, 
мала рухлівым. Але Бабуля мяне пачала ўпарта падлечваць тымі лекамі, якімі 
ўлетку яна і Вас лячыла: смачнымі супамі, катлеткамі па 600 грам, смажаным 
мясам, малаком, кампотам і той матчынай ласкай, якая робіць і просты хлеб 
смачнейшым на ўсім сьвеце. І стаў я паціху набываць ранейшы выгляд. Праз 
некаторы час пачаў я моцна спаць… І стаў нанава здаровым.

А працы ў нас набралася шмат. За службовай працай не заставалася часу на 
сваю ўласную працу. Потым прыехалі да нас праэктанты і наш генерал. Прыйш-
лося дні чатыры-пяць звыдаткаваць на іх, на паездкі ў поле, на паседжаньні, 
на падрыхтоўку матар’ялаў, на гамонкі. Часам варочаюся дахаты пазнавата — 
а 9–10 гадзіне. І ўвечары я ня мог ужо займацца доўгі час чытаньнем ня толькі 
навуковае літаратуры, але і белетрыстыкі, — засыпаў часам з кніжкай.

А вось апошнія 4–5 дзён я ўжо стаў зусім як ранейшы. Здаровы, патаўсьцеўшы, 
ружовы, моцны. Значна менш стамляюся, хораша сплю, прадукцыйна пра-
цую.

Толькі заядласьці ранейшай німа ў працы, — працую неяк павольна, разваж-
на, з адпачынкам, з раздумам.

Але стан некаторай апатычнасьці таксама канчаецца. Вось толькі запа-
зычанасьць у ліставаньні йшчэ засталася, але спадзяюся на сьвяты і яе 
ліквідаваць.

Учора з Камісіі па чацьвярцічных адкладах Акадэміі Навук прыйшло запра-
шэньне напісаць даклад к 4-й канферэнцыі Міжнароднай Асацыяцыі па выву-
чэньню чацьвярцёвага перыяду, якая адбудзецца вясною ў Будапешце. Такая 
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прапанова мне спадабалася, я ажывіўся, і ўчорашні вечар прайшоў у мяне 
ў абмеркаваньні зьместу дакладу. Тэму я выбраў такую: «Палеагеаграфічны 
крытэрый у вывучэньні алювію». Тыдні тры буду ўпарта працаваць, мо што 
і выйдзе.

[…] Ніхай бы больш цягнуўся наш ціхі кругабег, у парадку, супакоенасьці, 
працьвітаньні і лагодзе.

Дзякуем за лісты. Пішыце троху часьцей. Не шкадуйце, калі спасьцігаць Вас 
будуць незадачы: гэта іспыт Вам, гэта падрыхтоўка ўздыму, набыцьцё спрак-
тыкаваньня, перасьцярога і мабілізацыя. У жыцьцёвым рытме — гэта толькі 
часовы спад перад уздымам.

Нават удзячны будзеце незадачы. Вы больш глыбока пазнаеце людзей, 
абставіны і саміх сябе.

А пройдзе хмара жыцьцёвая, зноў радуйцеся, красуйце, будзьце маладымі. 
Ніхай радасьць у Вас прыгае, дрыжыць, скача. Будзьце юнакамі ў час 
юнацтва.

Працуйце сьвядома, для саміх сябе. Зразумейце галоўнае, сутнасьць, і мэтад. 
Усё іншае будзе дасягнута логікай.

Беражыце здароўе. Сістэматычна лячыце малярыю ў Радзімкі, каб яна зноў 
не зьвярнулася вясною. А Ты, Славучок, сам сябе лячы; выпрацуй у сябе 
стаіцызм, супакоенасьць, раўнавагу. Ты — сам сабе лепшы доктар. Менш 
хадзі па чужых людзёх, больш сядзі ў хаце сваёй добрай і больш чытай, гамані 
аб лепшым з лепшымі.

17.ХІ.50.

Мае любыя, самыя дарагія хлопчыкі!

Так пачала мама свой ліст да Вас пад дыктоўку мне. Але гаварыць ёй цяжка, 
дык пісаць далей буду я.

Мама ляжыць хворая ў ложку. Да яе зноў зьвярнулася летняя хвароба: 
страшэнны кашаль, задушша, застуда, грып, боль галавы, мігрэнь — усё 
гэта ра зам…

[…] Напісаў я артыкул: «Сьляды палеаліту ў Ніжнім Прыдоньні» — для «Са-
вецкай археалогіі», ужо друкуецца на машынцы. Рад, што ўпарадкаваў 
матар’ял.

А хутка зьбіраюся яшчэ за адзін артыкул: «Мезаліт Прыдоньня», — ня ведаю 
толькі, ці пасьпею ўсё зрабіць за два тыдні, бо і вытворчай працы шмат.

Сёньня былі з дзедам у лазьні, добра папарыліся венікам на палку, выгрэліся… 
Зараз дзеда штудуе газэты — чытае ўсё скрозь…

Быў у нас перадвыбарчы раманаўскі сход, — мяне нават у прэзыдыум 
абралі — неяк адчуваў сябе ўрачыста, сьвяточна і чамусьці плакаць хацелася. 
А на раённы сход я спазьніўся — быў у полі; а меліся мне адчыненьне сходу 
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даручыць. Неяк дзіўна ўсё гэта для мяне, і не абыякава — кранае, што мне 
веруць. У такія моманты я мог бы зрабіць нешта гераічнае…

Даруйце, што ўсё пішу пра сябе. Але Вы ж разумееце, як дорага мне гэта кро-
пля ўвагі грамадзкай. І на сходзе ў гонар юбілею камсамолу я быў у прэзы-
дыуме і гаварыў прамову, у часе якой таксама быў блізак да сьлёз ад хваля-
ваньня…

Цалуем Вас усіх шмат разоў, абыймаем, тулім, лашчым.

Вашы родныя, а за ўсіх

Ваш тата.

*    *    *

У 1951 годзе Усяслаў заканчваў інстытут, і бацькоў хвалявала, куды 
хлопца размяркуюць на працу настаўнікам рускай мовы і літаратуры, 
пра што ішла паміж імі перапіска. Так, Гаўрыла з Раманаўскай пісаў у Ма-
скву:

26.XІ.50 г. Раманаўская.

Любыя нашы хлопчыкі, дарагія сынулі!

Учора і сёньня ў нас была хатняя нарада. І мы вырашылі грамадою, што Сла-
вучку ня трэба ехаць настаўнікам ні ў Малдавію, ні на Украіну.

Па-першае, рускую мову і літаратуру лепш выкладаць рускім. Па-другое, раз 
Славунька больш захапляецца дзіўнай лірыкай Лермантава і яго непараўнанай 
сьветлай прозай, чымся магутнай паэзіяй Пушкіна і найчысьцейшай, празры-
стай прозай яго, — дык лепш і пачынаць Табе, наш родненькі хлопчык, ня з 
пушкінскай Малдавіі-Бесарабіі, не з краіны Палтаўскай сечы і ціхіх, поўных 
луною начэй, а з лермантаўскага паўночнага Каўказу, дзе пяшчотная прырода 
і зусім новы чалавек, зляпенец з шматлікіх рознанацыянальных продкаў, пры-
гожы, адчайны, вольны, сонечны, — чалавек, якога шукаў і любіў Лермантаў, 
жадаючы супроцьставіць яго Пячорыну.

[…] Тут і асабістае Тваё жыцьцё расквітнее. Бязкрайныя стэпы, блізкасьць гор 
і мора, бяздонная сіла неба, шчодрае сонейка — усё гэта ўзмацніць Твае і 
фізычныя і духоўныя здольнасьці, сілы, напоўніць Цябе адчуваньнем жыць-
ця, быцьця-існаваньня, каханьнем, жаданьнем самому быць шчасьлівым і 
рабіць другіх шчасьлівымі, кахаць і быць каханым…

Мы купім Табе ў утульнай мясцовасьці паўднёвую хату-катэдж, у садзіку і 
кветках, дзе ў Цябе будзе самая поўная бібліятэка з улюбёнымі кнігамі, дзе 
будзе жыць побач з Табою любая дружына, дзе забегае некалі маленькі Сла-
вучок, ці Радзімка, ці ласкавая Ганулька, дзе Ты будзеш тварыць і паверыш у 
шчасьце, забыўшы цяжкае былое, існаваньне ў сутарэньні, фізычную нязмогу 
і бруд усякі.
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А не спадабаецца на адным месцы, пераможа ў Табе спадчына Пячорына — 
будзеш вандраваць па Каўказу, зробішся вечным жыдам, вышукальнікам 
праўды і шчасьця, шчасьлівым у сваім незадавальненьні і няшчасьці…

Але мы ўсе верым у Тваё шчасьце, яно будзе, яно падыходзе, яно ўжо 
блішчыць у яскрах творчасьці.

Ну, і трэцяе меркаваньне: Ты будзеш бліжэй да нас, бо ў канцы вясны мы, зда-
ецца, пераедзем экспедыцыяй у Георгіеўск, недалёка ад Пакроўскага і Мін. 
Вод. Для мамы і Бабулі — гэта нават галоўнае, і зразумела чаму. Ты будзеш 
часта наведваць нас, а мы Цябе. Вось якія меркаваньні мы мелі на ўвазе, калі 
сёньня давалі Табе тэлеграму.

У 1951 годзе Радзім стаў ужо студэнтам-дыпломнікам, трэба было 
выбіраць месца дыпломнай практыкі. Гаўрыла хваляваўся за стан 
здароўя сына, бо апошнія гады той вельмі часта хварэў на ангіну, якая 
дала ўскладненне на сэрца. Таму бацька раіў сыну паехаць на пра-
цу ў больш цёплыя і спрыяльныя па клімаце раёны Прычарнамор’я ці 
Перадкаўказзя. Але самая высокая яго мара — каб сын паехаў на Бела-
русь. Калі бацька пакуль не можа працаваць на Радзіме, дык хоць сын ня-
хай паедзе туды. ён напісаў шэраг лістоў у розныя геалагічныя ўстановы 
Беларусі, а затым і сын паслаў туды лісты. Але ніякага адказу не было… 
А сына тым часам настойліва запрашалі паехаць у Сібір, у тым ліку і такі 
выдатны вучоны, як член-карэспандэнт АН СССР К. Чэпікаў.

Вось што пісаў пра свае думкі і надзеі Гаўрыла:

23.ІІІ.51.

Любыя мае хлапчаняты!

Стан здароўя Радзімкі і Вашае мамы непакоіць мяне вельмі. Аднавіць іх 
здароўе — гэта найпаважнейшая мэта сёлетняга году, якой трэба падпарад-
каваць усё іншае.

Вось чаму я настойліва супроць практыкі Радзімкі на Абі. Табе, Радзімка, па-
трэбна сонейка, мора, ненапруджаная і кароткая праца ўлетку — з найболь-
шым і сыстэматычным адпачынкам, павольнаю хадою, роўным рэльефам. 
Сёлета Ты мусіш адпачываць як ніколі. Ты мусіш змагацца з хваробамі за са-
мога сябе. Было б надта добра трапіць Табе сёлета ўвосень у дом адпачынку 
на Чарнамор’і, пад’есьці досыць фруктаў, прагрэцца, загартавацца.

Сёлетні год павінен стаць для Цябе пераломным — трэба спыніць усякія 
захворваньні. А лягчэй гэта зрабіць, калі Ты трапіш на поўдзень.

Клопат аб Тваім, Радзімка, здароўі кіруе нашым вырашэньнем — параіць Табе 
ня ехаць на Обь.

За тое ж сьведчуць і геалёгічныя меркаваньні. Прычарнамор’е — найціка-
вейшы раён як з боку пошукаў нафты, так і з погляду складанае і велічнае 
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геалёгічнае гісторыі. Тут працавалі Андрусаў, Архангельскі, Мірчынк, Страхаў, 
Губкін, Багачоў… Ідзі сьледам за Губкіным — ніхай нафтавая геалёгія спалуча-
ецца ў Табе з цікавсьцю да стратыграфіі трацьцёвых і чацьвярцёвых адкладаў, 
да дынамічнае геалёгіі. Не пакідай Прычарнамор’я ў бліжэйшыя 5–10 год Тва-
ёй працы: Ты ўзрасьцеш тут, Ты навучышся тут, як нідзе, Ты зробішся блізкім 
да мяне ў галіне геалёгічных цікавасьцей. І Ты зробішся тут зусім здаровым. 
Пакліч з сабою і сваю любую, калі яна ёсьць.

[…] Вырашай цьвёрда і канчаткова, мой любы!

Цалуем Вас, абыймаем, лашчым.

Твой тата.

26.ІІІ.51. Раманаўская.

Любыя хлопчыкі!

Учора прыйшоў ліст Радзімкі. Буля адразу-ж пачала мне казаць з дакораю, як 
і мама раней, што перашкаджаю Радзімку вольна зрабіць выбар. Убачыўшы 
настойлівае жаданьне Радзімкі, я вырашыў таксама не пярэчыць, і мы паслалі 
Радзіку тэлеграму, што згодны з яго выбарам. Ніхай будзе Табе шчасьце на 
Тваім самастойным шляху! Мне-ж Сібір усё роўна не падабаецца…

Чэпікаў добры дасьледчык і харошы чалавек, і ён, канешне, шмат Табе да-
паможа. Але думка, што Ты ня скора трапіш на Беларусь, гложа мяне. Ня 
згодзен я ні з довадамі мамы, ні з меркаваньнямі Самуся Калясьнёва, не 
падзяляю іх асьцярожнасьці… А таму зраблю яшчэ адну апошнюю спробу 
накіраваць Цябе на Беларусь: сёньня-ж напішу аб Табе ліст сакратару ЦК 
КП(б)Б тав. Патолічаву. Калі і гэта не дапаможа, ну тады Ты зусім вольны, і я 
нічога ня буду шкадаваць.

Але зразумейце, мае любыя хлапчаняты, што адмаўленьне ў магчымасьці 
працы Радзіка на Беларусі — гэта поўнае разбурэньне маіх лятуценьняў… 
Я не магу з гэтым згадзіцца, пакуль не зраблю апошнюю спробу.

Дык Ты, Радзімка, афармляйся сабе да Чэпікава, але ведай аб маёй апошняй 
спробе…

29.ІІІ.51. № 2. Вечар.

Родная мая, дарагая Ларута!

[…] На ліст Радзімкі, які Табе ўжо паслалі, далі яму адказ тэлеграмай, што 
згодны з яго выбарам… Але так мне зрабілася горка, так нудна, так шкада, 
нібы памерла мая апошняя надзея на сувязь з Радзімаю. І ўзьняўся нейкі 
супярэчлівы дух, крыўда на пужлівых. […] І гэта выгукнула ў мяне вырашэнь-
не, якое Ты пэўна асудзіш. Вось паслухай.

Я напісаў ліст да Н. С. Патолічава на 4 малых старонках. Караценька, але вы-
разна, нічога не хаваючы, напісаў пра сябе і пра згубу сваёй надзеі. Напісаў 
пра свае лятуценьні, пра Радзіму. Скончыў запытаньнем, ці ня мог бы Н. С. 
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дапамагчы выгуку Радзімкі на практыку дыплёмную і на сталую працу або ў 
АН, або ў Геалагічнае Кіраўніцтва. І прыпісаў (ліст напісаў па-руску): «Гэта мая 
апошняя спроба».

Так яно і ёсьць. Гэта — апошняя спроба, не зрабіўшы якой я ўвесь час 
шкадаваў бы, дакараў бы сябе. Як яно будзе, так і будзе. Я застаюся да кан-
ца сабою. А дмовюць — і я суцішуся аж да пары, калі папрашуся на Радзіму 
толькі паміраць, як папрасіўся Купрын.

Чакаю адказу з цікавасьцю, але без хваляваньня. Больш спадзяюся на 
станоўчы адказ (на 51%), але не зьдзіўлюся і адмаўленьню (за гэта 49%). Тады 
Радзімка будзе зусім, зусім вольны і незалежны, самастойны: хай выбірае, як 
яму падабаецца.

Але вось як пісаў ліст, дык нібыта нанова ўсё перажыў, падзівіўся на сябе збо-
ку і пашкадаваў аб згубленых магчымасьцях, пазмрачнеў, пастарэў сэрцам, 
зчарсьцвеў на нейкі час. Вось яны, 40 год бадзяньня ў пустэльні Ханаанскай.

Зразумей мяне, родная Ларута, і не асуджай строга. Лятуценьні пакідаюць 
чалавека толькі перад канцом. А ў мяне яны яшчэ засталіся і не пакінуць мяне 
поўнасьцю ніколі.

Вось які ліст напісаў Г. Гарэцкі ў адрас Патолічава і які адказ 
атрымаў 117.

26.ІІІ.1951 г. станица Романовская, Ростовской области

Глубокоуважаемый Николай Семенович!

Пишу Вам по вопросу, который кардинально может быть разрешен только 
Вами. Я — Горецкий Гавриил Иванович, бывший член Белорусской Акаде-
мии Наук, арестованный в 1930 году (по ст. 58), осужденный на 10 лет (вза-
мен расстрела) к отбыванию наказания в концлагере. Досрочно, за работу 
на Беломорстрое и Туломстрое, я был освобожден 4.Х.1934 г. и остался ра-
ботать по вольному найму в качестве геолога в системе МВД. Работал на 
инженерно-геологических изысканиях под Кольский канал, Ондскую ГЭС, 
Пиндушскую судоверфь, Рыбинскую ГЭС, Соликамский гидроузел, Мстин-
скую ГЭС, Широковскую ГЭС на Урале, под гидроэлектростанции на р. Чусо-
вой, под Горьковскую ГЭС, Цимлянский гидроузел и Волго-Донской канал. 
В настоящее время я — гл. геолог экспедиции № 8 Гидропроекта МВД, про-
водящей изыскания под Цимлянский гидроузел, Мало-Мартыновский тон-
нель и территорию ирригации. В 1945 г. я защитил кандидатскую, а в 1946 г. 
докторскую диссертацию.

Дважды делалась моим начальством попытка к снятию с меня судимости, но 
она не имела успеха. В 1937 г. я был вторично арестован по старому делу, но 

117 Гэтыя дакументы захоўваюцца ў Нацыянальным архіве РБ: НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 133, 
арк. 90–91; аўтара кнігі з імі пазнаёміў В. У. Скалабан.
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через 40 дней освобожден. В 1938 г. я был арестован в третий раз по старому 
делу, сидел 14,5 месяцев и снова был освобожден. После того как я попал в 
лагерь, моей мечтой было доказать своей работой, что я могу быть полез-
ным членом советского общества, что я могу хоть когда-нибудь вернуться в 
горячо любимую Беларусь и принести ей пользу, участвуя в геологических 
изысканиях. Мне хотелось вернуться в родную Беларусь не одному, а с сыно-
вьями, один из которых, младший — Радим поступил в Нефтяной институт в 
Москве. Моей мечтой было найти в Белоруссии нефть, соли, уголь, железо, 
обосновать геологическими изысканиями проект осушения полесских болот. 
Я радовался, что сын мой Радим когда-нибудь будет работать в области не-
фтяной геологии Белоруссии.

Но я ошибся в своих надеждах. Попытка к возвращению в Академию Наук 
БССР была категорически отклонена. Люди, с которыми я переписывался (ди-
ректор Института геолог. наук АН БССР А.), перестали отвечать на мои письма. 
Потеряв надежду на личное возвращение в Белоруссию, я все же рассчиты-
ваю, что сын мой Радим по окончанию Нефтяного института сможет работать 
в Белоруссии. Но, видимо, и этому не суждено сбыться: на письмо сына к зав. 
петрографической лаборатории ИГН АН БССР тов. М., с запросом о возмож-
ности работать по геологии нефти, также не последовало ответа. Сын мой 
кончает Нефтяной институт в этом году, через полгода — после сдачи диплом-
ного проекта — он будет назначен на постоянную работу — по-видимому, 
в тот район, по которому он будет разрабатывать дипломный проект, то-есть 
в Сибирь. Мне же хотелось, чтобы он и на дипломное проектирование попал 
в Белоруссию — с тем, чтобы остаться там и на постоянную работу.

Вот почему, Николай Семенович, я и решил обратиться с этим письмом к Вам. 
Не можете ли Вы оказать содействие в вызове моего сына — Радима Гаври-
ловича Гарецкого — на практику и на постоянную работу в Белоруссии, в АН 
БССР или в Геологическое Управление? Это — моя последняя попытка…

С глубоким уважением Горецкий

16 красавіка Гарэцкаму быў адпраўлены адказ за подпісам загадчы-
ка аддзела цяжкай прамысловасці ЦК КП(б)Б, у якім паведамлялася, што 
«… планам размеркавання Міністэрства вышэйшай адукацыі выдзялення 
маладых спецыялістаў, скончыўшых інстытут нафтавай прамысловасці 
ў 1951 г., для Беларускай ССР не прадугледжана».

З лістоў Г. Гарэцкага:

10.ІV.51.

Любыя мае хлопчыкі!

Як-раз сёньня, у дзень майго нараджэньня, прыйшла ласкавая маміна 
вітальная тэлеграма, дзіўны ліст і харошы, ласкавы ліст Радзімкі — № 9. Ось 
дзякуй Табе, мой дарагі сынуля, за пацеху, за мары, за лятуценьні. Ніхай бы яно 
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так было! А мо і будзе? Пасылаю гэты Твой ліст маме. Такую вялікую радасьць 
прынесьлі сёньняшнія лісты ў нашу хату! Малайцы, і мама, і Радзімка!

Тэлеграма Славіка спачатку засмуціла нас. А потым мы агоўталіся. Бо Калуж-
ская вобласьць добрая і па клімату, і па людзёх, і па блізкасьці да Масквы. 
Можна б было Славучку паступіць у завочную асьпірантуру, калі гэта магчы-
ма. Бяры, Славунька, толькі мінімум лекцый, каб мець больш вольнага часу 
на асьпіранцкія заняткі. Мы Табе будзем дапамагаць матэр’яльна, усебакова. 
Ну, а калі і ў завочную асьпірантуру Табе трапіць нельга — ну, тады займайся 
сам, самастойна, па асьпіранцкай праграме, па ўсіх праграмах, якія рэгулярна 
дастаўляць Табе папрасі каго-небудзь з таварышоў.

Не сумуй, Славунчык, Ушынскі, Макарэнка, Песталоццы асьпірантамі ня былі, 
Талсты таксама. Працуй сам над сабою і над сваёй любай педагагічнай пра-
цай, як працавалі яны. І радасьць будзе з Табою неадлучна.

Ну, а з Табою, мілы, любы сібірак, давай ужо памірымся, — хоць я і да гэтага 
часу супраць Сібіры, а за Краснадарскі край, поўдзень, Украіну, калі ўжо нель-
га трапіць на Беларусь.

Але за Твой цудоўны ліст — згодзен часткова і на Сібір — толькі беражы Ты 
там сваё здароўе!

Цалуем Вас, абыймаем, лашчым, любім. 

Буля, дзеда, тата.

15.ІV.51. Вечар, 8¼. № 11.

Дарагая мая, родная, любая Ларута!

Твой ліст ад 7.ІV.51 г. такі харошы, непасрэдны, поўны глыбокага, шырокага 
пачуцьця і трывогі, ласкі, адданасьці, самаахвярнасьці — ліст ад жанчыны 
з вялікай душою і сэрцам.

Дзякуй Табе за яго, мой сьветлы спадарожнік, дзякуй. Толькі абы ў чым Ты 
памыляешся. І вось у чым.

Перш-на-перш я зусім ня стомлены і ня хворы. Палявая праца сапраўды 
аднаўляе мае сілы, замяняе мне адпачынак, прыносіць радасьць надзвы-
чайную, дае мне насалоду і шчасьце. Гэта — мая стыхія, маё паветра, маё 
ж ыцьцё.

Таму я імкнуся як мага больш быць у полі, бачыць, наглядаць, успрымаць 
прыроду без пасрэднікаў, самому, не праз кнігі, а праз уласнае ўспрыманьне, 
свае вочы і рукі. Шукаць, шукаць, зьвязваць асобныя факты і назіраньні ў су-
цэльнасьць, як мага больш і ўважней бачыць.

Таму мне не патрэбен ніякі адпачынак, каб толькі больш было палявой і не-
залежнай працы.

Але палявая праца павінна быць арганізаванай. Я згаджаюся з Табою, што 
легкадумнага выдаткаваньня сваіх сіл і часу нельга дапушчаць. Канешне, у 
маім здароўі ёсьць некаторыя старыя хібы: слабаватае сэрца, застуджваньне, 
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лёгкая стамляльнасьць. Таму я павінен менш хадзіць, больш езьдзіць, больш 
адпачываць у час працы, рабіць перапынкі, не напруджваць арганізм звыш 
меры, не сьпяшацца, не дапушчаць паценьня, стомленасьці. Трэба браць 
з сабою ў поле харчаваньне і наогул харчавацца як мага лепш. Вось што мне 
трэба. Не такое вялікае ўсё гэта, але вельмі патрэбнае, што дапаможа мне 
быць вартым палявым працаўніком яшчэ год 10–15.

Урачыста абяцаю Табе, мой любы друг, рабіць усё так, як напісаў: больш я ня 
буду стамляцца ў полі, мая ўважлівасьць, цікавасьць ня будуць суцішацца, 
спадаць, а наадварот.

У адпачынак-жа сапраўдны пайду пад восень разам з Табою: паедзем на Бе-
ларусь, у Багацькаўку.

Ліст да Н. С. П-ва быў сапраўды апошняй спробай і напісаны ён ад шчыра-
га сэрца. Калі тым самым я даў сам сабе адмаўленьне (а гэта можа і так) — 
значыцца, так і трэба. Знача, я не дасьпеў, не памудрэў, ня зьмяніўся, не 
ўзгадаваўся, каб быць вартым узвароту. Калі ўсё так, як Табе здалося, лепш 
быць далёка. Пустэльня Ханаанская — гэта прыгожы вобраз і толькі.

Апошняя спроба зроблена — і цяпер я супакоіўся. Хай будзе ўсё так, як зда-
рыцца. Скараюся, маўчу. Наступае трэцьці кругабег майго жыцьця. Першы 
быў — Беларусь. Другі — падрыхтоўка да ўзвароту на Беларусь. Трэцьці — мая 
бацькаўшчына там, дзе я працую, ствараю. На Беларусі — толькі б памерці…

Але я не здаюся і не складаю крыльлі. Ад Беларусі я ішоў да агульнага. Ця-
пер — я ад агульнага прыйду да Цябе, мая Радзіма сьветлая. Я буду праца-
ваць на ўсю сілу, як мага лепш, каб быць найбольш карысным, каб больш 
разумець, дасьледаваць, вывучыць. Я нараджаюся ў трэцьці раз, хоць я ўжо 
амаль «дедушка» (мяне зноў назвала так адна жанчына ў Данбасе).

Дык ня крыўдуй і не асуджай Ты мяне, Ларута: я ня мог не напісаць той ліст. 
Канешне, можна было напісаць лепш, але сутнасьць застаецца тая самая.

Гэта-ж ліст пра самае галоўнае, самае важнае, вялікае для мяне. Гэта — мяжа, 
гэта — пачатак трэцьцяга кругабегу. Ніхай будзе так… Балюча гэта адчуваць, 
што Ты там, на Беларусі, непатрэбны. Скараюся, маўчу, ціха плачу, ціха, ціха… 
Вось пагляджу крыху на скрыжаваньні дарог, падзіўлюся ў бок роднага кутку 
і пабраду ў бок супрацьлеглы…

Цьвярдзей-жа стой на новай дарозе! Больш трываласьці — доўгі яшчэ шлях. 
Дзівіся на хараство жыцьця, прыроды, — яны разліты скрозь, скрозь. Пачына-
ецца трэцьці кругабег — самы цяжкі…

Што-ж будзе грэць мяне ў сьцюжныя дні? Ня толькі ўспаміны пра сьветлыя дні 
і сьветлых спадарожнікаў, ня толькі. Разуменьне, веды, навука, дзейнасьць, 
шуканьне, знаходжаньне, нагляданьне прыгожага… Прыгажство ў прыродзе 
і ў жыцьці, у самім чалавеку…
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*    *    *

У траўні Г. Гарэцкага выклікалі ў Маскву, а там уключылі ў гру-
пу спецыялістаў для прагляду некаторых гідратэхнічных будоўляў ва 
Украіне. Гэтае цікавае і важнае вандраванне працягнулася на некалькі 
тыдняў — да канца чэрвеня. Некаторыя ўражанні можна ўявіць з 
фрагментаў лістоў.

21.V.51. Масква. Панядзелак. № 1.

Любая, дарагая Ларута!

[…] Не пісаў раней таму, што спадзяваўся сам хутка, да 1.VІ.51 г., быць у 
Раманаўскай. Але сёньня канчаткова высьвятлілася, што я мушу разам з Ва-
лерыянам Аляксеевічам выехаць у суботу, 26.V.51, у Кіеў, Запарожжа і далей 
па трасе Паўднёва-Украінскага і Паўночна-Крымскага каналу да Керчы. Пада-
рожжа наша зацягнецца на 3–4 тыдні.

[…] …на Кіеў-жа ехаць трэба праз Беларусь. А там зараз вясна прыгожая, і мне 
так хочыцца пабачыць родную краіну ў росквіце, што я забываюся на ўсё 
іншае. А можа і з Парфірам пабачыцца задасца — вось будзе добра!

Рад я вельмі, што мары мае зьдзейсьнюцца і давядзецца мне пабачыць 
красу Украіны, пазнаёміцца з яе геалогіяй, Акадэміяй навук, з будаўнікамі і 
вышукальнікамі. Пабачу Керч, клясычныя абгаленьні тэрас, марскія адклады. 
А мо і краменьчыкі трапіцца адшукаць…

Рад, рад я такой цікавай падарожжы — і Ты ня крыўдуй на мяне, мая род-
ная, — такая магчымасьць выпадае толькі аднойчы. Я не хаджу зараз па Ма-
скве, а лятаю… Думкі мае заняты падарожжай, абмеркаваньнем, як лепей яе 
скарыстаць і як лепей прынесьці карысьць справе будаўніцтва.

Радагаваньне запісак да тэхнічнага праекту зраблю ў тэрмін, пастараюся 
зрабіць як мага больш.

Хлопчыкаў бачу часта. Ноч з суботы на нядзелю прагаманілі да раньня, да 
сьвітаньня. Якое шчасьце, друг мой дарагі, каханы, мець такіх сыноў. Гэта ноч 
была адной з найшчасьлівейшых у маім жыцці.

Кіеў. 28.V.51. Дзень. № 4.

Родная мая, дарагая Ларута! Вось ужо другі дзень я ў Кіеве. 

[…] Учора хадзіў у Укр. опэру на «Багдана Хмяльніцкага» — вельмі хораша 
было, высокай культуры дасягнулі ўкраінцы. […] Быў і ў Інст. геалёгіі, аглядзеў 
музэй. Магутная ўсё-ж АН…

Падабаецца мне Кіеў, такі ён прыгожы. Але Хрышчацік усё яшчэ не адбудавалі, 
ёсьць руіны.
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7.VІ.51. Мелітопаль. Раньне. № 17.

Любая Ларута! Учора ўвечары былі ўжо ў Мелітопалі. Сёньня спытаўся лістоў 
да патрабаваньня — нічога німа; трошку засмуціўся…

Мелітопаль прыгожы, але гразны гарадок, страшэнна разбураны. Шмат тут 
садоў, гэта — чарэшневы раён. Расьце ўсё тут шчодра, багата. У садах шмат 
кветак. У садзе нашай гаспадыні квітнее велізарны куст язьміну — увесь у 
кветках, бялюсенькі, дурманячы.

Даліна рэчкі Малочнай, уздоўж якой мы ехалі, багаты аазіс, усё бурна 
расьце, і ў полі, і ў садзе. Скрозь камяніцы — дамы былых немцаў; фанта-
нуючыя шчыліны з мяккай, але пахучай вадою. Бачылі Каменную магілу — 
неалітычнае пахаваньне з велізарнымі каменнымі глыбамі, на якіх выбіты 
петрогліфы.

7.VІ.51. Гор. Нагайск. Дзень. № 18.

Любая мая Ларута! Сёньня — самы найлепшы дзень падарожжы: мы едзем 
да мора. Скрозь багатыя палеткі, нівы, травы. У адным месцы мы спыніліся, 
і я паказваў жанчынам-касцам, як трэба касіць. Добры быў з мяне касец.

Нагайск — горад маленькі, разьбіты, гразнаваты. А вось прыстань на моры 
і само мора спадабалася нам надзвычайна. Я быў у захапленьні ад гуку 
мора, ад яго дыханьня, паху, марскіх хваль, прыгожых бялюсенькіх птушак 
з чорнымі крапінкамі на крылах і велізарных абгаленьняў. Я адшукаў да дзе-
сятку старажытных костак пліацэнавых.

9.VІ.51. Асканіа-Нова. Дзень. № 21.

Дарагая, родная, ласкавая Ларута!

Сама Асканіа-Нова як бы аазіс у стэпу. Але пад’езды да гэтага аазісу — не-
шта жудаснае. Скрозь пыл, бедная расьліннасьць, бедныя паселішчы, скупая 
прырода. Аж смутна зрабілася. Я ўвесь замурзаны…

Перад Асканіа-Нова спаткаў нас стэп незачэплены, некрануты, кавыльны. Мы 
аж супыніліся і пахадзілі па траве, паляжалі на ёй.

Асканіа-Нова здалёк вылучаецца купаю дрэў — гэта вялікі парк. Вуліцы 
скрозь добрыя, тратуары з цэглы. Будынкі нізкія, але зграбныя, адмысло-
вай архітэктуры. На двары Інстытуту гібрыдызацыі і акліматызацыі сквер, 
квітнеюць платаны, язьмін, кашка — такі прыемны водар. Я сяджу ў цяньку ля 
фантану і гаманю з Табою. Каля экскурсбюро 7 каменных баб — з цікавасьцю 
разглядзеў іх. На габінэце заг. сьвінагадоўлі надпіс: «Академик Леонид Кон-
дратьевич Грэбень».



263Вялікія прарэкі Рускай раўніны

10.VІ.51. Асканіа-Нова. № 22. Раньне.

Любая Ларута! 

Асканіа-Нова нам вельмі спадабалася. Агледзелі ўчора парк, дэндрарый (усё 
паліўное), заапарк, авечую фэрму (авечкі, выведзеныя Івановым).

Надзвычайна ўсё цікава, дзіўны парк. У парку няпужанае дзікае птаства: фа-
заны, качкі, гусі і інш. У заапарку жывёла ў загонах, як палонная: зубрабізоны, 
які, зебра, конь Пржэвальскага і інш. Шмат птушак: буслы, лебедзі, гусі, пава, 
журавы, папугаі і інш. Авечкі асканыскага заводу вялізарныя да 11 пудоў вагі, 
з поўсьцю даўжынёй да 12–15 см, настрыгам да 1½ пуда! Сапраўдны аазіс 
сярод стэпу. Бачылі і некрануты стэп.

10.VІ.51. Поле пад г. Армянскам. Дзень. № 23.

Родная мая Ларута! 

З Асканіі-Нова сёньня паехалі на Сіваш. Краявіды зьмяняюцца, набываюць 
усё большае падабенства да манычскіх. Бяднее прырода, бяднеюць і людзі. 
Хаткі амаль такія, як на Доне. Але ўраджай сёлета і тут добры; пшанічку ўжо 
праз тыдні два жаць можна будзе.

Спадабалася мне на самым Сівашу. Ёсьць досыць вялікія абгаленьні. Лё-
сападобныя суглінкі з шчылінамі (трэшчынамі) высыханьня, кратавінамі, 
пахаванымі глебамі зьнікаюць часткова пад ровень мора: тут мясцовасьць 
сапраўды зьніжаецца, апушчаецца, прагінаецца.

12.VІ.51. Керч. Вечар. № 26.

Любая мая Ларута! 

Зноў захацелася пагаманіць з Табою, пачуць Твой голас, Твае звароты, 
інтанацыі («я першая»), Твой сьмех, Тваю гульлівасьць, пяшчотнасьць. На по-
шце лісту, канешне, не было. А таму я перачытаў (ужо каторы раз!) ізноў Твой 
ліст ад 26.V.51, адчуў Цябе, такую выключную, такую чыстую, такую ласка-
вую… І мне ўжо не так сумна.

Сёньня аглядаў Керчанскі музэй. Колькі тут выключна каштоўных помнікаў, 
арыгіналаў — ад усіх народаў, пачынаючы з кіммерыйцаў. Асабліва ўразілі 
мяне надгробныя помнікі тых часоў, якія заўсёды канчаюцца жалобным сло-
вам «хайрэ» — бывай, прашчай (вось адкуль і татарскае «хайр»). Чамусьці 
запомніўся помнік адной царэўны: «Ідзікэ, хайрэ»…

Аглядаў гару Мітрадата, які з гора атруціўся. На гэтай гары велічны абяліск — 
помнік абаронцам Керчы. Цяпер ніхто не жыве на гары. А ў траншэях я 
бачыў культурныя слаі да 2,5–3,5 м магутнасьці! Кавалачак гарысланавай 
пральні вязу Табе. Мне бывае балюча да сьлёз, калі бачу сьляды трыбунала 
мінулага.
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Бачыў сёньня керчанскія зялезныя руды, сабраў іх абразкі і марскія ракавіны, 
якія іх пад сьцілаюць. Зрудзяненьне месцамі ператварыла і ракушкі ў руду — 
вось цікава.

Божа! Колькі тут руін. Цалую, лашчу, абыймаю.

Твой Гурык.

14.VІ.51. Феадосія. Гасьц. «Асторыя». Раньне. № 28.

Дарагая Ларута! 

І сёньня ў Крыме дождж — вось як перакруцілася прырода.

[…] Феадосія досыць вялікі горад, вельмі мала разбураны. Шмат дрэў унізе, 
але горы — голыя, бруднаватыя, і гэта псуе ўвесь краявід. Вялікае мора, зусім 
спакойнае, як возера-пруд. Мора адлучана ад бульвару чыгункаю, і побач 
з Домам адпачынку, з Галерэяй Айвазоўскага Ты пабачыш паравік і пачуеш 
прарэзьлівыя гудкі, панюхаеш пах гару — гэта зусім псуе горад.

14.VІ.51. Сімферопаль. Надвечар. № 29.

Любая Ларута! 

Падарожжа з Феадосіі да Сімферопаля была цікавай, маляўнічай. Дзіўныя 
краявіды. Буяньне прыроды. Нябачаныя ніколі раней палеткі дзікага маку, 
руж — нешта выключнае, непаўторнае.

Спыніліся ў гасьцініцы ля шашы Сімферопаль – Масква, у харошым нума-
ры. Я ўзяў 2 томікі Чэхава — хочу пачытаць, адчуць насалоду ад прыгожага 
пісьменства. Зараз схаджу ў горад — і за чытаньне, піцьцё нэктару.

Матар’ялы геалёгічныя ў Феадосіі былі надзвычайна цікавымі, новымі… І мне 
стала так хораша, хораша — я зноў шчасьлівы, нястомны!

15.VІ.51. Сімферопаль. Гасьцініца на аўтамагістралі. Раньне. № 30.

Дарагая мая Ларута!

[…] Сімферопаль — зусім не разбураны, цалюсенькі, як і Феадосія: кажуць, 
немцы сумысьля шкадавалі гарады татар.

Гэта — тыповы паўднёвы горад. Шырокія тратуары, абсаджаныя дрэвамі, 
бульвары, садкі, скверы. Шмат садоў, яблынкі, чарэшні, вішні, грэцкія арахі, 
ружы. Увечары на некаторых вуліцах тонкі прыемны водар.

Горад чыставаты, асабліва цэнтральныя вуліцы: Пушкінская, К. Маркса, 
Чарнышэўскага, Гогаля, Жукоўскага. Па Пушкінскай вуліцы німа ніякага пра-
езду; падвечар і ўвечары народу тут процьма, як у Кіеве на Хрышчаціку. Усё 
насельніцтва падвечар на вуліцах — гэта стварае зусім асобны калярыт гораду.

Апрануты жыхары някепска, і выгляд іх досыць добры. Мова выключна ру-
ская. Шмат магазынаў, асабліва вінных. Нідзе я ня бачыў столькі віннага про-
дажу, як тут.
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Новых будынкаў у горадзе мала. Старых вялікіх будынкаў таксама німа — пе-
раважна 2 паверхі, зрэдку 3. Ёсьць с.-г. інстытут, досыць скромны па выгля-
ду будынак. Скромны і Крымскі філіял АН СССР, куды мы сёньня накіруемся. 
Вялікі будынак абласнога музэю краязнаўства, дзе мы абавязкова пабудзем.

(У Феадасійскім музэі краязнаўчым, што месьціцца ў адным будынку з галя-
рэяй Айвазоўскага, мала рэштак палеаліту; найбольш каштоўныя знаходкі 
зроблены А. Д. Архангельскім — мне было прыемна бачыць гэта.)

Горад вялікі, раськіданы, зялёны, купчасты. Салгір — зусім малесенькая рэч-
ка, але даліну вырабіла сабе досыць вялікую.

Зьвярнуўшыся ўчора, пачытаў з насалодай Чэхава, але баяўся доўга чытаць 
пры настольнай лампе, бо суседзі ўжо спалі.

16.VІ.51. Джанкой. Раньне. У страўні. № 33.

Дарагая Ларута! 

Сядзімо ў страўні перад выездам на Херсон. Мае спадарожнікі пайшлі на ры-
нак, купляць абы-што на дарогу. А я тым часам пагаманю з Табою. Наглядаў 
у прыгарадзе Джанкою, як укараняюцца людзі ў жыцьцё. Хаткі такія-ж, як у 
данскім і сальскім стэпу, глінабітна-саманныя, нізенькія, с прысадзістай зем-
ляной страхою, маленькімі вокнамі, беленькія ўсе, акуратныя. Шмат кветак, 
невялічкіх садкоў, абгароджаных усякім ламаччом. Дрэвы ўсё сухастойкія: 
гладзічыя, калючыя, акацыі, кляны — усё гэта маленькае, прыземістае — 
мала вады, вада такая салёная, што ад паліваньня дрэвы сохнуць. Людзі аз-
дабляюць жыцьцё, чым могуць, — але беднае яно тут, вельмі беднае. Вось 
галубкоў разводзюць, пушчаюць іх у паветра лётаць. Ну, прыйшлі нашы.

Бывай, мая родная, дарагая, харошая. Беражы сябе і ўсіх сваіх родных. 
Ц алую.

Твой Гурык.

18.VІ.51. Кахоўка. Панядзелак. Раньне. № 35.

Дарагая, любая Ларута! Учора выйшаў у нас прымусовы выхадны дзень. 
Адпачылі добра. Пахадзілі па Кахоўцы, вясковы характар якой усё яшчэ пе-
раважае. Трапілі ў украінскую навальніцу, з пярунамі, грымотамі, бліскавіцай, 
моцным дажджом. Дыхалі бальзамічнае паветра. Слухалі мілагучныя 
ўкраінскія песьні. Бачылі процьму гулякаў (учора ж была Троіца Духа). Я аглядаў 
тутэйшыя лёссы, пяскі над імі, понт і сармат (вапнякі), шукаў краменьчыкаў 
(не знайшоў нічога — не шанцуе)…

Моцна спалі і вось зараз пачынаем працоўны дзень: сёньня высьвятліцца, 
дзе тут быў Пра-Днепр і ці быў ён. Вельмі цікава. 

Цалую ўсіх Вас, абыймаю.  

Твой Гурык.
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21.VІ.51. Пас. Сьнегірова на р. Інгулец. Дзень. № 43.

Дарагая Ларута! 

Заехалі ў Херсон на кірмаш. І аж зьдзівіліся. Тут было столькі гародніны, 
абрыкосаў, груш, яблык, вішань, чарэшань, як некалі ў даўныя гады ў Запа-
рожжы! Аж радасна зрабілася ад такой заможнасьці Херсоншчыны. Мы, ка-
нешне, усяго насмакаваліся.

Краявіды цікавыя, спачатку ўсё былі балкі, а потым пайшла раўнядзь во-
дападзелу з добрымі глебамі, безкрайнімі засевамі, рэдкімі, але вялікімі 
сёламі. Ураджай вельмі добры. Пачалі абы-дзе ўжо ўборку, але малавата 
відаць камбайнаў. А ўсё дасьпявае. Каб толькі ўсё добра сабралі збожжа — 
вось было б багацьце.

23.VІ.51. Нікаполь. Раньне. № 45.

Любая, дарагая Ларута! 

Цяпер я разумею, чаму Сяргейка (брат Лары. — Р. Г.) так любіў Нікаполь: 
нельга не захапляцца гэтым найпрыгажэйшым горадам Украіны. Тут усё ла-
скавае, зграбнае. І затока Дняпра, і вуліцы-прысады, і чысьцюсенькія прыбра-
ныя будынкі, і паркі, і ўвесь гэты горад-сад, і кожная драбніца ў ім, старанна 
зробленая, адпавядаючая ўсяму ансамблю. Паветра тут дзіўнае. Самі гра-
мадзяне такія-ж чысьценькія, як іх горад, і такія-ж нетурботныя, паважныя, 
рытмічныя. Проста як у казцы. Гэта — прыклад гарадоў будучыні. Начуем тут 
у такой-жа, як увесь горад, добрай гасьцініцы, я ў зграбненькім пакоі з бал-
конам у кветках (васількі і інш.), з бальзамічным паветрам. Хвала Табе, горад 
перамогі (Ніка — перамога), і Вам, добрым грамадзянам! 

Цалую Вас усіх, вітаю.  

Твой Гурык.

27.VІ.51. Кіеў. Надвечар. № 52.

Дарагая мая, любая Ларута!

Падыходзіць канец нашаму вандраваньню па Украіне — праз некалькі гадзін 
выяжджаем у Маскву.

Яшчэ раз зайшоў сёньня на галоўны паштамт і на цэнтральны тэлеграф, да-
ведацца, ці не было чаго ад Цябе. На жаль, не было нічога. Шкада, шкада, — 
пачакаю да Масквы.

Сёньняшні дзень зрабіўся для мяне днём наведваньня музэяў. Быў у музэі 
Шаўчэнкі, у музэі рускага мастацтва, заходняга мастацтва, гістарычным музэі, 
у музэі — Сафійскім саборы, у Уладзімерскім саборы і ў Андрэеўскім саборы.

Музэй Шаўчэнкі велізарны, багаты, нават, мне здаецца, трошку перагружаны. 
Такога моцнага ўражаньня, як музэй Лермантава зрабіў на нас, не засталося.
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Музэй рускага мастацтва вельмі добры. Тут ёсьць добрыя рэчы Васняцо-
ва, Верашчагіна, Рэпіна, Шышкіна, Кіпрэнскага, Баравікоўскага, Врубеля, 
Айвазоўскага, Левітана і інш.

У музэі заходняга мастацтва мала экспанатаў — ёсьць творы эгіпцян, грэкаў, 
італьянцаў, гішпанцаў, французаў. Асабліва ўразіла мяне галава эгіпцянкі, зро-
бленая 4 тысячы год назад з граніту. Жанчына як жывесенькая, з таямнічай 
усьмешкай і сумным складам вуснаў. Захаванасьць выключная — я быў за-
чараваны.

У гістарычным музэі — выхадны дзень, і мне задалося агледзець толькі аддзел 
першабытнай грамады. Вось дзе багацьце — у палеаліце Пушкарэй і Мезіну, 
у гіганталітах, у неаліце. Можна б было тут як мае быць падвучыцца.

Музэй украінскага мастацтва таксама велічэзны, але часова зачынены ў 
зьвязку з дэкадай украінскай культуры ў Маскве. Толькі й бачыў каменных 
баб пры ўваходзе.

Уладзімерскі сабор зьдзівіў мяне наіўнасьцю сьвятых малюнкаў і іх 
прымітывізмам, малой мастацкасьцю на мой погляд.

Сафійскі сабор зьдзіўляе велічнасьцю старажытняга, строгасьцю і вялікім 
уплы вам грэкаў на стараславянскую культуру, асабліва ў пісьменнасьці, у 
напісаньні, у малярстве. Просты народ нічога ня мог зразумець з напісанага, 
яго глушылі ўсім незразумелым, каб вялікасьць бога была яшчэ большай.

Будаўнічая культура таго часу была вельмі высокая — аж дзіва. Бачыў сар-
кафаг Яраслава Мудрага, яго скульптурны партрэт (зрабіў М. М. Герасімаў), 
Радзівілаўскі летапіс, цікавыя абразкі архітэктуры Старой Беларусі (царква ў 
Супрасьлі, Полацку, Мірскі замак і інш.).

Выключны па прыгажству Андрэеўскі сабор, пабудаваны ў 1767 г. архітэктарам 
Расстрэллі: гэта шэдэўр архітэктуры, упрыгожаньне Кіева. Ад сабору — заха-
пляючы малюнак Падолу, Дняпра, поймы…

[…] Якая бязьмежная веліч прыроды, гісторыі, жыцьця — аж галава круціцца, 
нібы зірнуў у бездань. Наша існаваньне — малюсенькая дробачка ў 
гістарычнай вадаверці — тым больш трэба цаніць яго.

Цалую, вітаю Вас усіх. Як Тваё здароўе, Ларутанька? Беражыся ўсяго пагана-
га, не хвалюйся, рабі гімнастыку, гуляй, не пячыся надта на сонейку. Вельмі, 
вельмі хачу Цябе пабачыць, адчуць, нагаманіцца. 

Лашчу Цябе, тулю, галублю, будзь радасна, мая Зараначка. 

Твой Гурык.

28.VІ.51. Бранск. Поўдзень. № 53.

Мая дарагая Ларута! 

Як прыемна ехаць праз бязконцыя лясы ў пачатку лета. Як зачараваны стаю, 
не адыходзячы ад вакна. Якое тут усё зялёнае, сакавітае, сьвежае. І дубы, 
і бярозкі, і асіньнік, і хвоі. А травы колькі, кветак — здаецца, што я трапіў 
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у р одную Беларусь. Насельніцтва рэдкае, лясное. Зьбіраюць ягады, шмат 
дзяўчат і хлопчыкаў, косюць сена. Эх, хоць бы дзень пажыць тут у такім пры-
гажстве! Як у раі на зямлі тут. Колькі ж хараства створана для чалавека… Зноў 
буду глядзець і глядзець. Хачу надыхацца за сябе і за тых, хто не ўстане з ня-
быту…

Цалую Вас усіх, вітаю. Лашчу Цябе.  

Твой Гурык.

*    *    *

Нарэшце Радзім, які быў прымацаваны да кафедры агульнай геалогіі, 
па рэкамендацыі дэкана факультэта прафесара М. М. Чарыгіна і пра-
фесара М. П. Казакова быў накіраваны ў Казахстанскую экспедыцыю 
№ 12 Усесаюзнага аэрагеалагічнага трэста і прызначаны начальнікам 
партыі, якая павінна была выканаць геалагічную здымку Чушкакуль-
скай антыкліналі, якая знаходзіцца на поўдзень ад Мугаджарскіх гор — 
апошняга адрэзка Уральскага храбта. Усяслава накіравалі настаўнікам 
у пасёлак Белавусава (недалёка ад горада Малаяраславец Калужскай 
вобласці).

Пасля заканчэння Маскоўскага нафтавага інстытута Радзім усё 
ж здолеў атрымаць размеркаванне ў Геалагічнае ўпраўленне БССР. 
Г. Гарэцкі быў вельмі рад гэтаму:

ХІ.1952.

Любы Радзік!

Дарагі мой хлопчык! Як я рад, што Ты едзеш на Беларусь. Збыліся часткаю мае 
мары, мае надзеі. Ніхай шчасьце ніколі не адвернецца ад Цябе, на Беларусі 
перш-на-перш. З усёй палкасьцю сваёй юнацкай душы аддайся справе 
геалёгічнага вывучэньня Беларусі, пошукам вялікіх карысных выкапняў, на-
фты, солі, газаў, вугольля, зялеза. Старанна выконвай усе даручэньні, якія Табе 
дадуць спачатку. Але адначасна бярыся за капітальнае вывучэньне геалёгіі 
Беларусі — геамарфалёгіі, чацьвярцёвае геалёгіі, стратыграфіі, тэктонікі, 
палеагеаграфіі, гідрагеалёгіі і нават археалёгіі. Ты ўбачыш, як сынтэзуюцца 
ўсе бакі гісторыі Зямлі, як нарэшце ўсё гэта патрэбна для пасьпяховага выра-
шэньня Твайго галоўнага заданьня — пошукаў карысных выкапняў.

Асаблівую ўвагу аддай, дарагі мой хлопча, аўладаньню новымі і старымі 
дакладнымі мэтадамі: геафізыкі, аэрагеалёгіі, палеаанталёгіі, петраграфіі. Але 
не разглядай іх як самастойныя: гэта толькі сродак пазнаваньня. Галоўнае ж — 
гэта геалёгічны аналіз, гэта — лёгіка сувязі фактаў, уменьне пазнаваць у асоб-
ным, канкрэтным, частковым — агульнае і ўсеагульнае. Геалёгія — гэта, на-
рэшце, філязофія, лёгіка былога і існуючага, сынтэз усіх прыродных зьяў.
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Мой любы хлопча! Я буду шчасьлівы, калі справа геалёгічнага вывучэньня 
Беларусі зробіцца справай усяго Твайго жыцьця, якой Ты аддасі ўсяго Цябе 
цалкам, і розум свой, і душу, і ўсе думкі, і ўсе пачуцьці.

Але вялікая мэта дасягаецца сыстэмай працы, сыстэмай у дробязі, у штодзён-
ным — а гэта ў Цябе ёсьць.

Дык цалую Цябе, родны мой, заўсёды думкаю з Табою.

Твой тата.

Але здарылася так, што А. Л. Яншын — тады толькі кандыдат геолага-
мінералагічных навук, а пазней акадэмік, Герой Сацыялістыч най працы, 
выдатны вучоны сучаснасці 118, — з якім Радзім пазнаёміўся ў час лет-
няй практыкі ў Казахстане, запрасіў яго на працу ў Інстытут геалагічных 
навук Акадэміі навук СССР, адну з найлепшых геалагічных навуковых 
устаноў краіны, а можа, і свету. Параіўшыся з бацькамі, сын даў згоду.

Кіраўнік геалагічнага сектара інстытута, выдатны вучоны Мікалай 
Сяргеевіч Шатскі, які добра ведаў Г. І. Гарэцкага, адразу даў згоду на 
працу Радзіма, сказаўшы: «Я веру ў спадчыну: з сына такога бацькі 
павінен быць толк». Наадварот, намеснік дырэктара інстытута па ка-
драх Л. Л. Шылін, калі даведаўся, што бацька быў рэпрэсіраваны, амаль 
месяц правяраў кандыдатуру па ўсіх каналах розных службаў. Добра, 
што якраз у гэты час у сувязі з датэрміновым і ўдалым завяршэннем 
будаўніцтва Цымлянскай ГЭС Г. Гарэцкі быў узнагароджаны ордэнам 
Працоўнага Чырвонага Сцяга. На намесніка кіраўніка інстытута па ка-
драх гэта зрабіла пераканаўчы ўплыў, і Радзім быў залічаны ў штат. 
Гаўрылу неаднойчы ўключалі ў спіс на ўзнагароджанне ордэнам ці 
Дзяржаўнай прэміяй з нагоды заканчэння будаўніцтва тых ці іншых 
ГЭС і каналаў, але часта недзе «на гары» яго прозвішча выкрэслівалі, 
улічваючы колішні статус «ворага народа».

Г. Гарэцкі пісаў малодшаму сыну: 

8.Х.52 г. 

[…] Узнагарода Ураду ўспрынята мною як пераход трагічнага рубяжу, які 
аддзяліў мяне ад зусім вольных людзей нашае краіны. Гэта ня проста ор-
дэн — гэта сымбаль прашчэньня за патэнцыяльна магчымае, гэта — ключ ад 
зачыненых дзьвярэй да поўнае волі. […] Пакалечаны я быў добра, — і вось 
зараз мне як ніколі патрэбна аднаўленьне, зьзяньне мэты, захапленьне, за-
гоенасьць і тая мудрая роўнавага, якая прыходзіць пасьля вялікіх згуб, пасьля 
ўразуменьня неўзваротнасьці і прымірэньня з імі.

118 Гарецкий Р. Г. Дорогой мой учитель и друг. Москва: Наука, 2005.
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1 сакавіка 1953 года Гаўрыла прыехаў у чарговую камандзіроўку ў 
Маскву і адразу рушыў да малодшага сына. Свой побыт ён тут жа апісаў 
у лісце да жонкі.

1.ІІІ.53. Масква. 4 г. дню. № 9.

Дарагая мая, любая Ларута! Мілы мой дружа!

Вось як мне хочацца часта гаманіць з Табою. Як толькі трошку дзе пабудзеш, 
што пабачыш, так і хочацца пра ўсё Табе расказаць.

Пайшлі мы з сынам у страўню на Арбаце, добра там падмацаваліся, зьелі 
смачны абед, выпілі дзьве пляшкі жыгулёўскага піва (якая раскоша!) і пайшлі 
па Арбаце.

Сонейка такое веснавое, ласкавае, цёплае, сьнег растае, з стрэх капліць — 
сапраўднае прадвесьне…

А люзей колькі на вуліцах, паўнюсенька, поўна. І ўсё нейкія бадзёрыя, вясё-
лыя, радасныя, узбуджаныя.

Купілі мы кілаграм яблык за 12 р. 20 к. і 2 мандарыны за 4 р. 20 к., і хлеба, 
і булачак. А больш у чарзе стаяць не захацелі…

І ні ў якія магазіны мне ісьці не захацелася, нават у кнігарні. І ні да якіх знаё-
мых ісьці не захацелася, ні да кога.

Ні ў тэатр, ні ў кіно, ні ў кансэрваторыю… Нікуды…

Як добра пасядзець ціха ў хаце з сынам, нават не гамонячы. Вось проста так пася-
дзець, паслухаць музыку, паглядзець на кніжкі, палістаць іх, пачытаць некаторыя…

Вось зараз мне так хочацца перагледзець Талстога, прачытаць яго кароткія 
апавяданьні.

І больш нічога…

Што гэта — ці то стамленьне, ці то лепшае разуменьне вялікай каштоўнасьці 
таго, што мае чалавек?

Ня ведаю, але мне так добра з сынам… І я сядзеў бы так бязконца, моўчкі, 
з пасяродкавай роўнавагай і насалодай… 

Амаль — «я падаю ў нірванну», і так добра, добра.

Ну, дык бывай, мой здрыжнічак, мой дарагі дружа!..

Цалую, абыймаю, тулю, лашчу… 

Твой Гурык.

8 г. 20 хв.

Дарагая Ларута!

Спачатку мы з сынам чыталі «Якуба Коласа» Мазалькова: добра, выразна, на-
ват яскрава напісана.
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А потым — я слухаў даклад Радзімкі пра Чушка-куль, цэлую гадзіну. 
З цікавасьцю слухаў. Ты можаш ганарыцца сваім сынам…

Ну, а цяпер — будзем чытаць мастацкую літаратуру…

Бывай, родная… 

Твой Гурык.

Ужо праз некалькі дзён чаканае, але ўсё роўна раптоўнае паведам-
ленне — 5 сакавіка памёр Сталін.

Наступіў пераломны момант для Савецкага Саюзу і асабліва для лёсу 
рэпрэсіраваных. Масква была перапалохана: людзі проста не маглі сабе 
ўявіць, як яны будуць жыць без Сталіна. Не столькі шкадавалі яго як чала-
века і асобу, колькі з жахам думалі: «А што цяпер будзе, а што будзе з намі?» 
Культ асобы так улез у душы і нават розум людзей, што яны ўжо не ўяўлялі, 
як можна жыць без гэтага чалавека. Радзіма разам з іншымі камсамольцамі 
мабілізавалі на кругласутачнае дзяжурства ў інстытуце — баяліся права-
кацый. Некаторыя працаўнікі, асабліва дзяўчаты, нават плакалі, прыга-
ворваючы: «А што ж цяпер будзе?»… Але многія ведалі ці здагадваліся пра 
ролю Сталіна, пра той таталітарызм, які ўсталяваўся ў Саюзе, і таму вялікіх 
шкадаванняў не адчувалі, але ўсе хваляваліся пра далейшы лёс краіны.

Тысячы масквічоў і прыезжых кінуліся на развітанне з нябожчы-
кам — вуліцы, плошчы запоўніў натоўп. Каб накіраваць у патрэбнае рэ-
чышча людскую рэчку (а яна хутчэй была падобная да людской селі, якая 
стрымгалоў імчыцца з гор), грузавымі машынамі перагароджвалі вуліцы, 
але людская стыхія пераварочвала машыны і рухалася наперад. Загінула 
каля 1500 чалавек… І мёртвы Сталін працягваў забіваць людзей.

У гэты ж дзень памёр вялікі рускі кампазітар Сяргей Пракоф’еў, але 
пра яго смерць і пахаванне не было сказана ні слова — многія толькі 
ў гадавіну яго смерці даведаліся пра гэтую значную страту для савец-
кай культуры. У Маскоўскім нафтавым інстытуце ў той жа час памёр вы-
кладчык. Загадчык кафедры, на якой ён працаваў, на паніхідзе гаварыў 
добрыя словы пра выкладчыка, выказваў шкадаванне з нагоды ягонай 
смерці і ні слова не сказаў пра смерць Сталіна. Нехта «капнуў» куды трэ-
ба. Загадчыка кафедры выключылі з партыі і зволілі з працы.

Намячалася заканчэнне працы на Доне і пераезд на новае месца. 
Г. Гарэцкі пільна працаваў, каб падвесці вынікі не толькі прыкладных, 
але і навуковых даследаванняў. 12 красавіка 1953 года ён напісаў малод-
шаму сыну:

Мінулы месяц — сакавік — быў у маім жыцьці заўсёды месяцам узвышанасьці, 
уздыму, найбольшай працаздольнасьці.
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Гэтак і сёлета. З 15.ІІІ да 10.ІV я напісаў два артыкулы: «О палеогеографии 
Приазовья и Западного Приманычья в узунларско-гирканский и буртасский 
века», 3 друк. аркушы, у зборнік памяці Б. Б. Палынава, і другі: «О соотно-
шении морских и континентальных отложений антропогена Нижнего Придо-
нья, Приазовья и Приманычья» — на 1 друк. аркуш, у зборнік да канферэнцыі 
геолагаў-чацьвярцічнікаў.

Я рад, што напісаў гэтыя артыкулы, як бы кароткія справаздачы пяцігадовае 
працы, вельмі рад.

*    *    *

У ліпені – жніўні 1953 года інжынерна-пошукавыя даследаванні на 
Доне былі завершаны. Зноў пошукі кватэры — і пераезд з Раманаўскае 
ў Елабугу на Каме. Гарэцкі паведамляў жонцы:

29.VІІ.53 г. Елабуга. 8 г. 30 хв. раньня. Гасьцініца. № 2.

Дарагая, родная Ларута! Даляцелі добра. Бачыў з паветра цікавы рэльеф. Са-
малёт хутка паляцеў назад. […] Учора ж шукалі кватэры. Вельмі пагана з жыль-
лём тут — нічога з вялікіх кватэр, ці асобных дамоў німа. Я аж засмуціўся. За-
раз пойдзем зноў у пошукі.

[…] Гарадок невялічкі, кампактны, патрыярхальны, шмат цэркваў, быў у музэі 
Шышкіна, арыгінальных карцін мала, ёсьць шмат касьцей зьвяркоў, абы што 
з неаліту і бронзы (ананьеўская культура). Тут былі вялікія дажджы, нават ха-
ладнавата ўчора было. А сёньня зноў гарачыня. Чакаю лістоў да патрабавань-
ня. 

Цалую, вітаю, лашчу, абыймаю.  

Твой Гурык.

31.VІІ.53. Елабуга. Раньне. 8 г. № 5.

Дарагая, родная Ларута!

Учора да 11 г. зноў шукалі кватэры. Той дом, на Маскоўскай, 54, які меліся 
здаць мне, будуць прадаваць. Такім чынам, з «вялікіх» кватэр застаецца 
толькі кватэра актрысы.

[…] Учора пасьля 11 я пайшоў у пешаходны маршрут па ваколіцах Елабугі. 
Быў у Ананьіна і Лугавым. Глядзеў выдатнейшы Ананьінскі могільнік часу 
бронзы (ананьінская культура), месца раскопак Яфіменкі і Збруевай. У 0.5 км 
ад Елабугі знайшоў стаянку таксама ананьінскага часу, з вялікай колькасьцю 
крэмнёвых вырабаў і аскалепкаў. Сабраў учора досыць шмат. Ёсьць дзіўнага 
вырабу стрэлачкі з крэмню, нібы кованыя з мэталю, ёсьць фігурка птушкі, на-
жападобныя пласьцінкі і інш.
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Цяпер маю эталон — для параўнаньня з магчымымі новымі знаходкамі.

Тут вельмі прыгожа. Сасновы лес — як зачараваны храм, і паветра ў лесе 
дзіўнае, чыстае, чыстае. Краявіды маляўнічыя. Добрыя тут сенажаці. Шмат 
што нагадвае Беларусь.

Грыбы яшчэ не растуць: было суха. А вось цяпер пайшлі дажджы, мо і пач-
нуць расьці грыбкі. Шмат было сёлета паземак, маліна ўжо дасьпела.

Але мала зусім садоў. Зрэдка дзе ўбачыш дрэўца з некалькімі яблычкамі.

Народ рускі гаворыць тут з прыгожым уральскім акцэнтам — так, як гаворыць 
Валянціна Іванаўна, з працягам на канцы і націскам таксама ў канцы.

Насельніцтва мешанае, да паловы рускіх і людзі досыць ветлівыя.

Рынак у Елабузе бачыў адзін раз — ён здаўся мне беднаватым: гуркі ды 
памідоры.

Праз некаторы час пасля смерці Сталіна М. С. Хрушчоў звярнуўся да 
савецкага народа з вялікім дакладам, у якім раскрыў сталінскія злачын-
ствы. Тады ў многіх адкрыліся вочы на мінулае, людзі паступова пачалі 
скідваць з сябе путы страху, уздыхнулі вальней — надышла так званая 
«хрушчоўская адліга». Пачалася рэабілітацыя «ворагаў народа», вяртан-
не многіх тысячаў людзей з ГУЛАГа. У красавіку 1954 года Г. Гарэцкі ў ад-
каз на сваю заяву атрымаў выпіску: 

Протокол № 2 

30 апреля 1954 г.

Ходатайство о снятии судимости с Горецкого Гавриила Ивановича, осужден-
ного Коллегией ОГПУ 30 мая 1931 года по ст.ст. 58-6, 58-7, 58-11 УК РСФСР к 10 
годам лишения свободы.

Наказание отбывал с 30 июля 1930 года. Освобожден 4 октября 1934 года до-
срочно с применением зачетов рабочих дней. Дело № ДП-4420.

Снять судимость с Горецкого Г. И.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  (Н. Пегов)

Атрымаўшы дакумент аб зняцці судзімасці, Гарэцкі ў кастрычніку 
1955 года напісаў заяву ў Прэзідыум Акадэміі навук БССР з просьбай 
аднавіць яго ў годнасці правадзейнага члена АН БССР. У канцы заявы ён 
дадаў: «Хачу аддаць свае веды, набытае спрактыкаванне і ўсю моц спра-
ве геалагічнага вывучэння Беларусі, асабліва даследавання геалогіі ан-
трапагену».

Але не было яшчэ поўнай рэабілітацыі, не было дазволу на такі акт 
ад ЦК КПБ — таму не было і адказу ад Прэзідыума АН БССР.
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Г. Гарэцкі працягваў вывучаць рэкі мінулага геалагічнага часу — 
прарэкі Рускай раўніны, збіраў багаты фактычны матэрыял па іх 
геаграфічным месцазнаходжанні, даследаваў асаблівасці складу іх апад-
кавых парод, характар развіцця, рэжым утвораных імі тэрас, суадносін з 
марскімі басейнамі, у якія гэтыя рэкі ўпадалі і фарміравалі рознага тыпу 
дэльты. Вельмі важна было высветліць іх адначасовасць, што патрабава-
ла дакладнай карэляцыі слаёў і тоўшч адкладаў па вялікай тэрыторыі. 
Для гэтага неабходны карпатлівыя пошукі, а затым і вызначэнні 
размаітых рэшткаў фаўны (малюскі, млекакормячыя) і флоры (пыль-
ца, семя, лісце), а таксама археалагічных прылад працы і стаянак і г. д. 
Прыходзілася наведваць шматлікія інжынерна-пошукавыя аб’екты, 
многія абгаленні, удзельнічаць у абмеркаванні і экспертызах месцаў 
магчымых гідратэхнічных збудаванняў, геалагічных экспедыцыях і на-
радах. ён быў сапраўдным вандроўнікам. Прасачыць яго паездкі і працу 
падчас іх, зразумець яго настрой і імкненні дапамагаюць лісты.

6.V.54. 9 г. 30 хв. веч. Масква. № 3.

Дарагая мая Ларута! Любы мой здрыжнічак! Мілая мая, харошая дружына!

Цяпер мне так некалі, што нават кранікальны ліст напісаць не хапае часу.

Апрача ўдзелу ў канферэнцыі мне трэба зрабіць абы што і па службовай не-
пасрэднай працы.

А ўчора і сёньня я ўвесь вольны час спажыў на чытаньне кандыдацкіх дысер-
тацый М. Г. Кіпіяні і А. І. Копцева 119.

Я ўжо прачытаў іх, але водгуку яшчэ не напісаў. Абедзьве працы вельмі до-
брыя, проста пацешылі мяне.

Мне было вельмі прыемна, вельмі. Учора сядзеў побач з К. К. Маркавым (ён 
усё-ж вырашыў удзельнічаць у нарадзе) і А. Ф. Якушовай, а сёньня — з П. І. Да-
рафеевым і М. Н. Грышчанка 120.

Шмат пабачыў старых знаёмых, пабачыў людзей, якіх ведаў толькі па 
літаратуры.

119 Кіпіяні М. Г. — геолаг, палеакарполаг, супрацоўніца Усесаюзнага геалагічнага інстытута 
(Ленінград); Копцеў А. І. — геолаг Упраўлення геалогіі БССР.
120 Маркаў К. К. — прафесар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, географ, геамарфолаг, 
акадэмік, доктар геаграфічных навук (Масква); Якушова А. Ф. — прафесар Маскоўскага 
дзяржаўнага універсітэта, геолаг, геамарфолаг (Масква); Дарафееў П. І. — супрацоўнік 
Інстытута батанікі АН СССР, палеакарполаг, доктар біялагічных навук (Ленінград); Гры-
шчанка М.Н. — прафесар Варонежскага універсітэта, доктар геолага-мінералагічных навук 
(Варонеж).
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Асабліва зьдзівіла мяне сустрэча сёньня з другам-прыяцелем Пагуляевым з 
Гор, з якім я вучыўся разам у Горках у 1917–1919 гг. Не бачыліся мы 35 гадоў! 
Цэлае жыцьцё! Пагуляеў зараз прафэсар Смаленскага Педінстытуту.

[…] І вось сёньня я гаварыў у спрэчках, але не так рэзка, лагодна, хоць і вой-
стра. Кажуць, што добра. Я гаварыў супроць зьніжэньня мяжы антрапагену 
да понту.

Сёньня мы выяжджаем у Разань і Спасек апоўначы цягніком. Далі нам цікавы 
пуцяводнік. Еду з вялікай цікавасьцю.

[…] А. Ф. (Якушова. — Р. Г.) прапанавала мне падаць заяву аб тым, аб чым і ра-
ней былі спробы — нібы зараз надта спрыяючыя ўмовы. Але я не адважыўся, 
пакуль не параюся з Табою. Мне дужа ня хочацца варушыць старое, балючае. 
Што Ты параіш?

10.V.54. Масква. 6 г. 20 хв. вечара. № 4.

Дарагая мая, любая Ларута!

Мне здаецца, што ўжо даўна-даўна выехаў я з хаты. І мне ўжо досыць сумна 
і ўжо захацелася зьвярнуцца назад…

Час бяжыць, як віхор, нібы нейкая вадаверць, так усё насычана дакладамі, 
спрэчкамі, экскурсіямі. Наогул цікава, асабліва — экскурсіі. Але абгаленьні тут 
самыя нікчэмныя і часта непераканаўчыя. Вельмі шмат гарачых спрэчак, на-
ват лаянкі і абразы.

Праз 20 хвілін еду на Яраслаўскі вакзал — у Галічскую экскурсію, на 2 дні.

[…] Спаткаўся яшчэ з адным знаёмым, якога не бачыў 30 год! — 
З Ів. Ів. Плюсьніным, мужам А. Ф. Рамзінай, з якімі мы разам канчалі 
Акадэмію; ён — прафесар Інст. воднай гаспадаркі (былы інж.-меліар. фа-
культэт), жыве ў Ціміразеўск. Акадэміі. Перадаваў Табе ад сябе і ад жонкі 
цёплае вітаньне.

Шмат людзей я бачыў… Але поўнага задаваленьня нарадай німа.

Цалую Цябе, вітаю, абыймаю, лашчу, родная. І бацькоў і знаёмых — вітай.

Твой Гурык.

14.V.54. Масква. 11 г. 45 хв. веч. № 6.

Дарагая мая дружына, любая мая Ларута!

За куламесай і вадаверцю ня меў часу напісаць Табе нават караценька.

Сёньня раніцою рабіў я даклад. Застаўся вельмі незадаволеным. Гаварыў неяк 
абыякава, без уздыму, без кіраўнічай думкі, з няпэўным фармуляваньнем, 
нецікава. Бачыў, як мае няпрыяцелі ўсьміхаліся — і гэта раззброіла мяне.

Трошку лепшымі былі мае адказы…
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17.V.54. Масква. Панядзелак. 8 г. 30 хв. раньня. № 8.

Дарагая мая, пяшчотная, кволая, чульлівая Ларута!

Учора нарэшце скончылася нарада — чаму ўсе мы дужа рады, бо страшэнна 
стаміліся за 12 дзён, і ў душы амаль усіх, нягледзячы на зьнешняе здаваль-
неньне, засталося захаванае нездавальненьне.

У спрэчках я вырашыў больш не выступаць, каб не дражніцца і не раздражац-
ца. Ды, нарэшце, навуковая нарада — гэта ж ня цырк, дзе адбываецца бой 
гладыятараў.

[…] Абмежаваўся толькі заключным словам, на якое мне далі 32 хвіліны і якое 
было сказана досыць задашліва, слухалі яго ўважліва і ўзнагародзілі мяне 
воплескамі. Канешне, усяго, што мне хацелася, я не сказаў, але галоўнае 
было выказана. Гаварыў я ў вельмі канкрэтнай форме ў адносінах да сваіх 
супраціўнікаў.

[…] Ну, дык бывай, мая Зорачка, Здрыжнічак мой любы. Ніхай не зьніжаецца 
Твой настрой. Я бадзёры, сабраны, поўны самых харошых намераў праца-
ваць над вырашэньнем складаных пытаньняў гісторыі антрапагену, навучыц-
ца чытаць добра кніжку гісторыі Зямлі.

Цалую Цябе, тулю, лашчу, абыймаю, зьліваюся з Тваёю душою, думкамі, 
настроямі, глыбокай адданасьцю і ўдзячнасьцю. Цалуй бацькоў. Дзеткі такса-
ма ўсіх Вас цалуюць і вітаюць. 

Твой Гурык.

18.V.54. Масква. 8 г. раньня. № 8.

Добрай раніцы, мая Зараначка!

Затрымліваюць мяне ў Маскве аж да 1.VІ для сканчэньня запісак па Сарпе 
і для ўдзелу ў Камісіі кансультантаў па выбару створанага раёну.

19.V.54. Масква. 10 г. 30 хв. вечара. № 9.

Родная мая Ларута! Дарагі мой Здрыжнічак! 

Сёньня прыйшлі адразу два тваіх лісты — ад 12 і 15.V.54, такія харошыя, пра-
сякнутыя жывым, яскравым пачуцьцём. Дзякуй Табе, ласкавая мая, крышта-
лёвая…

[…] Сёньня я ўжо пачаў пісаць пра Сарпу, напісаў 3 старонкі ды старых далучыў 
12 (пра грунты), а далей пісаць ня мог, бо праэктанты не нанесьлі на карты і 
профілі новую трасу каналаў. Дык К. М. Зубрык з 1-е гадзіны дню паслаў мяне 
ў Трэцьякоўскую галерэю (ён такі ўважлівы да мяне…). Прабыў я ў галерэі 
гадзіны 2½. Асаблівае ўражаньне зрабілі на мяне творы Пярова, Левітана, Су-
рыкава, Шышкіна…

Але каб мы глядзелі галерэю разам з Табою, было б куды цікавей.
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Цікавы разьдзел старажытнага рускага мастацтва Рублёва з пачатку 15 ста-
годзьдзя. Не даеш веры, што ім ужо звыш 5 стагодзьдзяў, — выглядаюць яны 
так, нібы напісаны ўчора.

Да канца тыдня буду працаваць выключна ў Зубрыка, хачу дапамагчы яму.

[…] Усе хваляваньні, зьвязаныя з нарадай, паволі спадаюць, хоць змрочнае 
адчуваньне ўсё яшчэ застаецца нейдзе на дне душы. Пасеялася на сэрцы ней-
кая гарката… Але ёсьць і сьветлыя ўспаміны, якія патрошку пачнуць перава-
жаць.

Галоўны вынік станоўчага — трэба больш апрацоўваць здабытае, больш 
пісаць, зрабіць нешта грунтоўнае — перш-на-перш напісаць «Прарэкі».

Пісаць заяву па прапанове А. Ф. ня буду — так балюча мне варушыць гэтае 
мінулае. Дзякую добрым людзям і за сучаснае, абы яно не зьмянялася ў гор-
шы бок.

Тваё адчуваньне, што я — «Піліп з канапель», спраўдзілася. Такі я быў 
заўсёды.

[…] А почырк Твой вельмі мілы, роўны, чысты і ясны, які сьведчыць аб прыго-
жай, крышталёвай душы, лагодным характару, прастаце, яснасьці і высокай 
маральнасьці свайго гаспадара.

[…] Вельмі рад Тваім лістам, як заўсёды. У наступныя дні буду пісаць Табе ра-
дзей, бо дужа буду заняты. Дык Ты ня крыўдзіся.

Моцна, моцна Цябе цалую, лашчу, пяшчотна любуюся Табой, ганаруся, 
укланяюся Тваёй маналітнасьці, чыстаце, глыбокасьці Тваіх пачуцьцяў, нашу 
Цябе на руках, у жыце, васількамі ўпрыгожваю Твае валасы, бачу Цябе ўсю 
ўсхваляваную, дрыжучую, яскравую, бліскучую. Так хачу Табе радасьці, 
шчасьця, супакою, здароўя, задачы ў працы, жартаўлівасьці, сьмеху…

Харошая Ты мая, ласкавая, добрая, добрая — я ня ведаю жанчыны, дабрэй-
шай і лепшай за Цябе.

Хаваю Твае кулачочкі і ўсю Цябе хаваю, абараняю.

Цалуй бацькоў. Дзеткі таксама. Вітаньне знаёмым.

Твой Гурык.

10.VІІІ.54. Аўторак. 2 г. дню. Масква. № 7.

Дарагая мая, родная Ларута! 

Вось я ўжо і ў вадаверці. Трэба абы-што тэрмінова зрабіць па Сарпе, а 12.VІІІ 
пачынаецца ўжо і разгляд нашых камскіх спраў. Адпусьцяць мяне не раней 
15.VІІІ. Учора езьдзіў да Ганулькі… Бачыў старыя, мілыя месцы. Наш дом на 
Іванаўскай стаіць незачэпным, нібы і не было 30 год, нібы толькі ўчора мы 
ў ім жылі. Знаёмыя дрэвы, будынкі, вуліцы. Хоць шмат ёсьць новага, але 
і старое яскрава выступае, нагадвае шчасьлівыя гады. І наш пруд, і парк, і 
пакой асацыяцыі — усё як жывое… Начаваў у Самуся (Каляснёва. — Р. Г.), 
прагаманілі да 3 г. начы, прыемна, добра, але з адценьнем пачатку канца.
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[…] Бывай, мая родная, мілая, харошая. Цалую Цябе, лашчу, пешчу. Цалуй 
і вітай бацькоў.

Твой Гурык.

10.VІІІ.54. Масква. 10 г. 30 хв. вечару. Аўторак. № 9.

Дарагая мая, любая Ларутаньнка!

Гаманіць з Табою — зрабілася звычаем, патрэбай, неабходнасьцю. Некалі 
ў дзяцінстве ў мяне была такая патрэба аб усім, што са мною здаралася, рас-
казаць маме, братам, Ганульцы, родным. Што-небудзь адбудзецца — і перш-
на-перш думаеш, што трэба аб гэтым абавязкова расказаць родным, — іначай 
заставалася пустата.

А потым — такая патрэба перайшла на Цябе. Што са мною ня зробіцца — 
першая думка — расказаць Табе, мая Ларута, мой родны друг… Тады толькі 
падзеі зробюцца фактамі.

Вось і зараз — ужо позна, я адзін у пакоі, слухаю радыё, — і хочацца гаманіць, 
гаманіць з Табою. Мне тады робіцца лягчэй, спакайней, ласкавей, весялей, 
бадзёрэй.

[…] Наведваньне Акадэміі пакінула моцны ўплыў. Я ўспомніў нашы першыя 
гады, нашу паездку сонечную ў траме (як-раз на тым самым месцы), убачыў 
белую дзяўчынку сярод бярозавых прысад, якая на крыльлях ляціць да мяне 
насустрач. Якое прыгожае, шчасьлівае мінулае, як мы павінны быць удзячны 
лёсу! І тым добрым людзям, якія былі нашымі спагадлівымі спадарожнікамі!

Ну, ужо пазнавата — палова 12-е. Дабранач, дабранач, Здрыжнічак мой мілы, 
дарагі, любы, родны! Ніхай Табе спакойна сьпіцца, роднае мае птушанё, дру-
жына мая верная, адданая… Цалую Цябе пяшчотна, ласкава, тулю да сябе, 
нашу на руках, пешчу, абыймаю. Каб Табе было толькі добра! Цалую і вітаю 
бацькоў. Буду пісаць Табе часта — гэта мой адпачынак і супакаеньне. Бывай, 
мая родная.

Твой Гурык.

3.ІX.54. Стаўрапаль. 11 г. 30 хв. веч. № 4.

Дарагія родныя!

Сёньняшні дзень повен уражаньняў. Дзіўная асфальтаваная дарога Куйбы-
шаў – Стаўрапаль з прыгожымі краявідамі, хваёвымі барамі, дзюнамі. 
Будаўніцтва. Агледзелі катлаваны шлюзаў, бетоннай плаціны, земляной гаці. 
Удзельнічаў у камісіі па шлюзах, даваў парады. Магутнае ўражаньне пакідае 
безэстакадны намыў. Гіганцкія памеры земляной гаці. Велізарныя шлюзы. 
Звужаная Волга. Канатная дарога праз Волгу. Цікавы алюві, зусім без раку-
шак, без керамікі, амаль без костак, без старыц вялікіх… Вялікая механізацыя, 
будаўніцтва з малым лікам людзей.
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6.ІX.54. С. Духаўніцкае. 7 г. веч. № 8.

Дарагая, любая мая Ларута!

[…] Сёньня ўпарта працаваў, без абеду, каб прагледзець найбольш шчылін. 
Падносілі скрынкі з абразкамі 4–5 чалавек і я сам дапамагаў, — а мне ўсё 
здавалася мала. Вельмі рад сёньняшняму прагляду.

14.Х.54. Масква. 9 г. 30 хв. раньня. № 2.

Дарагая мая, любая Ларута!

Вось я зноў у калаверці: паседжаньні, абмеркаваньні, гамонкі… І ўсё гэта па-
трэбна, на-жаль.

Сёньня будзе скончана папярэдняе абмеркаваньне праграм групаю галоўных 
геолагаў і адказных кіраўнікоў, а заўтра раніцою пачнецца ўжо разгляд спра-
вы Тэхнічнаю Радаю. Значных зьмен у праграме ня будзе.

Учора ўвечары канчаткова выявілася, што наша кватэра будзе гатова толькі 
ў студзені.

[…] Учора хадзіў у Ленінскую бібліятэку. І сёньня пасьля працы ў установе так-
сама пайду туды на ўвесь вечар — вось дзе сапраўдная насалода. Учора быў 
дождж моцны, лісьце ўвесь час падае з дрэў, усьцілае тратуары. Нейкім су-
мам павеяла нават на мяне, зьменлівасьць і «преходящесть» усяго адчулася, 
і толькі поўная захаванасьць уваходу ў Вялікую бібліятэку (ён здаецца такім 
жа, як быў 30–34 гады назад) мяне пацешыла. Нібы я толькі ўваходжу сюды, 
зьбіраю матэр’ял да «Нацыянальнага прыбытку Беларусі»… Маленечкім сабе 
здаешся перад вялікасьцю Часу, людзкога інтэлекту, скарбаў нязьлічоных 
культуры. Ключ да шчасьця — захапленьне вялікасьцю навакольнага і не зай-
здрошчаньне нікому і нічому.

Думаю часта пра Цябе, гаманю з Табою, пацяшаю Цябе, жалею, лашчу.

Цалую ўсіх, вітаю, абыймаю. 

Твой Гурык.

21.XІ.54.

Дарагія, любыя Лёля і Галя!

[…] Дзякуй Вам вялікі і за ліст, і за новыя карткі, якія прыгадалі мне ўсё род-
нае, блізкае.

Хату сваю такую я і не пазнаў бы — усё зьмянілася.

Па могілках згары не пазнаеш, хто блізкі хаваецца ўнізе. Сумная, і сама ўжо 
старая, стаіць Клавачка. Крыж без перакладзіны на мамінай магілцы, а на 
татавай і крыжа німа. Сум і спакой на могілках. Кветка-мальва, здаецца, на 
татавай магіле, як праява клопату…



280 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

А здалёк — хлявы і хаты багацькаўскія, маленькія, раськіданыя — адзнака 
жыцьця, неўміручасьці, малой зьменлівасьці. 

І вялікія ўжо бярозы, якія пры мне толькі пасаджаныя былі — сапраўдны гай, 
часовыя сьведкі гісторыі, як і людзі. Родная мая, родная Багацькаўка, мілая 
мая, родная бацькаўшчына. Дзе ж тое наша, роднае карэньне? Колькі іх 
карэньняў павыцягнута, колькі падсечана, колькі пассыхала, пагніло… А дзе ж 
маладыя карэньчыкі? Гадуюцца яны на іншай глебе, далёка ад багацькаўскіх 
загонаў — і ці будуць яны жывіцца роднымі сокамі сваёй зямлі? Для чаго 
ўсё было? Дзе тыя мары-лятуценьні? Дзе той лес, тыя Засьценкі, што слухалі 
некалі крыкі радасьці, узыходу жыцьця, чатырох братоў? Параскідалася ста-
рое гняздо па ўсяму сьвету. Далёка параскіданы костачкі братоў і сястрычкі, 
далёка ад матчынага кубла, ад бацькоўскіх могілак.

Для чаго ўсё было? Ці засеяна хоць адно зернятка, якое ня згубіць жыцьцёвае 
моцы? А шчодраю ж жменяю тыя зярняты сеяны.

Пышная трава на могілках і ля могілак, густое лісьцё на бярозах, кветкі пры-
гожыя, хацінкі і гэтая сумная, хоць і адзінокая, постаць — усё гаворыць аб 
жыцьці, аб непарыўнасьці сувязей, аб неўміручасьці.

Прайшло адно пакаленьне, прайшло другое, жыве трэцьцяе, ствараецца 
новая Багацькаўка, новая Шамаўшчына, Мсьціслаўшчына, Магілёўшчына, 
новая Беларусь. Жыве Багацькаўка, жыве Беларусь, жыве беларускі народ, 
жыве беларускае слова, жыве культура наша. Зярняты далі багаты плён, да-
дуць яшчэ багацейшы. Не, не, — не памрэ наша Багацькаўка, квітнець будзе 
Беларусь, народзіцца многа, многа яе новых сыноў, новых будаўнікоў, новых 
стваральнікаў, герояў, геніяў. Ніхай поўным будзе іхняе шчасьце! Перакажы-
це шчыры дзякуй Віцю за здымкі — малайчына, хлопец!

4.ІІ.55 г. 0 г. 30 хв. раньня.

Дарагая мая дружына, любая мая Ларута, мой добры друг!

Сёньня раніцою прыехалі мы ў Маскву. Дарога была задашлівая, ехалі мы 
ў асобным купэ, з 1–2 падарожнікамі, шмат спалі, троху гаманілі, у апошні 
дзень я шмат чытаў — «Генры Эсмонд» Тэкерэя. Які дзіўны, далёкі сьвет жы-
вым паўстаў прада мною, а пачуцьці людзей такія, нібы мы вось толькі што іх 
бачылі жывымі. Як хацеў бы я набыць гэту кніжку для Цябе.

Паехаў я адразу да Радзіка, каб скласьці рэчы і хутчэй трапіць на працу і на 
геаграфічны зьезд.

[…] І вось а 11-й я быў ужо ў МДУ. У разьдзявальні спаткаўся з Н. С. Шатскім, 
зусім выпадкова, ён прыйшоў на адчыненьне, і мы сядзелі побач.

Гаманілі, жартавалі, дзяліліся ўражаньнямі; Н. С. кпіў з географаў, як звычай-
на. Н. С. пахваліў нашага Радзімку, і гэта расчуліла мяне да сьлез, я падзякаваў 
Н. С. за ўсё, сказаў яму, што ён будзе заўсёды ў маім сэрцы, — тое я і адчу-
ваю.
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Зьезд быў урачысты. У актавай залі сабралася каля 1500 чалавек, такога мно-
галюдства я ніколі ня бачыў на навуковых паседжаньнях. Па геаграфіі галоў 
я заўважыў, што амаль 30% займаюць лысіны — вялікія і сівыя галовы, зусім 
сівесенькія, як лён-кужэля. Гэта неяк падкрэсьлівала ўрачыстасьць.

Але прамова Топчыева, Паўлоўскага, Герасімава (яго асноўны даклад) 
не былі ні ўрачыстымі, ні бліскучымі, ні глыбокімі, занадта звычайнымі, 
незапальваючымі, не заклікаючымі. І гэта мне не спадабалася.

Я не застаўся на даклад па эканомгеаграфіі (такой далёкай стала зараз для 
мяне мая дысцыпліна!) і на абед у Маркавых, куды мяне запрашалі, і паехаў 
на працу.

[…] А сам пайшоў купляць білеты на беларускую дэкаду. Вось што набыта:

11.ІІ. «Несьцерка», пам. т. Пушкіна, 4 б. — 60 р.

12.ІІ. «Страшны двор», Вялікі т., 4 б. — 80 р.

13.ІІ. «Пяюць жаваранкі» (набылі хлопцы 5 б.) — 125 р.

Раніцою «Паўлінка» 4 б. — 58 р.

14.ІІ. «Палымяныя сэрцы», Вялікі т., 4 б. — 84 р.

15.ІІ. «Выбачайце, калі ласка» (набылі хлопцы 5 б.) — 125 р.

16.ІІ. Беларускі хор, Шырма, 4 б. — 62 р.

17.ІІ. «Канстанцін Заслонаў», ф. МХАТ, 4 б. — 87 р.

18.ІІ (вольны дзень — мусіць, набудзем білеты на хор Цытовіча).

19.ІІ «Дзяўчына з Палесься» з Варулевым, Вялікі т., 4 б. — 105 р.

20.ІІ (вольны дзень — хочам трапіць на заключнае выступленьне, або на 
самадзейнасьць, або на паэтаў)

 разам 786 р.

 з іх маіх 536 р.

Вось якія мы аматары дэкады!

[…] У БМОІП № 2 за 55 г. сапраўды будуць зьмешчаны артыкулы сына і 
бацькі — як мне гэта прыемна.

[…] Бывайце, родныя мае! Усіх Вас цалую, тулю да сябе, лашчу.

5.ІІ.55. 12 г. начы. № 3.

Дарагая мая Ларута! Любы мой дружа! Харошая мая дружына!

Толькі што зьвярнуўся з МДУ са зьезду — і ўжо поўнач. А раніцою а 10 г. 30 хв. 
трэба ўжо быць зноў у МДУ, — цалюсенькі дзень будуць цікавыя даклады 
і абмеркаваньні іх.

[…] К. К. Маркаў напісаў мне пісульку (пасылаю Табе), што даклад адбудзецца 
16.ІІ.55 г. а 4-й гадзіне.
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Бачыў сёньня, неспадзявана, Рыгора Лубяку, брата Васіля Лубякі 121, з Горак, ён 
прафэсар-меліяратар, працуе ў СОПС’е АН — не бачыліся з ім 25 год! Сівенькі 
зрабіўся, але ўсё мінулае мы добра ўспомнілі.

Бачыўся таксама з Б. Л. Лічковым 122, ласкава спаткаліся, пагаманілі, памяняліся 
адрасамі, Б. Л. перадае Табе вітаньне. Дачушка яго старэйшая загінула, а Ган-
на Дзьмітрыеўна часта хварэе.

[…] У чацьвярцёвікаў даклад я таксама рабіць буду — аб тэрміне ўмовімся 
ў панядзелак.

У час перапынку глядзеў геаграфічныя фільмы (для ўдзельнікаў зьезду): 
Прымор’е, Памір, Эльбрус, Індыйскія госьці, у Рыме — вельмі цікавыя, каля-
ровыя, прыгожыя.

Увесь дзень насычаны ўражаньнямі. Я так рад, што маю магчымасьць столькі 
чуць, бачыць, вучыцца.

7.ІІ.55 г. Панядзелак. 10 г. 10 хв. раніцы. № 4.

Добрая мая, дарагая Ларута! Мілы мой друг!

Учора прыехаў я з МДУ аж а 12-й гадзіне начы, — таму некалі было напісаць.

Сёньня адмыслова спазьнюся на працу, але сваю чарговую кроніку пашлю.

Учора цалюсенькі дзень і вечар быў на сэкцыі палеагеаграфіі. Мяне выбралі 
ў камісію па выпрацоўцы рэзалюцыі, дык і ў перапынак прыйшлося гадзіну 
прыблізна на гэта вылучыць.

У спрэчках не выступаў, хоць мне і прапанавалі. Бо калі выступаеш і хвалюешся, 
дык не так уважліва сочыш за чужымі думкамі і не так добра іх успрымаеш.

А так я з пільнай увагай сачыў за ўсімі прамоўцамі, запісаў галоўнае з іх думак 
і вынікаў, адчуваў прыемнасьць ад разуменьня, больш скарыстаў усё сабе 
для навукі. Сядзеў у першым радзе, побач з К. К. Маркавым, супраць трыбу-
ны — так мне было хораша за ўсім сачыць.

[…] Але і сумна было мне, калі заўважаў адзнакі старасьці на знаёмых лю дзях, 
якіх ведаю ўжо шмат гадоў, — асабліва на К. К. Маркаве і У. П. Грычуку 123. Калі 
ж зірнуў я і на сябе ў люстэрка і заўважыў нейкую ссутуленую постаць і шэры 
твар у зморшчках, дык мне зрабілася яшчэ больш сумна. Вось яна, праца 
няўмольнага часу!

А таму я вырашыў: 1) не сьпяшацца, 2) не хвалявацца; 3) рабіць толькі самае 
галоўнае.

121 Лубяка Васіль — эканаміст, акадэмік АН Беларусі, доктар сельскагаспадарчых навук, 
прафесар.
122 Лічкоў Б. Л. — супрацоўнік Усесаюзнага геалагічнага інстытута, геолаг, доктар геолага-
мінералагічных навук, прафесар (Ленінград).
123 Грычук У. П. — супрацоўнік Інстытута геаграфіі АН СССР, палінолаг, доктар біялагічных 
навук, прафесар (Масква).
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Асабліва ўразіў мяне С. Н. Цюрэмнаў 124, такі добры, сумленны дасьледчык, 
але слабы сэрцам, тоўсты, тоўсты і дыша, як прырэзаны, — так шкада яго мне 
і разам з тым так радасна бачыць такую адданасьць навуцы.

Гэтыя два дні ў Маскве таксама туман, як у Лондане, адліга, нават невялічкі 
дождж быў. Асабліва на Ленінскіх гарах адчуваецца туман — нічога не ба-
чыш. А сёньня зноў паваліў сьнег.

Усіх Вас цалую, вітаю, абыймаю.

Лашчу Цябе, пешчу, галублю.

Твой Гурык.

11.ІІ.55. 11 г. веч. Масква. № 9.

Дарагая, родная Ларута!

Толькі што мы зьвярнуліся ўтрох (хлопцы адны) з «Несьцеркі», узрушаныя 
ўражаньнямі, прыўзьнятыя настроем. Першая дзея больш спадабалася хлоп-
цам, другая так сабе, а трэцьцяя была надзвычайнай, спадабалася ўсім.

Я быў захоплен, усхваляваны, усё мінулае прамільгнула перад вачыма, 
паўсталі ўсе блізкія і родныя постаці, лёс нашага народу, яго мучэньні і 
неўміручасьць, асаблівая кволасьць яго культуры, яго неўміручасьць — і сьлё-
зы паліліся ў мяне ручаём, усё сэрца растапілася, расчулілася, як ніколі, — я 
плакаў і ад горкага суму, і ад вялікай радасьці, і ад нязьдзейсьненых мараў.

І так захацелася на Беларусь, да родных гоняў, да родных краявідаў, Зямлі, 
людзей, хоць на схіле дзён.

І такое замілаваньне і ўдзячнасьць да ўсіх дзеячоў мастацтва ахапілі мяне, да 
паэтаў, да мастакоў, да Ільінскага, да Сяргейчыка — такіх вялікіх, сапраўды 
таленавітых артыстаў.

Камерны тэатр ня той, як быў пры нас. Толькі дзьверы ў нашай залі засталіся 
такія ж, як былі пры нас, чорныя з пазалотаю і разьбою. А ўсё іншае зьмянілася. 
Мне было прыемна бачыць трох хлопцаў замест нас з Табою дваіх.

Воплескаў было шмат. Пачатак вітаньняў быў не зусім задашлівы, бо 
Скібнеўскі, галоўны рэжысёр, чытаў па паперцы і нават зьбіваўся. Такі адказ 
на шчырае вітаньне масквічоў быў вельмі няўдалы, непрыемны і крыўдны.

12.ІІ.55. 4 г. дню. Масква. № 10.

Дарагая мая, родная Ларута!

Сёньня а 2-й гадзіне мы ўчатырох былі на выстаўцы беларускай кнігі. 
Я прыйшоў першым, а палове 2-е, і паабедаў у Доме літаратараў. Славік 
з Лідачкаю падышлі пазьней, а Радзімка троху спазьніўся.

124 Цюрэмнаў С. Н. — палеабатанік, доктар біялагічных навук, прафесар.
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Урачыстасьць была кароценькая. Перарэзалі чырвоную стужку, і пачаўся 
агляд. Нас увесь час фатаграфавалі; Славіка і Лідачку зьнялі ля стэнду 
«Дзіцячая літаратура».

Першую пабачыў я цётку Уладку, а потым бачыўся, троху гаманіў, пазнаёміў з 
сваімі хлопцамі Пятруся Глебку, Аркадзя Куляшова, Кандрата Крапіву, Ільлю 
Гурскага, Аўгена Мазалькова. Спаткалі яны нас вельмі цёпла, ласкава. У мяне 
хораша зрабілася на сэрцы.

Выстаўка не надта багатая, але нішто сабе. Наведвальнікаў было мала, дык 
праз гадзіну ўсё і апусьцела. Пабеглі і нашы хлопчыкі з Лідай, працаваць. 
Увечары сёньня яны ідуць на «Страшны двор», куды меўся ісьці і я. Але я 
даведаўся, што ў Залі Чайкоўскага сёньня будзе адчыненьне-адкрыцьцё 
літаратурнай часткі дэкады, пасьля чаго будзе мастацкая частка. Будуць вы-
ступаць амаль усе паэты.

Нашы хлопчыкі не захацелі мяняць «Страшны двор» на літаратуру, ды і 
білетаў нельга было дастаць.

Але я застаўся купляць літаратуру, накупіў на 175 р. Дык як такому добраму 
пакупніку, мне падаравалі білет (супрацоўнік ССП аддаў свой). Такім чынам, 
я пачую сёньня роднае, чыстае, крышталёвае слова ад найлепшых носьбітаў 
беларускае культуры, якіх я так люблю.

Вось прыйшоў я з кнігамі дахаты, расклаў іх, зараз буду праглядаць і чытаць 
любых паэтаў, а пакуль што гаманю з Табою.

[…] Так я рад Тваім ласкавым лістам, такія яны пяшчотныя.

[…] Цалую Цябе, ластачка мая, кудрасачка, шыпшыначка мая, харошая, шчы-
рая!

Вось ужо і 5 гадзін, і сьвет я запаліў. З насалодай пачаў чытаць «Толькі ўперад» 
А. Куляшова — які гэта велізарны талент, які гігант! Хай беражэ яго лёс!

Твой Гурык.

13.ІІ.55 г. 10 г. 45 хв. раньня. Нядзеля. Масква. № 11.

Дарагая, родная Ларута! Добрая мая, ласкавая, верная мая дружына!

Учора хлопчыкі хадзілі на «Страшны двор» — усім вельмі спадабалася, 
і м узыка, і галасы. Асабліва хвалілі Бражніка, амаль такі жа выдатны ён, 
як і Варвулеў. Але быў адзін артыст і адна артыстка з слабымі галасамі, іх 
замянілі нават у час паказаў. Агульнае ж уражаньне, па словах Радзімкі, 
вельмі добрае.

А ў мяне ўсё наадварот. Я быў на афіцыйным адкрыцьці дэкады ў залі 
Чайкоўскага. Была поўная заля людзей. Але на сцэне ніякага ўбранства, толькі 
шмат жывых кветак ля доўгага стала.

На сцэне сядзелі ўсе паэты, пісьменьнікі, выдатныя артысты. У першым радзе 
былі А. Куляшоў, П. Броўка, К. Крапіва, Пракоф’еў (перакладчык), Н. Ціханаў, 
К. Буйло (яна ўвесь час усьміхалася), М. Танк і 2–3 нейкіх старэнькіх.
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Н. Ціханаў сказаў надзвычайна цёплую прамову, адзначыў гераізм белару-
скага народу, росквіт яго творчае дзейнасьці ўва ўсіх галінах, гаварыў шчыра, 
ласкава, натхнёна.

Потым быў даклад П. Броўкі, які зацягнуўся хвілін на 35–40, і гэта псавала 
ўражаньне; голас П. Бр. зрабіўся хрыплаватым, ён піў ваду, гаварыў напружа-
ным голасам, і гэта ўсё псавала.

Паэты выбралі для чытаньня ў большасьці старыя творы ды і чыталі іх ня ўсе 
па-майстэрску. А. Куляшоў добра прачытаў верш «Да аб’яднаных нацый», але 
мог бы выбраць нешта больш мастацкае. Н. Ціханаў пасьля Я. Купалы і Я. Ко-
ласа першым назваў А. Куляшова — мне было гэта радасна чуць.

П. Панчанка чытаў кепскавата, хоць і добры верш пра высотны дом. П. Глебка 
таксама невыразна прачытаў верш пра мір. К. Крапіва кепска прачытаў стары 
верш пра асла і сонца. К. Кірэенка тэатральна, але ня вельмі ўмела прачытаў 
вялікі стары верш, які ён чытаў у гэтай жа залі, «Не завіце маю рэспубліку…». 
А. Зарыцкі прачытаў кепска добры верш, жартаўлівы, новы, пра дзяўчынку 
і хлопца; Калачынскі па-мастацку прачытаў маламастацкі верш «Стралкова 
рота». М. Танк чытаў без захапленьня, глухім голасам, свой стары верш, які 
сказаў добра: «А хто вецер пасее — той буру пажне».

Паэты далі тон — усё амаль старое. Тое ж было і ў мастацкай частцы (прагра-
му Табе пасылаю). Усё большасьцю старое. Палова — не арыгінальнае, не бе-
ларускае. Выкананьне — сярэдняе і ніжэй сярэдняга. Асабліва не спадабаўся 
мне хор Шырмы; вопраткі мужчын (чорныя) непрыемным кантрастам 
вылучаліся на фоне блакітных сукенак жанчын; выкананьне — на царкоўны 
лад, усё нейкае статычнае, пазбаўленае жыцьця. З «Варагам», які нязьменна 
ідзе ў гэтага хора, затопіцца і сам Шырма, і яго хор. Вельмі шкада, вельмі.

Хор Цытовіча зусім малы, але зграбны, усё моладзь, у нацыянальных абрань-
нях, усё — парыў, новае, цікава. Але шмат і старога.

Найлепшае ўражаньне пакінуў аркестр народных інструмэнтаў — вось гэта 
далягляды!

Артыстка Млодэк пяяла старое-перастарэлае, як і яна сама, проста брыдка. 
Варвулеў добра сьпеў 2 рускіх песьні і адну старую, што ён пяяў 10 год на-
зад — «Ня буду жаніцца».

Вось як кепска…

13.ІІ.55. 4 г. дню. Масква. На кватэры Славіка і Ліды. № 12.

Дарагая мая, любая Ларута!

Родная мая дружына!

Толькі што глядзелі, слухалі «Паўлінку» ў філіяле МХАТ. І я пайшоў сюды, а не 
ў Дом літаратараў.

Гэта быў не проста спектакль, а трыумф беларускага тэатральнага мастацт-
ва. Слухачы зразумелі артыстаў, часамі панавала тая няўлоўная цішыня, якая 
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ствараецца ў тэатры ў хвіліны найвялікшага ўздыму, калі мастацтва пануе над 
усёю істотаю людзей. Дык такіх хвілін абсалютнае цішыні было шмат. А колькі 
воплескаў, непасрэдных, шчырых, у час дзеяньня, колькі сьмеху, сапраўднага 
захапленьня. Амаль ніколі не адчуваў я такога яднаньня артыстаў і гледачоў, 
як сёньня. Гэта нельга выказаць словамі. Насалоду адчуў я найвышэйшую, 
якой амаль ніколі не адчуваў. І радасьць ахапіла ўсё сэрца — вось яно, тое 
вялікае, дзеля якога было столькі ахвяр.

Вось і зараз — так хораша на душы, так радасна. «Ныне отпущаеши» — хочац-
ца сказаць. Няўміручы народ і яго сапраўды народнае мастацтва!

У тэатры спаткаліся з цёткай Уладкаю — шчыра так пагаманілі, праводзілі яе 
да Пушкінскай вуліцы, а самі паехалі сюды. Цётка Уладыслава запрашала нас 
у Мінск да сябе ў госьці, абяцала ўсё паказаць. Пастарэла яна значна, кажа, 
што скора памрэ.

20.ІІ.55 г. 11 г. 59 хв. веч. Масква. На кватэры Славіка і Ліды. № 18.

Дарагая, родная Ларута!

Мілы мой Здрыжнічак!

Вось і скончылася беларуская дэкада. Толькі што мы зьвярнуліся з канцэрту ў 
Доме вучоных, дзе выступаў канцэрт народных інструментаў пад кіраўніцтвам 
Восіпа Жыновіча і Маладзечанскі ансамбль песьні і танцу.

Канцэрт заключны прайшоў вельмі пасьпяхова. Асаблівым посьпехам 
карыстаўся аркестр народных інструментаў. Усе ўдзельнікі выступалі з 
асаблівым уздымам. Я ўжо чацьвёрты раз слухаю гэты аркестр, і такога до-
брага выкананьня, як сёньня, раней ніколі не было.

Перад гэтым аркестрам вялікая будучыня. Аркестр ужо ў цяперашнім склад-
зе здольны выконваць нават клясічныя рэчы. Асабліва спадабаліся мне 
«Купалінка», Будашкіна канцэрт для домраў, «Лясная песьня», «Вы, лясы 
мае», беларуская полька.

Дужа добрая танцавальная група з хору Цытовіча выступала сёньня ў Залі 
Чайкоўскага разам з аркестрам Жыновіча.

А Маладзечанскі ансамбль зусім маленькі, самадзейны, і яго танцавальная 
група амаль мізэрная. Аднак «Юрачку» і «Маладзечанскую кадрыль» скакалі 
яны вельмі добра.

[…] Учора мы былі на «Дзяўчыне з Палесься» ўсе пяцёра. Засталіся 
незадаволенымі. Гэта — ня опера, а агляд, оперны паказ. Німа герояў, ня чуеш 
іх характараў, душы, пачуцьцяў — усё штампованае, прымітыўнае, шаблон-
нае, не вартае оперы. А пастаноўка багацейшая, дэкаратыўная, эфектная. Але 
як німа оперы без герояў, так німа оперы і без музыкі. А музыка Цікоцкага 
зусім шэрая, абыякавая, без мелёдый, без арый, без аніякіх кавалкаў музыч-
ных, якія б усхвалявалі або запомніліся. Беларускай оперы, на вялікі жаль, усё 
яшчэ німа. Першыя спробы зусім няўдалыя.
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Ну, вось і ўсё галоўнае. Нягледзячы на вялікія хібы і незадачы, дэкада белару-
ская ў агульнай ацэнцы някепская, карысная.

Дэкада паказала, што беларускае мастацтва ствараецца, хоць і марудна. 
Шмат яшчэ трэба зрабіць, ой як шмат. Часта сутнасьць замяняецца дэкарацы-
яй, формай. Найбольшыя посьпехі адчуваюцца ў паэзіі, прозе, драматычным 
тэатры, троху ў народных сьпевах (Цытовіч), музыцы (Жыновіч). А наогул — 
посьпехі ўмеркаваныя. Мала моладзі, німа таленавітых драматургаў.

Але часта, часта з’яўляліся ў мяне сьлёзы — і ад радасьці, і ад агульнае 
ўзрушанасьці, і ад удзячнасьці, і ад уяўленьня неўміручасьці нашага народу 
і яго культуры.

Ужо палова другое. Дабранач, родная мая, дабранач — ужо позна. Цалую 
Цябе і ўсіх родных. 

Твой Гурык.

8.VІІІ.55.

Дарагі, любы наш хлопчык, родны наш Радзімка!

Надоечы мелі ад Цябе ліст, напісаны Табою 30.VІІ.55 у Акцюбінску, — вельмі 
рады, дзякуем.

І нам прыемна, што Ты, нарэшце, у полі, на любай працы, у цікавым раёне, 
у добрых кліматычных умовах. Жадаем Табе цікавых вынаходак, самага ба-
гатага па выніках вандраваньня! Толькі беражыся, родненькі наш хлапчынка, 
ад усяго паганага, працуй рытмічна, з адпачынкам, не напруджваючы свае 
сэрца і хрыбціну.

А мы тут жывём з мамаю як студэнты — у малесенькім дзедавым пакойчыку. 
У скрыні ў нас універсальны склад — і харчаваньня, і посуду, і рэчаў, — так 
зручна: адчыні і бяры, што Табе трэба.

[…] Выязджаю часам і ў далёкія падарожжы. Вось надоечы быў у Алмецьеўску, 
Баўлах, Туймазе, Бугульме, Акцябрску, Кідашы: шмат чаго нагледзеўся!

[…] Ну, дык бывай здароў, наш любы сынуля! Пішы нам часьцей па старому 
адрасу.

Цалуем Цябе, абыймаем, лашчым.

Твае: Мама і тата.

26 верасьня 1955 г., Дзедаўск

Дарагі Кастусь Міхайлавіч!

Ваш ласкавы ліст ад 19.ІX.55 г. і дарагі падарунак «На ростанях» былі для на-
шае сям’і, для Лары і мяне, найвялікшай радасьцю. Бязмежнае Вам дзякуй, 
дарагі, дарагі, любы наш Кастусе!
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[…] Увесь час з 1930 году я жыву думкай і летуценьнем аб узвароце на любую 
Радзіму, — і ня толькі таму, каб скласьці ў роднай зямлі свае косьці («и хоть 
бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу 
мне все б хотелось почивать…»), але і таму (галоўным чынам — таму), каб 
прынесьці карысьць роднаму народу, каб хоць адзінае зярнятка прынесьці 
ў засекі нашае культуры, каб хоць жменьку зямлі пакласьці ў велічны курган 
адбудовы.

Думка аб Беларусі была галоўным рухавіком маёй дзейнасьці за мінулыя 
25 год. Я зрабіўся геолагам таму, што ў галіне геалёгіі, здавалася мне, мож-
на прынесьці найбольшую карысьць нашай, беднай карыснымі выкапнямі, 
краіне.

Але ўмовы склаліся так, што мне прыйшлося працаваць не ў галіне карысных 
выкапняў, а ў галіне інжынэрнае і чацьвярцёвае геалёгіі. Непасрэдная прак-
тычная карысьць чацьвярцёвае геалёгіі не так відавочна, асабліва ў умовах 
Беларусі. І разам з тым навуковыя дасьледаваньні па чацьвярцёвай геалёгіі 
вельмі складаныя, цяжкія, патрабуюць шмат высілкаў, вялікіх матар’яльных 
выдаткаў, шматгадовае напружанае працы, — і не заўсёды, нягледзячы на 
ўсё гэта, бываюць плённымі.

Разумею таму я, што мой зварот на Беларусь і самая пільная, заўзятая праца 
па вывучэньню чацьвярцёвых адкладаў Беларусі могуць і не даць тых вялікіх 
карысных вынікаў, аб якіх я ўвесь час марыў.

Што-ж зробіш? Навуковая праца вымагае выключных высілкаў і не заўсёды 
вынікі адпавядаюць выдаткам.

Таму мне страшнавата, а ці апраўдаю я тыя надзеі, якія Вы ўскладаеце на маю 
працу ў АН БССР.

І ўсё-ж жаданьне працаваць на Беларусі такое моцнае, што яно пераважае 
ўсё. Я хацеў бы выхадзіць усе родныя загоны, агледзець усе абгаленьні (а іх 
ня шмат на Беларусі), перагледзець абразкі ўсіх сьвідравальных шчылін і 
зрабіць іх шмат-шмат.

Так многа трэба зрабіць, а мне ўжо 55 год. А я яшчэ нічога не зрабіў для вы-
вучэньня геалёгіі Беларусі.

Таму я хачу, каб увесь свой час поўнасьцю аддаць выключна дасьледавань-
ню чацьвярцёвае геалёгіі Беларусі, несупыннаму вандраваньню, збіраньню 
матар’ялаў, чытаньню першакрыніц. Я не хачу таму займацца ніякай 
адміністрацыйнай і арганізацыйнай працай. Увесь свой час я мушу аддаць 
непасрэдна дасьледчай дзейнасьці, каб хоць што-небудзь зрабіць значнае 
больш-менш.

Даруйце, што я так многа пішу пра сябе і пра свае намеры. Але гэта я раблю 
таму, каб Вы зразумелі мяне і мае жаданьні.

І яшчэ адна вельмі важная справа. Як будзе расцэнен мой зварот на працу 
ў АН БССР з палітычнага боку? Я-ж быў выключан з складу АН у 1930 годзе 
ў ліку 6 чалавек, як ворагаў дыктатуры пралетарыяту, і ў тым ліку, праўда, 
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быў і Пічэта, здаецца. Судзімасьць з мяне знята. Сваёю практычнай працай я 
паказаў, што я ня вораг, што я адданы справе сацыялістычнага будаўніцтва; 
я ўзнагароджан за гэта ордэнам Чырвонага працоўнага сцягу і 4-мя медалямі. 
Але перш чым што-небудзь рабіць, чым ужываць якія-небудзь захады, трэба, 
дарагі Канстанцін Міхайлавіч, высьветліць гэтае пытаньне.

З радасьцю пераехаў бы я на Беларусь хоць зараз. Але праца ў Гідрапраэкце 
патрабуе майго ўдзелу яшчэ на працягу некаторага часу. У гэты пераходны 
час я мог бы працаваць у АН БССР па сумяшчальнасьці. Гэта звязана і з маімі 
сямейнымі справамі. Сын мой старэйшы Славік, з жонкаю Лідай і дачуш-
каю Алёнкай, жыве разам са мною ў Дзедаўску. Славік пішыць зараз кан-
дыдацкую дзісертацыю (на тэму аб крытычным рэалізме, — ён — педагог), 
якую скончыць толькі ўвосень 56 году; потым і ён хацеў бы пераехаць ра-
зам са мною, — дык да гэтага часу я хачу захаваць нашу дзедаўскую кватэру 
(45 кв. м).

Малодшы сын мой — Радзім — працуе ў АН СССР, у Інстытуце геалагічных на-
вук, малодшым навуковым супрацоўнікам; ён — геолаг, тэктаніст, праз 2 гады 
таксама абараняе дзісертацыю і таксама з часам пераедзе на Беларусь. Па-
сылаем Вам, дарагі Кастусе, часопіс, дзе адначасна змешчаны артыкул і мой 
і Радзімкі.

Ну, вось і ўвесь мой адказ на Вашу бязцэнную для мяне прапанову. Хоць і ў 
другі раз мо будзе незадача, але Ваш ліст, любы мой Канстанцін Міхайлавіч, 
быў для мяне сонечным праменем, новым абуджэньнем доўгатрывалай 
надзеі.

*    *    *

У 1956 годзе Гарэцкага канчаткова перавялі ў філіял Гідрапраекта 
СССР, які знаходзіўся ў горадзе Дзедаўску, прыблізна за 40 км ад Ма-
сквы. Тут ён з усёй сям’ёй (у тым ліку і Славік з жонкай і дзеткамі) жыў 
да 1969 года. Быў на пасадах намесніка начальніка аддзела геалагічных 
вышуканняў, галоўнага геолага паўднёвых аб’ектаў, галоўнага спецыя-
ліста «Гідрапраекта» СССР. Гаўрыла рупліва працаваў, кожнае лета вы-
язджаў на палявыя працы ў геалагічныя экспедыцыі ў самыя розныя 
раёны. Найчасцей вандраваў па Украіне і Перадкаўказзі, якія аб’ездзіў 
уздоўж і ўпоперак. Пачаў дасканала вывучаць геалагічную гісторыю 
даліны Дняпра — прыгожай цудоўнай ракі, якую яшчэ з юнацкіх гадоў 
лічыў такой блізкай, роднай. Не менш цікавіўся і прарэкамі Кубані і Дня-
стра. Асабліва яму падабалася Украіна, дзе ён адчуваў сябе так спакойна, 
цёпла, утульна; народ, мова былі такія падобныя да родных беларускіх. 
ён пісаў з Крывога Рога:
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2.ІІ.57.

[...] Падабаецца мне ўкраінская прырода, украінскія вёскі і сёлы з белымі 
хатамі і садочкамі, велізарныя гарады-сёлы, украінскі народ, такі арыгінальны, 
жартаўлівы, жыцьцярады.

16.ІІ.57. Крывы Рог. № 9. 8 г. веч.

Дарагая мая дружына, добрая мая Ларута! Як мне падабаецца працаваць і 
жыць на Украіне. Зьбіраю кавалачкі ведаў пра геалёгію Дняпра і тым быццам 
бы набліжаюся да Беларусі.

І чую часта-часта ўкраінскія песьні, музыку, музычную мову, у якія я проста за-
каханы, — столькі ў іх хараства, магутнасьці, арыгінальнасьці, неўміручасьці.

Толькі часам сэрца кіпцюрамі нехта схоплівае ад крыўды за лёс і адсталасьць 
беларускае музыкі і мастацтва.

Вось учора і заўчора шмат-шмат перадавалі пра Глінку. Усе народы гаварылі 
голасам сваіх кампазітараў пра ўплыў Глінкі на іх нацыянальную музыку. Ад 
Беларусі ж сказаў пустое вітальнае слова Дзянісаў, як быццам Глінка зусім 
чужы быў Беларусі.

А вось учора і сёньня асабліва была дзіўная перадача на тэму «Глінка і Украіна». 
Які зьмест, якое музычнае афармленьне, колькі цеплаты, замілаваньня. Ёсьць 
чаму пазайздросьціць.

Нягледзячы на цікавую працу, якой, як заўсёды, Г. Гарэцкі аддаваў 
увесь свой імпэт, дастаткова някепскі дабрабыт і спакой у сям’і, думкі 
ўвесь час вярталі яго да Беларусі. Калі ж здзейсніцца мара ўсяго жыцця 
і задасца трапіць на Беларусь, працаваць для роднай Радзімы? ён вёў на 
гэтую тэму перапіску з Якубам Коласам, акадэмікам Паўлам Рагавым — 
сваім даўнім сябрам — і іншымі, якія прыкладалі шмат намаганняў, каб 
Гарэцкаму дазволілі вярнуцца на працу ў Акадэмію навук; але пакуль 
быў адмоўны адказ з ЦК КПБ.

Ды вера жыла і ніколі не пакідала Гаўрылу. На адбітках сваіх прац, 
якія прэзентаваў сыну, ён пісаў: «Любаму майму сынулі Радзіму — у знак 
будучай яго працы на гонях беларускае культуры і навукі», «Любаму май-
му сынулю Радзімку — чарговы крок набліжэння да родных прастораў 
Беларусі — ад бацькі».

Нарэшце ў красавіку 1958 года Гарэцкі атрымаў доўгачаканы даку-
мент:
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Военный трибунал Белорусского военного округа 
Справка № 610

26 апреля 1958 г. 
гор. Минск

Дело по обвинению Горецкого Гавриила Ивановича, до ареста 24 июля 1930 г. 
работал директором Научно-Исследовательского института сельского и лес-
ного хозяйства и зав. кафедрой штандорта Народного хозяйства Белорусской 
Академии наук пересмотрено Военным трибуналом Белорусского военного 
округа 22 апреля 1958 г.

Постановление от 30 мая 1931 г. в отношении Горецкого Гавриила Ивановича 
отменено и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Зам. председателя Военного трибунала  
Белорусского военного округа полковник юстиции  (В. Кондратьев)

17 мая 1958 года Г. Гарэцкі напісаў яшчэ адну заяву на адрас Прэзі-
дыума Акадэміі навук БССР, далучыўшы да яе копію даведкі аб поў най 
сваёй рэабілітацыі ў сувязі з адсутнасцю саставу злачынства. ён прасіў 
«…хадайнічаць перад Саветам Міністраў БССР аб скасаванні пастановы 
СНК БССР ад 1930 г., паводле якой я быў выключаны з складу Беларускай 
Акадэміі навук, як “вораг дыктатуры пралетарыяту”, і аб аднаўленні 
мяне ў годнасці правадзейнага члена АН БССР». У канцы заявы зазначыў: 
«Хачу на схіле год дадаць хоць кроплю ў скарбніцу беларускае савецкае 
культуры».

Ад Прэзідыума АН БССР за подпісамі віцэ-прэзідэнта К. І. Лукашова 
і галоўнага вучонага сакратара Ф. П. Вінакурава на імя Старшыні Савета 
Міністраў БССР Н. Е. Аўхімовіча была дасланая папера з просьбай пера-
гледзець пастанову СНК БССР ад 8.XІІ.1930 г. у дачыненні да Г. І. Гарэцка-
га. Але станоўчага адказу не было атрымана…

І зноў — вандраванне па Украіне, захопленая праца па вывучэнні 
геалагічнай гісторыі паўднёвых прарэк. Перад гэтым у траўні — цікавая 
камандзіроўка праз Свярдлоўск, Новасібірск на Бухтармінскую ГЭС (не-
далёка ад Усць-Каменагорска), дзе Г. Гарэцкі правёў экспертызу па стане 
катлавана, зробленага ў скальных амфібалітавых пародах. А ў пачатку 
чэрвеня ўжо з Растова пісаў: 

У мяне ўсё добра — захоплены працаю і больш нічога ня бачу.

16.VІІ.58. Кіеў. 9 г. 30 хв. веч. № 1.

Дарагая, любая, добрая мая Ларута!

Даехаў сюды вельмі добра.
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[…] Дзівіўся на прыгажство краявідаў паўночнае Украіны, куды мілейшых і 
больш блізкіх беларускаму сэрцу, чым краявіды паўднёвай Украіны.

[…] Зноў убачыў хараство Кіева, помнікаў яго, сабораў, культуры…

21.VІІ.58 г. 7 г. раньня. Малодава. № 6.

Дарагая мая, родная Ларута!

[…] Слухаю апошнія весткі і трошку лягчэй робіцца, — мо абыдзецца ўсё без 
вайны. І ўсё ж — час грозны і трывогі поўны.

Учора, як зьвярнуліся з станцыі, доўга аглядалі раскопкі на Малодава V. 
Задзіўляе шматлікасьць культурных слаёў адзін над другім — аж 12! Дужа 
добра захаваліся вогнішчы — нібы ўчора згас іх агонь: такая чырвоная зям-
ля над вогнішчам, попел, вугольле — усё выразна вылучаецца. Некаторыя 
вогнішчы вялікія — попел, гарэлая зямля пад імі тоўстыя.

[…] Надвечар даліна Днястра робіцца зусім асаблівай: сонейка прасякае ўсё, 
нібы прамені сабраліся ўсе ўнізе, усё такое празрыстае, аб’ёмнае, — нельга 
адарваць вока…

22.VІІ.58. Сяло Малодава на Днястры.

Дарагія мае, любыя Лёля і Галя!

Пасылаю Вам вітаньне з Букавіны, дзе я жыву і працую ўжо 5-ы дзень.

Усё мне тут вельмі падабаецца. Маляўнічая прырода, прыгожыя краявіды, ла-
скавы Днястро з цёплаю вадою; высокая культура земляробства, садаводства, 
гародніцтва, дужа прыемныя людзі, з пявучаю, чысьцюсенькаю ўкраінскаю 
моваю, такія ўважлівыя, простыя, гасьцінныя, утульныя хаткі, прыбраныя, па-
фарбаваныя, з своеасаблівымі кілімамі, нацыянальнымі тканінамі…

І столькі тут сонца, чыстага паветра, нейкай празрыстасьці, хараства.

А любілі гэты край людзі яшчэ ў далёкай першабытнасьці. На Букавіне ёсьць 
паселішчы ўсіх аддзелаў палеаліту, часта паселішчы пахаваны адно пад 
другім, ствараючы да 8–10 культурных насьцілаў! І гушчыня старадаўняга 
насельніцтва была вялікая, аж задзіўляе гэта: нідзе ў Савецкім Саюзе такой 
гушчыні старадаўняга насельніцтва не было.

А чацьвярцёвая геалогія тут, асабліва шматлікія тэрасы Днястра, выключна 
цікавая, але мала яшчэ вывучаная.

23.VІІ.58. 9 г. 20 хв. раньня. Камянец-Падольскі. № 8.

Дарагая мая, родная, любая Ларута! Мой мілы і ласкавы дружа! Здрыжнічак 
мой прыгожы!

Добрай раніцы, зараначка мая! Як тут хораша ў гэтым старажытным горадзе. 
Калі пад’язджаеш да яго па Днястроўскаму асфальту, здаецца, што трапляеш 
у казку. Раптам зьяўляецца рэчка Смотрыч з камяністымі крутымі берагамі, 
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на якіх, нібы натуральны працяг камяністых абрываў, узвышаюцца камяніцы 
Турэцкай крэпасьці з усходнімі вежамі, грамады палацаў, касьцёлаў, ратушы, 
праваслаўнага напаўгатычнага сабору, касьцёла з мінарэтам, паркі і безліч 
белых дамоў…

Начавалі ў музэі — архітэктурным заказьніку, каля касьцёла з мінарэтам (вы-
шынёю 37,5 м, на гары на паўмесяцы стаіць Езус-Хрыстус з крыжом — адзнака 
перамогі каталіцтва над мусульманствам, пабудаваная нейкімі бязглуздымі 
панамі ў ХІХ стагодзьдзі). Спалі побач з усыпальніцай яго эксцэленцыі найвы-
шэйшага пробашча Камянец-Падольскае катэдры пана Казімера Францішка 
Клейна, памершага ў 1771 годзе. Былі і немцы, цалкам спалячаныя.

На былой могілцы, ля якой мы спалі, стаяць дзьве гіпсавыя фігуры — адна 
з бязмежным сумам, другая — з узвышанасьцю, ушэсьцем духа пад нябёсы.

[…] Нягледзячы на прыгажосьць і славутае мінулае, губэрнскі горад Камянец-
Падольскі не расьце, не мае прамысловасьці, зрабіўся толькі раённым цэн-
трам… нібы наш родны Мсьціслаў.

27.VІІ.58. 9 г. 15 хв. раньня. Нядзеля. Малодава. № 11.

Дарагая мая, любая, харошая Ларута!

Ласкавы мой дружа!

Учора не пасьпеў напісаць сваё чарговае кранікальнае паведамленьне. Бо а 
8-й гадзіне раніцы пайшоў у свой пешаходны маршрут, з якога зьявіўся толькі 
а 10-й гадзіне ўвечары.

Многа выхадзіў на абодвух берагах Днястра. Так было прыемна. Надвор’е 
ўмеркаванае спрыяла хаджэньню. Але троху і стаміўся, бо прайшоў каля 
35 км. Хадзіў у Старую Ушыцу, Корман, пад Куляшоўку.

[…] Дужа тут прыгожа і добра. Але ўсё даецца дарагою цаною, упартаю пра-
цаю чалавека. Людзі тут вельмі гасьцінныя і зычлівыя, уважлівыя, ласкавыя, 
жывуць нядрэнна. Уся Малодава радыёфікавана, амаль кожная хата і ўсё 
сяло гучно пяюць. Колькі прыгожых украінскіх сьпеваў тут…

29.VІІ.58. 10 г. веч. Ст. Окніца. № 12. Аўторак.

Дарагія мае родныя! Вось і скончыўся мой побыт у Малодаве. Сёньня а 9 г. 
03 хв. вечару з вялікімі цяжкасьцямі сеў у цягнік, у мяккі вагон адзінага ў суткі 
цягніка да Кіева; даеду да Фастава а 9 г. раніцы — а потым будзе перасадка на 
Крывы Рог (праз Пяціхаткі). Не ведаю, як там будзе ў Фаставе, — спадзяюся, 
што добра.

У нядзелю езьдзілі ў апошні маршрут, на Луку Урублявецкую, Мар’яўку, 
Вялікую Мукшу. Дужа ўдалае было падарожжа.

[…] А колькі прыгожых было краявідаў! Варочаліся позна ўвечары, было зусім 
халодна. У Якаўцах (Іванаўцах) бачылі вясельле, цэлую працэсію. Уперад-
зе ідзе нявеста, уся ў белым з абразом у руках, а побач несьлі сьвяцільнік 
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з 3 тоўстых сьвечак. За нявестай і жаніхом ішлі шматлікія госьці і гледачы. 
А пазаду, на некаторай адлегласьці, ішоў духавы аркестр (чалавек 8–9) ру-
мынскага тыпу і іграў урачысты марш. Уражаньне было надзвычайнае, усе 
ўдзельнікі ішлі ў сьвяточным настроі, строгія і ўзвышаныя.

Кожную нядзелю ў кожным сяле спраўляюць 1–2 вясельлі. Але А. П. Чарныш 
паведаміў мне сумную статыстычную даведку. За 7 год яго працы ў раёне Ма-
лодавы з 300 дзяўчат, якія ў яго працавалі, пайшло замуж толькі 2 дзяўчыны, 
а рэшта ходзіць у дзеўках, робіцца векавухамі. Як сумна…

Гор. Нікалаеў. 5 г. дню. № 18.

Дарагія родныя! Сёньня а палове першае гадзіны паехалі мы ў падарожжа па 
берагах Кахоўскага і Запарожскага вадасховаў. 

[…] Праехалі новы горад Арджанікідзе — асяродак марганцавай прамысло-
вась ці. Нікалаеў — велічэзны горад. Але зараз ён здаўся мне не такім ужо 
надзвычай прыгожым.

[…] Кахоўскае мора паўнюсенькае, шырокае — другога берагу не відаць. Але 
берагі яго такія адхонныя, палогія, што амаль ніякіх абгаленьняў не відаць. 
Мо далей будзе?

[…] Учора я дужа добра адпачыў — выспаўся аж занадта. Нікуды не хадзіў. 
Толькі ў тэатр. Глядзеў «Зямлю» па Кабылянскай; мы неяк раней бачылі такое 
кіно. І артысты добрыя, і пастаноўка. Але німа ні ўзрушаньня, ні захаплень-
ня — відаць, падыйшлі гады «крытычнага рэалізму»… Прыгожыя былі сьпе-
вы, музыка, усё сцэнічна. Публіка глядзела з увагаю, гучна плёскала. Але ўсё 
такое цяжкае і натуралістычнае (вясельле, пакойнік на сцэне і г. д.). Мова 
сакавітая, чыстая (ня тое, што ў беларускіх тэатрах). Скончылі аб 11 г. 40 хв. 
вечару. Мне наогул было прыемна».

*    *    *

У часе бясконцых камандзіровак, вандровак, палявых прац у 
геалагічных экспедыцыях адбываліся розныя прыгоды, былі і не-
бяспечныя моманты. Найбольш жахлівы з іх надарыўся пры канцы 
жніўня 1958 года. На досыць вялікім схіле дарогі Масква – Харкаў, 
недалёка ад Чугуева (радзімы мастака Іллі Рэпіна), адказаў тормаз 
аўтамабіля ГАЗ-69: ён страшэнна разагнаўся, з’ехаў з дарогі, яго прычэп 
перакуліўся і пацягнуў за сабой машыну, якая таксама перакулілася. 
Г. Гарэцкі сядзеў на пярэднім сядзенні побач з шафёрам, галавой разбіў 
шкло, вылецеў наперад, а машына прыціснула яго грудзі — было пера-
ламана мноства рэбраў справа, некалькі злева і грудзіна, атрымалася 
страсенне мазгоў, шок. Пазванілі ў Геалагічны інстытут АН СССР, дзе 
тады працаваў Радзім, паведамілі пра аварыю. К вечару таго ж дня 
сын быў ужо ў бальніцы. Стан бацькі аказаўся вельмі цяжкі. Добра, 
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што галоўны ўрач Андрэй Аляксандравіч Бурцаў (заслужаны дзеяч 
медыцыны УССР) аказаўся цудоўным хірургам: ён без аперацыі змог 
правільна скласці ўсе паламаныя косці і выратаваць хворага. Але ў 
такіх выпадках вельмі многа значыць і маральны стан пацярпелага. 
Пра гэта яскрава сведчыць надпіс, які зрабіў хірург на сваім фота-
здымку, падараваным Г. Гарэцкаму на памяць: «Ваше мужество, воля, 
выдержка и исключительная скромность явились залогом в Вашем 
выздоровлении».

Лета 1959 года пачалося з новых камандзіровак, паездак, вандро-
вак — галоўным чынам па поўдні Расіі і па Украіне, хаця былі паездкі і 
ў Ташкент, Ленінабад. Наступны год — скрозь у вандраванні. Асабліва 
быў рады, што пачаў дасканала вывучаць геалагічную гісторыю даліны 
Дняпра і нават Прыпяці. Гарэцкі пісаў: 

23.ІІ.60. Дымер.

[…] у мяне ў душы радасьць. Ад працы, ад набліжэньня да большага разу-
меньня гісторыі Дняпра, мілага роднага Славуціча нашага, ад набліжэньня да 
Беларусі.

Каля Канева ў шэрагу свідравін адкрыў новыя стратыграфічныя слаі, 
якія пад уплывам наведання магілы Шаўчэнкі назваў «шаўчэнкаўскай 
світай», — пра яе ў часопісе «Даклады АН СССР» надрукаваў спецы-
яльны артыкул. У той жа час ён з радасцю адзначыў: «Праз колькі год 
набліжаюся з поўдня да межаў Беларусі, да сапраўднага Палесься». Сваё 
60-годдзе Гарэцкі сустрэў у Чарнобылі.

10.ІV.60. 11 г. 15 хв. веч. Чарнобыль, гатэль. Ліст 5.

Дарагія родныя, добры вечар!

[…] Нешта мне рана неяк сумна па хаце, па родных зрабілася… Але я разумею, 
што сумаваць нельга, трэба ўпарта працаваць, шукаць, думаць.

[…] Вось і перайшоў я такую важную жыцьцёвую мяжу, як 60 год. Вясёлага 
тут мала. Гэта ўжо бясспрэчны пачатак старасьці. І трэба ў гэты час умець 
абмяжоўваць сябе, прыстасаваць намеры і жаданьні да ўзросту. А мне так 
ня хочацца гэтага рабіць. Няўжо я стары, старык, дзед нязможны? Розумам 
уяўляю, што гэта так. А пачуцьцё ўсё йшчэ ня можа зьмірыцца… Але трэба.

Ну, ніхай будзе так — падпарадкуюся законам жыцьця. Ніхай ідзе 
няўхільнае.

Колькі прыгожых украінскіх сьпеваў наслухаўся я па радыё, як яны кранаюць 
сэрца…
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12.ІV.60. Саўгас Пасудава. 8 г. 40 в. веч. Ліст 7.

Дарагія мае, любыя родныя!

Сёньня мы многа езьдзілі, па жудасных палескіх дарогах, былі ў самых глухіх 
вёсках. Многа, многа ўражаньняў. Але напісаць Вам падрабязна не змагу, 
бо гаспадары (павячэраўшы разам з намі) кладуцца ўжо спаць, устаюць яны 
а 6-й гадзіне, а зараз ужо 10, — дык мушу я ўжо канчаць.

Кароценька пра галоўнае скажу:

1) сельская гаспадарка палескага тыпу амаль не зьмянілася за 30–40 год; 
ураджаі нізкія, угнаеньняў мала, жывёла худая, асушаныя землі скарыстоў-
ваюцца нядбайна, заработкі малыя (100–300 руб. за месяц);

2) зьнешні выгляд вёсак надта бедны, нічога капітальнага; вельмі пагана з 
апалам;

3) прырода асаблівая, арыгінальная; пяскі, балоты, узгоркі, грудкі, грывы, 
нізіны, балотныя рэчкі, качкі, буслы (іх дужа многа);

4) русіфікацыя вялікая; надпісы, вывескі (шыльды), аб’явы, лозунгі, дыягра-
мы, малюнкі — усё рускае; кніжкі ў магазінах на 95% рускія; мова афіцыйная 
фактычна руская; настаўнікі ў беларускіх школах гавораць па-руску; вучні 
таксама па-руску, асабліва ў старэйшых класах, кніжкі беларускія чытаць не 
бяруць; за 2 дні радыёперадач я ня чуў ніводнага беларускага слова ні ў Пасу-
даве, ні ў Камарыне і г. д.

Але мова беларуская спаміж простага народу добра захавалася, асабліва 
спаміж жанчын.

Працуецца добра. Настрой часам псуецца, успамінаюцца словы Купалы: 
«Няміла мне слухаць, няміла, з зямлі маёй гэткі прывет…»

14.ІV.60. Вёска Бярозкі. 10 г. веч. Ліст 8.

Дарагія мае родныя!

Даруйце, што ўчора я Вам не напісаў. Сапраўды не было як.

Учора разам з С. І. Сусаковым цалюсенькі дзёнь езьдзілі. Былі на ўсіх шчылінах 
№№ 1005–1001, у Гарадчанах, імя Кацюбінскага (Нікалаеўка), Машава, Крас-
но, Усаў. У адной шчыліне № 1002, у Малым Машаве, дайшлі да алювію Пра-
Прыпяці (гэта так мяне зрадавала). Пастаялі на берагах Прыпяці ў с. Красно. 
Шырынёю Прыпяць з Дон, але надта непрыгожы колер вады — балотны, 
цёмна-буры, брудны, не паэтычны.

Увечары прыехалі ў Пасудава і ўжо зьбіраліся начаваць у нашых знаёмых 
Гаўрыкаў. Аж зусім пад вечар прыехала з-за Прыпяці 3 машыны, поўныя 
вышукальнікаў, разам з тэхнаруком М. В. Жулевічам (маім знаёмым яшчэ па 
Н. Туломе, беларусам), касірам (прывёз рабочым грошы) і інструктарам па ка-
драх Аўдоцьцяй Архіпаўнай. Дык прыйшлося і нам далучыцца да іх абозу, каб 
павезьці іх на новыя мясьціны шчылін.
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У кабінку першай машыны сеў я, каб весьці ўвесь наш атрад, бо я лепш ведаю 
дарогу. Аж сэрца маё моцна застукала і кроў прыліла да твару, — ці добра да-
вяду ўсіх да мэты. Разумею адказнасьць і цяжкі стан камандзіра ў паходзе.

Але дарогу я запомніў да драбніц і прывёў увесь наш абоз у с. Калыбань і да-
лей за сяло, у поле, проста на месца шчыліны 1007. Ужо было цёмна. Дружна 
разгрузіліся каля Брагінскіх балот. На балотах дзе-нідзе было відаць полымя, 
паўзучыя агеньчыкі, што надавалі ночы таямнічасьць і ўрачыстасьць.

З поля заехалі мы на край сяла Калыбань, каб пераначаваць. Сьвідравальнікі 
ехалі з сем’ямі, з дробнымі дзецьмі (гэта майстры з Енісейскай экспедыцыі 
№ 8). Нашы машыны адразу абступілі жанчыны, мужыкі, дзяўчаты. Мова іх 
чысьцюсенькая, беларуская, з такім выразам нацыянальным, непаўторным, 
з такою ласкаю да людзей, цікавасьцю, гасьціннасьцю сустрэў нашых 
вышукальнікаў-масквічоў мой народ. Зараз жа запрасілі да сябе начаваць, як 
гасьцей, ці родных. Так мне было хораша і прыемна.

С. І. Сусакоў і я трапілі начаваць да Лізаветы Аверкіеўны Пугач (ласкава 
Лізавету завуць тут Сыля). Яна была адна. Муж яе вартуе калхозных кароў, 
будзе толькі к раніцы. А сын Коля надыйшоў пазьней; ён вучань 10 класу ся-
рэдняе беларускае школы.

У хаце прыёмнік «Родина», гучыць музыка, але асьвятленьне — цьмя-
ная лямпа. Зварыла нам Сыля бульбу, паклала сала, хлеб. І так мы смачна 
падсілкаваліся… Пагаманіў з Колям, ён добра гаворыць па-беларуску, крыху 
па-кніжнаму. А маці гаварыла народнаю, чысьцюсенькаю беларускаю моваю, 
з такім прыгожым вымаўленьнем. Сэрца маё зусім разьмякла — я ўпэўніўся 
яшчэ раз у неўміручасьці беларускае мовы, у яе трываласьці.

Спалі мы з С. І. на адным ложку. Усталі рана, а 6-й гадзіне. Не даў спаць кло-
пат аб справах. Пагаліўся я. Гаспадар прыйшоў, гадоў 48 яму, але выглядае 
старэйшым. Зноў гаманілі мы з ім пра Брагінскія балоты.

Частавалі нас зноў бульбаю («салонікамі»), салам, малаком — як мы палюбілі 
гэтую простую страву.

Сёньня езьдзілі зноў амаль 13 гадзін. Я зусім загарэў. Былі ў Аляксандраўцы, 
Будзе, Ст. Іёлчы, Падрубцах, Вяльмі, Галках, Асарэвічах, Камарыне — усё па 
праваму берагу Дняпра. Як мне спадабалася быць сярод нашага народу, якая 
насалода гаварыць з ім на роднай мове. Які я шчасьлівы!

Прыехалі а 9-й гадзіне начаваць да Рыгора Сяргеевіча Грыцаўца, яму 71 год 
і жонцы столькі ж. Як нас гасьцінна сустрэлі. Чым толькі не кармілі: і сырое 
сала з малаком (ем столькі, як некалі ў Багацькаўцы), і малако з сьметанко-
вым сырам.

20.ІV.60. Харкаў. Укргідрапраэкт. 11 г. 20 хв. дню. Ліст 11.

[…] Выеду ў Дымер заўтра, каб яшчэ раз пабыць у Палескай Беларусі, агле-
дзець керн, абразкі глыбокіх (да 40 м) шчылін, абгаленьні ў Лоеве, задаць 
яшчэ з дзесятак шчылін. Гэта будзе маё разьвітаньне з Украінскім і Беларускім 
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П алесьсем. Як многа далі мне вышуканьні на Кіеўскай ГЭС! Дзякуй, дзякуй 
усяму!

Цяпер патрэбна мне сьвідраваньне на Беларусі, па Дняпру да Быхава і Рагачо-
ва, каб прасачыць суадносіны Пра-Дняпра з самымі старажытнымі марэнамі. 
Як мне гэта патрэбна!

Няўжо лёс зноў ня зьмілуецца і не пашле мне гэтую неспадзяваную магчы-
масьць?

[…] Ужо даўно мне сумна па Вас. Але праца скарачае час, і я не заўважаю яго 
лёту. І так хочацца праведаць больш пра мілыя прарэкі, асабліва цяпер, калі 
яны так трапна злоўлены каля Чарнобыля і Жароў…

22.ІV.60. 9 г. 10 хв. веч. Дымер, гатэль, пакой 3. Ліст 13.

Добры вечар, дарагая мая Ларутанька, любая мая Зараначка, мілы мой дру-
жа!

[…] З ліста П. Рагавога зразумеў, што ў Саўміне справа мая так і будзе ляжаць 
бяз руху, бо нават Колас нічога не мог зрушыць яе. Вырашаны лёс мой у вы-
шэйшай установе. Дык нават і чапаць гэтую справу ня варта — сам я нічога 
рабіць ня буду, ні ў якай форме. А той кавалачак часу, які нам яшчэ застаец-
ца, скарыстаю дзеля некаторага падсумаваньня сваіх нагляданьняў і разваг. 
Нічога залішняга — як гэта разумна гаварылі старажытныя рымляне. Наву-
чыцца сябе абмежаваць, каб нямногае зрабіць лепш.

24.ІV.60. 7 г. 40 хв. раньня. Гдзёнь, БССР. Ліст 14.

Добрай раніцы, дарагая Ларута!

[…] У Гдзёні, як прыехалі, запалілі ўжо электстру. Гэта — вялізарнае сяло, спаміж 
балот, ля самае Брагінкі. Гдзёнь — першае сяло ў БССР. Але насельніцтва 
лічыць сябе пераважна ўкраінцамі і калгас завецца «Украіна».

Увечары гаманіў з сялянамі, гаспадарамі хаты, дзе стаіць наш атрад. Гаворка 
тут усё ж беларуская, з невялічкаю дамешкаю ўкраінскіх слоў. Раней была 
тут беларуская школа. Але пазьней яе скасавалі і зрабілі рускую школу з 
украінскай мовай як прадметам. А беларускую мову не выкладаюць нават як 
прадмет. Гэта ўсё — уплыў камарынскага начальства. Але перадачы па радыё 
мешаныя — нямала і беларускіх. Учора з прыемнасьцю слухаў Мінск — толькі 
мала было беларускіх мелодзій.

[…] Сёньня — не такі холад, але і дробны дождж. Разводзьдзя ў даліне Брагінкі 
амаль не было. Вада з каналаў не разьлівалася. Гэта — дрэнная адзнака, можа 
перасохнуць торф, ня будзе ўраджаю. А шлюзы для рэгуляваньня ўзроўню 
вады разбураны — якое ж гэта нядбальства! Такая важная меліяратыўная 
сістэма, як Брагінская, і неўпарадкаваная. На што ж выдаткаваліся сродкі, каб 
гаспадарыць так дрэнна?
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2.VІІ.60. 7 г. 45 хв. раньня. Чачэрск. № 10.

Дарагая мая дружына, друг мой найлепшы, любая Ларута!

Учора з Жлобіна мы выехалі пазнавата, ужо а 6-й гадзіне ўвечары.

[…] Лясоў тут зусім мала, як на Мсьціслаўшчыне. Было толькі адно вялікае 
лясьніцтва. Краявіды чароўныя, магілёўскія, так узрадавалі яны мой дух. 
І ўсё спадарожнічала нам адна вялізарная лагчына — «мёртвая даліна», 
з магутнымі тарфянікамі, якія асушаны і распрацоўваюцца. Каля аднаго ба-
лота бачылі цэлы новенькі горад, з белымі камяніцамі, чыгункаю, такі пры-
вабны, як казачны.

Увесь час сяджу я ў кузаве, а часьцей стаю і паглынаю родныя прасторы, 
зьліваюся з маёй непаўторнаю Радзімай. Усё мне тут падабаецца. І больш 
усяго людзі, якіх фізычны і псіхічны тып так адрозніваецца ўсёй сваёю су-
цэльнасьцю. Беларусь не загіне, вечна жыць будзе наша краіна, і красаваць і 
сьвяціцца. Так мне прыемна ў родным паветры, у мілым асяродзьдзі — я мог 
толькі марыць аб гэтых днёх: я шчасьлівы…

Пазней — цікавыя паездкі па розных мясцінах Стаўраполля, Красна-
даршчыны, на Волгу, па Украіне…

У 1961 годзе Гарэцкі прыняў удзел у канферэнцыі па чацвярцёвай 
геалогіі, што праходзіла ў Таліне, з цікавымі геалагічнымі экскурсіямі. 
Нарэшце ў чэрвені — паездка з сынамі на Беларусь, аб чым даўно ма-
рылася… Узялі адпачынак і на «Победе», якую перад гэтым купілі ў 
знакамітага футбаліста і хакеіста В. Баброва, наведалі перш-наперш 
Магілёў, дзе жыў Парфір з сям’ёй, Малую Багацькаўку і суседнія вёскі. 
Гаўрыла быў шчаслівы, а сыны з вялікай цікавасцю знаёміліся са сва-
ёй Бацькаўшчынай, куды ўпершыню трапілі дарослымі людзьмі. 
У Багацькаўцы Радзім паспеў сфатаграфаваць хату Гарэцкіх, якая ў 
хуткім часе згарэла. Гэты фотаздымак потым змяшчаўся ў многіх выдан-
нях твораў Максіма Гарэцкага і іншых прац. Наведалі Горкі і Беларускую 
сельскагаспадарчую акадэмію, дзе сустрэліся з даўнімі сябрамі Гаўрылы 
Мікітам Лайковым і Дзям’янам Новікавым. Потым былі Мінск, Гродна, 
Наваградак ды інш. Хаця падарожжа было вельмі кароткае і пакінула 
калейдаскапічныя ўспаміны, але ўражанне зрабіла моцнае. Многа было 
ў ім прыемнага, асабліва тое, што звязана з цудоўнымі краявідамі, мяк-
кай прыродай, бясконцымі ляснымі масівамі. Вялікую радасць атрымалі 
ад ласкі і добразычлівасці людзей. Але не чакалі такой занядбанасці і 
нават нейкага ганьбавання ў дачыненні да беларускай мовы, асабліва 
ў гарадах. Уразіла амаль поўная адсутнасць надпісаў па-беларуску. Калі 
чулі, што яны паміж сабой размаўлялі на роднай мове, дык прымалі іх за 
пісьменнікаў з Мінска. Во да чаго дажылі: раз гаворыш па-беларуску, зна-
чыць, пісьменнік. Адвучылі ад роднай мовы. Як ад гэтага балела с эрца 
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ў Гаўрылы! Але ўсё роўна ўсе былі рады, што нарэшце змаглі наведаць 
Бацькаўшчыну.

Гарэцкі пісаў братавай Леаніле і пляменніцы Галіне:

4.VІІ.61. 3 г. дню. Дзедаўск.

Дарагія, родныя Лёля і Галя!

Учора раніцою, а 5-й гадзіне, мы зьвярнуліся з вандраваньня, якое цягнулася 
7 дзён. Праехалі 3020 км, або прыблізна 430 км за суткі.

[…] Вось які быў наш маршрут. Масква – Ворша – Магілёў – Мсьціслаў – Старое 
Сяло – Судоўшчына – Малая Багацькаўка – Большая Багацькаўка – Курмана-
ва – Слаўнава – Горкі – Магілёў – Гомель – Рэчыца – Мазыр – Бабруйск – Ста-
рыя Дарогі – Слуцк – Цімкавічы – Нясьвіж – Баранавічы – Слонім – Зельва – 
Ваўкавыск – Вялікая Берастовіца – Гродня – Скідзель – Шчучын – Жалудок – 
Наваградак – Стаўбцы – Івянец – Ракаў – Менск – Масква.

Мо і больш паезьдзілі б, але Славучок сьпяшаўся ў Туапсэ, каб 5.VІІ (дзень 
яго нараджэньня) быць разам з Лідаю, а Радзім — на працу; і папсаваўся 
наш акумулятар. Меліся паехаць на Маладзечна, Паставы, Глыбокае, Дзісну, 
Сьвянцяны, Дзьвінск, Полацк, Віцебск, пабыць на Нарачы, Мядзелі, — ды не 
задалося.

[…] Асяродкамі нашых уражаньняў былі: Багацькаўка, Магілёў, Мсьціслаў, 
Горкі, Цімкавічы, Слонім – Гародня, Наваградак, Менск.

Багацькаўка ўразіла нас добрымі людзьмі, магілкамі, раськіданасьцю… Нашы 
добрыя, багацькаўскія людзі сустрэлі нас, як родныя родных. Былі бязкон-
цыя пацалункі, абыйманьні, нават сьлёзы, гамонкі, пачастункі. Яшчэ засталіся 
людзі, якія добра памятаюць нас усіх — Гаўрыла Мікіцёнак, Іван Дзімянок, 
Дзімянчыха, Карпіха, Ганна Гаўрыліха, дачка яе Ніна, Машка Карпава, Лізавета 
Домніна, Антоніха, Іван Паўлючонак, Ганна Паўлючонкава, Клаўдзя Антонава і 
інш. Старасьць моцна зьмяніла людзей, але знаёмыя рысы пазнаваліся скрозь 
зморшчкі і сівізну. Клаўка (дачка Івана Гарэцкага. — Р. Г.) была ўвасабленьнем 
нашай мамы — сваёю дабратою, розумам, гасьціннасьцю, тактам. Іван яе 
і сама Клаўка здаліся нам такімі прыгожымі.

Найбольш уразіў нас Коля — Міхалкі Ліваненкі сын, малады, прыгожы, дужы, 
трактарыст (9 год працуе на трактары!), — увасабленьне новай Багацькаўкі 
і новай Беларусі. Дасканала ведае тэхніку, сельскую гаспадарку, палітычна 
сьвядомы, асьвечаны, дзіўна гаворыць па-беларуску, чытае беларускую 
літаратуру, любіць Максіма і Максімавы творы, некаторыя творы ведае 
амаль на памяць. Вось гэта — лепшае багацькаўскае, неўміручае, ад родных 
карэньняў, што сапраўды зьдзівіла б і Максіма і дало б яму радасьць ад усь-
ведамленьня аб неўміручасьці беларускага народу. Наогул — уся Багацькаўка 
здалася такою нам роднай, блізкай, такой беларускай…

Раськіданасьць Багацькаўкі выгукаецца тым, што зьніклі ніжнія гароды, ле-
ска, платы, сады, цяпер замест гэтага выган — выгода для птушак, статку, 
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сьвіней… Але вёска здаецца параськіданай, падзеленай на паасобныя двары, 
без добрых вуліц. Выяўляецца ў гэтым і новая рыса багацькаўцаў: яны сталі 
менш даражыць зямлёю, уласнасьцю.

Магілкі ператварыліся ў прыгожы гай, з вялікімі ўжо бярозкамі. Усё ў вялікай, 
незачэпленай жывёлаю, траве, з квітнеючымі краскамі, з паземкамі, супако-
ем. Так хораша і сумна. Магілка мамы з самага краю, уся ў траве, у браташніку, 
які мама вельмі любіла. З намі хадзіла на кладзішча многа дзетак, і ма-
ленькая Леначка, Клаўдзіна старэйшая ўнучка, надзвычайна падобная да 
Клаўдзі. Дзеткі зьбіралі ягады, самі ледзь прыкметныя спаміж высокае тра-
вы. Э мблема спакою, мудрасьці, неўміручасьці і пераемнасьці жыцьця, куль-
туры… Анісься прасіла Парфіра пахаваць яе не ў Магілёве, а ў Багацькаўцы, 
побач з мамай…

Магілёў застаўся ў памяці процілегласьцю Багацькаўкі — неахопным, граз-
ным, зрусіфікаваным, мяшчанскім.

[…] Горкі хварэюць на манію вялікасьці. Хочуць ператварыцца ў адзін з буй-
нейшых асяродкаў с.-г. асьветы. Колькасьць студэнтаў хочуць павялічыць да 
10 тысяч! А зараз ужо ёсьць 5 тысяч! Будуюцца новыя карпусы, скрозь пыл і 
грукат. Да Акадэміі «прыпісалі» да 15 тыс. га зямлі з калгасьнікамі, як быццам 
ад гэтага адразу зазьзяе с.-г. культура… А прафэсароў усяго 7 на 9 факультэтаў! 
Вялікая цякучасьць… Архітэктура — выпадковая, абы-якая, скрылкі, стадолы. 
Вялікая, добрая бібліятэка. Але спаміж партрэтаў пісьменьнікаў — нікога 
з беларускіх… Гісторыю с.-г. акадэміі ў 2 тамах, выданую ў Горках, напісаў 
С. Г. Цытовіч, былы лідар кадэтаў, апалагет русіфікацыі…

У Цімкавічах начавалі ў сястры Кузьмы Чорнага, доўга і добра гаманілі. Ган-
на Карлаўна ўсё падрабязна расказала пра гаротныя пакуты брата, пра 
партызанаў (яна была сувязною); наведалі школу імя К. Чорнага, з вучнёўскай 
і настаўніцкай сценгазэтамі па-руску. Не ўзрадаваўся б Кузьма…

Зачаравала нас прыгажство беларускае прыроды, асабліва ў раёне 
Слонім —Гродня, Наваградак — Івянец — Менск. Нібы ў казцы.

Вельмі спадабалася разбудова Менску. Сапраўды прыгожы, новы горад. Але 
беларускае слова на вуліцы не пачуеш. Наведалі музей Янкі Купалы ў новым 
будынку, вельмі добры. Пабылі ў музеі Вялікай Айчыннай вайны, выключ-
нае пакідае ўражаньне. Наведалі кладзішча, пабылі на магілках У. Ф. Луцэвіч, 
Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, маці Янкі Купалы… Усё больш тут знаёмых. 
Кладзішча запушчана і занядбана, асабліва каля пісьменьніцкага кутка…

Ехалі праз Вольшу, дзе некалі вучыўся Максім. Але бачылі толькі некалькі хат. 
Бачылі павароткі на ст. Краснае, дзе жыў бацька і часта гасьцяваў Максім, на 
ст. Гусіна…

Пасля паездкі ў Беларусь — зноў падарожжа па Украіне дзеля вы-
вучэння Пра-Дняпра, а ў канцы ліпеня — пачатку жніўня Гарэцкі 
скарыстаўся неабходнасцю экспертызы Плявінскай ГЭС каля Дзвінска, 
каб яшчэ хоць троху пабыць на Бацькаўшчыне. Самалётам даляцеў да 
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Віцебска, а а дтуль аўтобусам праз Полацк да Дрысы. «Ох, і нагляджуся я 
сёньня на беларускія прасторы! Так прыемна, радасна, хораша!» (30.VІІ.1961).

Другая частка года была няўдалаю: у жніўні нечакана здарыўся пры-
ступ, і давялося 20 дзён прабыць у бальніцы Інстытута імя Скліфасоўскага. 
У снежні прыступ, як вызначалі — хранічнага халецыстыту, прымусіў 
столькі ж дзён зноў правесці ў Інстытуце Скліфасоўскага. Тут Г. Гарэцкі 
з вялікай асалодай чытаў творы Шаўчэнкі.

2.ХІІ.61. 2 г. 15 хв. дню. Субота. Ліст 4.

Дарагія родныя!

[…] І ня мог адарвацца ад чытаньня «Дневника» Т. Г. Шаўчэнкі. Так усё блізка, 
зразумела, нібы сам на яго месцы. І так усё жыва, вось быццам гэта ўчора 
было. Даўно літаратурныя творы так захаплялі мяне. І так чыста і хораша 
робіцца на душы — як ачышчэньне ад усяго другараднага, як вылучэньне 
галоўнага ў жыцьці.

Чамусьці ўспамінаецца Янка Купала, які быў у нас бліжэй да Шаўчэнкі, чым 
Якуб Колас. І той незабыўны ўчынак. Ахвяры, ахвяры…

3.ХІІ.61. 7 г. веч. № 5.

[…] Чытаньне Т. Шаўчэнкі так мяне ўразіла, што я ніяк не магу чытаць што-
небудзь іншае…

5.XІІ.61. 10 г. р. № 7.

Дарагія родныя!

[…] А я ўсё чытаю Шаўчэнку, пасьля дзёньніка і лістоў больш разумею яго 
лёс. Зьдзіўляе мяне, што Ш. у апошнія гады больш захапляўся маляўніцтвам, 
чым паэзіяй. Хацеў быць сапраўдным мастаком-гравёрам. Чаму? Ш. нават 
зьбіраўся за межы, каб займацца там маляўніцтвам… А Іванова-мастака Ш. 
не зразумеў і асудзіў… Сёньня буду дачытваць лісты Ш.

7.ХІІ.61. 10 г. 30 хв. р. № 9. 

Дарагія родныя!

[…] Учора ўвечары зрабіў спробу заняцца мартыралогіяй, шуканьнем 
залежнасьці даўгавечнасьці ад прафэсіі і сац. стану, на падставе зьвестак аб 
людзях веку Шаўчэнкі. 

Самы кароткі век у паэтаў і артыстаў (40–50 год); за імі ідуць мастакі (50–55) 
і літаратары (55–60); потым вайскоўцы (60–75) і вучоныя (60–85), інжынэры 
(70–90 год). Найбольш жывуць жанчыны-інтэлігенткі (70–85). Гэта — папя-
рэдняе ўражаньне, бо я ўсіх зьвестак яшчэ не апрацаваў, — апрацую сёньня. 
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З гэтага вынік, што на даўгавечнасьць выключны ўплыў робіць стан нэрвовай 
сыстэмы і што «нармальны» працяг веку нават у капіталістычны час 70–90 
год, а пры камунізме будзе 90–100! Дык захоўвайце нэрвовую сыстэму, менш 
раздражняйцеся, менш хвалюйцеся, больш сьмеху, жартаў, раўнавагі…

8.ХІІ.61. 10 г. раніцы. № 10.

Дарагія мае родныя!

[…] Учора ўвечары чытаў аповесьці Шаўчэнкі «Близнецы». Чытаю з цікавасьцю. 
Чуецца насьледаваньне Гогалю і Салтыкову-Шчадрыну. Не хапае толькі май-
стэрскай шліфоўкі, нібыта гэта чарнавікі…

10.ХІІ.61. 

[…] Мастацкія якасьці аповесьцей Шаўчэнкі не надта вялікія. Але я чытаў 
іх з найвялікшай цікавасьцю, бо перада мною паўставаў жывы аўтар, з яго 
думкамі, успрыманьнем навакольнага, само навакольнае. Чаму Ш. пісаў па-
руску? Таму, што не спадзяваўся на магчымасьць друкаваньня па-ўкраінску. 
Таму ён і выбраў форму апавяданьня, а не паэмы, таму ён выразна ішоў сьле-
дам за Гогалем… Пазнаць Ш. без яго аповесьцей немагчыма.

15.ХІІ.61. 9 г. 30 хв. раньня. Пятніца. № 17. Дарагія мае родныя!

[…] Бедны сын малодшы нясе такую ж вялікую ношку безадкладных спраў, як 
і старэйшы. Уся наша моладзь, ды і самі мы, працуем на знос. Гэта — самая 
вялікая загана нашых сучасьнікаў! Усе перагружаны процьмай спраў і абавязкаў, 
німа націску на галоўнае, мала арганізаванасьці, няўменьне адпачываць…

[…] З захапленьнем чытаю Т. Шаўчэнку. І вось што прачытаў у яго пра Бела-
русь («Музыкант», стар. 280):

«Так как они приближалися к стране постоянно голодной, то есть Бело-
руссии, то, кроме инструментов, от города до города (лошадка) везла за 
ними и порядочный запас печеного хлеба.

Трогательные картины случалось ему видеть в сей убогой стране. Знаете, 
голод, нищета, разврат и гнусные спутники разврата. Все это я описываю 
в назидательном тоне.

Так, например, когда они проходили чуть ли не Усвяты, то, вместо того 
чтобы арестантам подать милостыню, толпа мальчишек с толстыми 
коленями бросилась к арестантам и стала просить хлеба, а когда увидели, 
что им давали хлеб наши арестанты, за мальчишками бросились и взрос-
лые и старики. Голод не знает стыда.

Пройдя страну сетования и плача, они вступили, наконец, в благословен-
ные пределы нашей милой Малороссии»…

Ой, якія сумныя малюнкі…
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Гарэцкі вельмі любіў моладзь, заўсёды каля яго было шмат студэнтаў-
практыкантаў, маладых геолагаў. ён з вялікай асалодай дзяліўся з 
імі сваімі думкамі, назіраннямі, вопытам. Ведаючы яго здольнасці 
да настаўніцтва, кіраўніцтва геаграфічнага факультэта Маскоўскага 
дзяржаўнага універсітэта (у прыватнасці дэкан, прафесар К. К. Маркаў) 
запрасіла Гарэцкага на кафедру агульнага землязнаўства ў якасці пра-
фесара. Яшчэ з Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках, дзе ён 
быў загадчыкам кафедры эканамічнай геаграфіі, яму падабалася гэтая 
праца. Гарэцкі ў жніўні 1961 года нават напісаў заяву аб залічэнні пра-
фесарам МДУ. Але ён пашкадаваў час, якога з гадамі заставалася ўсё ме-
ней і меней і які так шпарка імчыць. Вырашыў, што больш важнай для 
яго і для справы павінна быць навуковая праца, якая патрабуе поўнай 
адданасці і не даруе збочвання ад мэты. Даў згоду быць членам Вучонага 
савета па абароне дысертацый геалагічнага факультэта МДУ.

За плячыма Гарэцкага былі інжынерна-геалагічныя вышукан ні мно-
гіх аб’ектаў, сярод якіх Беламорска-Балтыйскі канал, Ніжне-Туломская 
ГЭС, Кольскі канал, Верхне-Туломская ГЭС, Рыбінскі гідравузел, 
Салікамскі гідравузел, Мсцінская ГЭС, Шырокаўская і Понышская ГЭС 
на Урале, Горкаўская ГЭС, Цымлянская ГЭС, Данскі, Сальскі, Азоўскі 
і Пралетарскі каналы, Дона-Сальскі тунель, Сарпінская сістэма аб-
ваднення і арашэння, Чаграйскі водасхоў на Усходнім Манычы, шлю-
заванне Ніжняга Дона, Ніжнекамская ГЭС, канал Паўночны Данец – 
Данбас, вадаправод Дон – Шахты, водазабеспячэнне Данбаса, канал 
Днепр – Крывы Рог, Кубань – Калаўская сістэма, схема выкарыстання 
Кубані, Кіеўская, Чабаксарская і Канеўская ГЭС, схема выкарыстання 
Пячоры, Чарнаморска-Балтыйскі глыбакаводны шлях, Ніжнепрыпяцкі 
гідравузел ды інш.

Вышуканні пад гэтыя буйныя будоўлі далі велізарны фактычны матэ-
рыял, які Гаўрыла Іванавіч вельмі мэтанакіравана і карпатліва збіраў. Па-
дышла пара яго абагуліць, стварыць новую навуку — палеапатамалогію. 
Гарэцкі засеў за напісанне манаграфій пра вялікія прарэкі Рускай 
раўніны; наступныя гады былі прысвечаны гэтаму, і троху зменшыліся 
геалагічныя вандраванні.

Але і па справах вытворчасці, ды і дзеля збору новага фактычнага 
матэрыялу Г. Гарэцкі некалькі разоў ездзіў у Крывы Рог, Растоў-на-Доне, 
Элісту і іншыя паўднёвыя гарады і мясціны.

У верасні 1962 года Гаўрыла тэрмінова паехаў у Магілёў да свайго лю-
бага брата Парфіра, бо вельмі быў усхваляваны яго сур’ёзнай хваробай, 
якая патрабавала аперацыі. Зрабіў усё магчымае, каб паказаць Парфіра 
найлепшым дактарам, арганізаваць кансіліумы, дапамагчы брат у. З па-
лёгкай з’ехаў, толькі калі небяспека адступіла.



305Вялікія прарэкі Рускай раўніны

*    *    *

Радавалі весткі з Беларусі, дзе паступова вярталася да людзей спад-
чына Максіма Гарэцкага. На запыт дачкі пісьменніка Галіны Максімаўны 
17 верасня 1958 года атрымана даведка за подпісам старшыні Вярхоўнага 
суда БССР С. Шардыкі: «Дело по обвинению Горецкого Максима Иванови-
ча, 1893 года рождения, пересмотрено Верховным судом БССР 15 ноября 
1957 г. Постановление от 10 апреля 1931 года в отношении Горецкого 
Максима Ивановича отменено и дело производством прекращено за не-
достаточностью обвинения». 7 лютага 1959 г. прыйшла даведка аб тым, 
што «постановлением Президиума Калужского областного суда от 21 ян-
варя 1959 года постановление Тройки УНКВД по Смоленской области от 
5 января 1938 года отменено и дело о нем производством прекращено за 
отсутствием состава преступления. Председатель Калужского областно-
го суда Е. Куц». Гэта была поўная рэабілітацыя Максіма Гарэцкага.

Ужо ў 1959 годзе ў газеце «ЛіМ» ад 19 снежня было надрукавана 
апавяданне М. Гарэцкага «Стары прафесар», а на наступны год выйшла 
асобная кніжачка «Выбранае», дзе былі змешчаны 14 апавяданняў і апо-
весць «Ціхая плынь». А. Семяновіч у прадмове да кнігі даў яшчэ вельмі 
асцярожную ацэнку творчасці і спадчыны пісьменніка: «Літаратурная 
спадчына Максіма Гарэцкага невялікая. Яна складаецца з якіх двух 
дзесяткаў апавяданняў, некалькіх аповесцей, запісак і шэрагу невялікіх 
сцэнічных твораў. Яго пяру належыць таксама літаратуразнаўчая праца 
“Гісторыя беларускай літаратуры”. Шмат якія творы М. Гарэцкага для на-
шага часу гучаць ужо анахранічна, яны не могуць задаволіць сучаснага 
чытача ні сваім зместам, ні эстэтычнымі якасцямі. Аднак некаторыя яго 
апавяданні і аповесці маюць пазнавальнае значэнне і ўяўляюць пэўную 
цікавасць».

Гаўрыла Гарэцкі ў лісце да Леанілы Чарняўскай і Галіны Гарэцкай ад 
12 лютага 1961 года адзначыў: «Сумна, што прадмова Семяновіча дрэн-
ная». У лісце ад 19 лютага 1961 года ён пісаў: 

Прадмова здалася нам абразай… Не спадабалася цьмянасьць партрэта. 
Абурылі папраўкі рэдактара да слоўніка Максіма: «Слаўнова», «Пэцкава», 
«драчаны», «падпінак» (церассядзельнік») і інш. («брушкі» і г. д.).

Але трэба прызначыць, што А. Семяновіч надзвычайна ўдала падабраў тво-
ры Максімавы як нешта суцэльнае. Такое ўражаньне ствараецца, калі прачы-
таць усю кніжку ўзапар, адразу. Адзіны настрой пісьменьніка, адзіная думка 
прасякае ўсе творы. І адлюстраваньне гэтаму ўсяму даецца ў першым тво-
ры «Стогны душы», як сацыяльна-філасофскім уступе да ўсяго далейшага. 
Пісьменьнік і дае малюнак старога жыцьця, у якім «Навокал адны аграмад-
ныя, гідкія комы бруду, бруду дрэннага, гнойнага…»
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«Я не хачу трываць!» — стогне дух паэта-празаіка-лірыка. Гэта чуецца ў кож-
ным творы, і гэта супярэчыць усяму, што наплёў у прадмове А. Семяновіч.

Дзякуй рэдактару вось як-раз за гэта, за ўдалую кампаноўку зборніка.

У даведніку «Пісьменнікі Савецкай Беларусі» (1959) кароткія звесткі 
пра М. Гарэцкага заканчваюцца фразай: «У паасобных яго творах і 
літаратуразнаўчых працах мелі месца ідэалагічныя памылкі».

У лісце ад 5 снежня 1962 года Г. Гарэцкі пісаў жонцы:

Цікавы ліст быў ад С. П. Шушкевіча. У Мінску да 70-дзя Максіма рыхтуюцца 
прысьвяціць у друку артыкулы, успаміны. С. П. прапануе, каб я напісаў свае 
ўспаміны ў «Полымя» або ў «ЛіМ».

Паведамляе С. П., што Літоўск. АН рыхтуецца выдрукаваць «Віленскія каму-
нары» Мацея Мышкі (М. Г.). Прыяцелю С. П. — Якшэвічу А. І. даручана скла-
даньне каментарыю; дык С. П. просіць дапамагчы яму.

Адказаў С. П., што ўспаміны паспрабую напісаць, але не спадзяюся на іх вы-
друкаваньне. Падзякаваў за клопат. Напісаў А. І. Якшэвічу ў Вільню — паслаў 
Лёлі і Галі адрас, і свой. Пераслаў ліст С. П. нашым у Ленінград, напісаў і ад 
сябе.

[…] Мною авалодала, мяне апанавала думка напісаць успаміны пра Максіма. 
Каб было шчыра і праўдзіва. Але ці прысьпеў час? Ці ж сваімі толькі словамі 
будуць пісацца гэтыя ўспаміны? Дзеля каго пісаць? І як? 

Столькі супярэчлівых момантаў…

Зьмест успамінаў мог бы быць такі.

1) 1893–1913 — першы кругабег жыцьця. Сацыяльны і нацыянальны стан 
Беларусі. Усебаковая прыгнечанасьць. Першая рэвалюцыя. «Самакра-
ты». Нянавісьць да папоў, гандляроў, чыноўнікаў, чужынцаў. Шлях вы-
зваленьня, сацыяльнай і нацыянальнай рэвалюцыі. Агульныя і асабістыя 
шляхі. Перасяленьне ў Сібір, купляньне зямлі, хутары, чыгунка. «Выбіцца 
ў людзі». Вучэньне ў 2-хкласнай школе, у Каморніцка-агранамічным 
вучылішчы. Сацыяльная і нацыянальная сьвядомасьць. «Наша ніва».

2) 1913–1917. Праца ў Літве. Землеўпарадкаваньне. «Рунь». Вайна. Ра-
неньне. «На імперыялістычнай вайне». Школа прапаршчыкаў. Рэвалю-
цыя. «Літоўскі хутарок».

3) 1918–1919. Кастрычнік. Смаленскі кругабег. «Зьвязда». Кнорын. «У чым 
яго праўда?». «Ціхая плынь». Руска-беларускі слоўнік. Янка Купала.

4) 1920–1922. Віленскі кругабег. Бел. гімназія. «Бел. ведамасьці». Лукішкі. 
Турма.

5) 1923–1930. Мінска-Горацкі кругабег.

6) 1930 –1935. Вяцкі кругабег.

7) 1935 –1938. Пясочынскі кругабег. Важаель.
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Не, так многа кругабегаў. Лепш толькі 3 кругабегі:

1) 1893–1917. Станаўленьне. Рамантыка. Росквіт.

2) 1918–1923. Літаратурна-публіцыстычны кругабег. Кастрычнік. Крызіс.

3) 1924–1930. Творчы ўздым.

4) 1930–1939. «Патмос».

Усё-ж-такі спрабую…

Па прапанове Янкі Скрыгана (тагачаснага галоўнага рэдактара 
часопіса «Полымя») да 70-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага 
(18.ІІ.1963) у другім нумары часопіса надрукаваны «Успаміны пра бра-
та» Г. Гарэцкага, а ў наступных двух нумарах (3 і 4) — раман-хроніка 
«Віленскія камунары» з прадмовай Максіма Лужаніна, які падкрэсліў, 
што Максім Гарэцкі — «адзін з пачынальнікаў нашай літаратуры, буйны 
майстра прозы… Пара, каб гэты мастак буйнага, сапраўды-такі “самарод-
нага”, не падобнага на нічый іншы, таленту стаў на сваё заслужанае, але 
так і не здабытае пры жыцці месца. […] Думаецца, што гэта дата новага 
нараджэння пісьменніка для літаратуры, для чытача».

Калі з’яўлялася магчымасць паехаць у геалагічную вандроўку па 
Беларусі ці суседніх раёнах, Гарэцкі не мог не скарыстаць такую ўдачу. 
У ліпені 1963 года ён разам з беларускімі геолагамі вывучаў геалогію 
даліны Нёмана ад Каўнаскай ГЭС у Літве да Стаўбцоў.

25.VІІ.63. 8 г. раніцы. Гародня. Гасьц. «Нёман», пакой 529. Ліст № 9.

Дарагія мае родныя!

Жыву як у чароўнай казцы, як у прыгожым сьне. З 9 г. раніцы да 10–11 г. веч. 
мы ў полі. Езьдзім на 2 машынах з беларускімі геолагамі: Л. М. Вазьнячук, 
А. І. Копцеў, Н. А. Махнач, К. П. Мандэр і я. Учорашні дзень прысьвяцілі вы-
вучэньню гродненскіх міжледавіковых слаёў каля в. Жыдаўшчызна.

[…] У гэтай старадаўняй прадаліне Нёмана, у даліне венедскага і крывіцкага 
Пра-Нёмана, дняпроўскі ледавік некалі пракапаў глыбачэнную жалабіну, у якой 
утварылася спачатку ледавіковая рака (ледавіковы алювій, гляцыя-алювій), 
потым прыледавіковае возера (вазёрна-ледавіковыя, або лімнагляцыяльныя 
істужкавыя гліны), а потым — чыстае возера, дзе адкладаліся дыятаміты, 
і нарэшце — возера-старыца. Суцэльнасьць гэтых адкладаў вельмі падоб-
ная да шаўчэнкаўскае гляцыяалювіяльнае сьвіты на Дняпры, каля Каневу, 
але беларускія адклады крыху старэйшыя. Хацеў гэтую сьвіту Пра-Нёмана 
назваць купалаўскай (аналаг шаўчэнкаўскай). Але ўзважыўшы, што Нёман 
займае большае месца ў творчасьці Коласа, назваў яе коласаўскай.

[…] Адшуканьне коласаўскае сьвіты мне — найвялікшая ўцеха і радасьць. Бу-
дучая старонка прыгожая з тому ІV «Прарэк».
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[…] Надвор’е добрае. Працуем умеркавана, рытмічна, з адпачынкамі і купань-
нем у Нёмане. Харчуемся добра. Гамонім нясупынна. Па-беларуску. Жывем 
дружна. Усе захоплены шуканьнем, цікавасьцю.

Ураджай на Беларусі вельмі добры, ужо жнуць жыта і крыху пшаніцу. Але 
дажджоў німа, дык і грыбоў німа: «Як хлебна, дык ня грыбна і ня рыбна».

Цалую Вас моцна, ласкава. Я — шчасьлівы чалавек цяпер у роднай стыхіі, 
у родным краі.

Ваш Гурык.

28.VІІ.63. Гародня. 8 г. раніцы. № 13.

Дарагія, любыя родныя!

[…] Сёньня едзем на Масты — Белавежскую пушчу — Слонім — Ваўкавыск.

Заходзілі да Васіля Быкава ўсёю грамадою — усіх нас ён зачараваў.

Літаратурная спадчына Максіма тым часам патроху вярталася да лю-
дзей, аб чым Г. Гарэцкі вёў перапіску з пісьменнікамі і літаратуразнаўцамі 
і асабліва з братавай Леанілай і пляменніцай Галінай.

7.V.64.

Дарагія родныя, Лёля, Галя!

Учора, у сераду 6.V.64 г., былі мы з Лараю на Сэкцыі перакладчыкаў ССП, 
прысьвечаным чытаньню перакладу «Віленскіх камунараў». Сабралася чала-
век 40–45, каля паловы — моладзь, студэнты — будучыя перакладчыкі.

А. Р. Гатаў сказаў караценькую ўступную прамову і прачытаў 6–7 кавалкаў, 
пераважна з першае часткі. Слухалі ўважліва, асабліва некалькі маладых слу-
хачак.

Потым папрасілі мяне сказаць пра брата. Гаварыў я кароценька, аб месцы 
«Віленскіх камунараў» у літаратурнай творчасьці Максіма. Адзначыў, што 
гэты раман як бы мадэль вялікай эпапеі «Камароўскай хронікі».

Потым гаварыў перакладчык Дораў. Ён адзначыў станоўчыя бакі рамана, але 
выказаў думку аб невыразнасьці далейшага лёсу Мацея Мышкі. Ён застаўся 
ў Вільні як абыватэль, без азначанай палітычнай мэты. Дораў раіў нават 
перарабіць канец… (!?)…

Затым цёплую прамову сказаў Гарбачоў, беларускі пісьменьнік і перакладчык 
з Віцебшчыны, неафіцыйны прадстаўнік беларускай літаратуры ў Маскве; ён 
пераклаў «Трэцюю ракету», «Альпійскую баладу» і інш.

Гарбачоў адзначыў, што «Віленскія камунары» належаць да рэдкіх твораў 
пра рэвалюцыю, яе першыя крокі, на ўскраіне Расійскай імперыі, мастацкую 
праўдзівасьць твору, амаль дакументальнасьць, лёс чатырох пакаленьняў 
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і прыход апошняга пакаленьня да Кастрычніка; неабходнасьць пазнаёміць 
рускага чытача з творчасьцю аднаго з пачынальнікаў беларускай прозы.

Нам Гарбачоў вельмі спадабаўся. Думка перакласьці «Віленскіх камунараў» 
на рускую мову належыць якраз Гарбачову, які ўжо год назад як напісаў 
афіцыйную прамову ў ССП аб перакладзе «В. к.».

Апошнім выступаў Аўг. Сям. Мазалькоў. Ён сказаў, што Максім — яго настаўнік, 
па «Гісторыі беларускай літаратуры» яго ён вучыўся; гэту «Гісторыю» пада-
раваў Аўг. Сям. Янка Купала, у ліку 5 найважнейшых кніг. Мазалькоў станоўча 
ацаніў «Віл. кам.». Ён адзначыў, што Максім — першы напісаў беларускі ра-
ман «Дзьве душы», раней Якуба Коласа; што М. — арыгінальны пісьменьнік, 
імя якога ў часе культу было пад забаронай; выданьне «Віл. кам.» на ру-
скай мове — як бы новае нараджэньне пісьменьніка, узварот яго савецкай 
грамадзкасьці, і што гэта — самае важнае. Аўг. Сям. сказаў, што ў яго ёсьць 
заўвагі да самога перакладу, але нязначныя; наогул пераклад добры. Аўг. Сям. 
дадаў, што ён зямляк Максіма, мсціславец, але ў той час ён быў яшчэ ма-
лым хлапчуком, выхаванцам дзіцячага прытулку ў Мсціслаўлі, і ня ведаў М. 
асабіста. Але імя Максіма яму вельмі дорага і ён рад, што рускі чытач будзе 
цяпер яго ведаць…

Нам вельмі спадабалася прамова Аўг. Сям. Хоць ён хворы і зарабляе на хлеб 
толькі перакладамі, маючы на ўтрыманні жонку, сына і дачку (ніхто не пра-
цуе), але ён двойчы прыходзіў на Сэкцыю перакладчыкаў, каб паслухаць 
«Віл. кам.» і гамонкі пра іх (мінулы раз, у сераду, паседжаньне не адбылося).

У зборніку «Беларуская дакастрычніцкая проза» (Мінск, 1965; 
складальнік В. В. Барысенка) былі надрукаваны апавяданне М. Гарэцка-
га «Літоўскі хутарок» і аповесць «Ціхая плынь».

У 1965 годзе «Віленскія камунары» выйшлі ў Мінску асобнай кніжкай 
з прадмовай Юліяна Пшыркова і ілюстрацыямі Васіля Шаранговіча; 
у тым жа годзе іх выдалі на літоўскай мове ў Вільнюсе ў перакладзе 
А. Жукаўскаса, у 1966 годзе — у Маскве на рускай мове ў перакладзе Агея 
Гатава, у 1969 — у Кіеве па-ўкраінску ў перакладзе Галіны Вігурскай, 
а ў 1978 — у Рызе на латышскай мове ў перакладзе Талрыдса Рулліса. 
У апошняй кнізе змешчаны і «На імперыялістычнай вайне». А. Гатаў 
у кнігу ўключыў і аповесць «Ціхая плынь». Тыражы кнігі адпаведна 
5 400, 9 000, 30 000, 30 000, 20 000 паасобнікаў. Ю. Пшыркоў у прадмове 
адзначыў: «“Віленскія камунары” належаць да тых з’яў у літаратуры, у 
адносінах да якіх час аказаўся безуладны і за трыццаць з лішнім год не 
змог пакрыць заслонай забыцця. […] “Віленскія камунары” напісаны на 
працягу двух вельмі цяжкіх у жыцці пісьменніка год. Максім Гарэцкі не 
толькі напісаў лепшы свой твор і гэтым замацаваў сваё месца ў гісторыі 
беларускай літаратуры, ён здзейсніў працоўны і грамадзянскі подзвіг, 
паказаўшы ўсю беспадстаўнасць узведзеных на яго абвінавачанняў 
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і с ваёй п рацай рэабілітаваўшы сябе перад патомкамі задоўга да 
афіцыйнай рэабілітацыі» 125.

У 1966 годзе яшчэ адзін твор М. Гарэцкага «Камароўская хроніка» 
часткова надрукаваны ў «Полымі» (№ 3) і стаў здабыткам беларускай 
літаратуры. Ю. Пшыркоў у прадмове да публікацыі назваў М. Гарэцкага 
«адным з заснавальнікаў нашай нацыянальнай прозы, паплечнікам Янкі 
Купалы і Якуба Коласа». Аўтабіяграфія пісьменніка выйшла ў кнізе «Пра 
час і пра сябе» (1966).

*    *    *

У 1964 годзе з друку выйшла першая даволі тоўстая (415 старонак) 
кніга «Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины. Пра-
реки Камского бассейна». Г. Гарэцкі прысвяціў яе светлай памяці Сяргея 
Якаўлевіча Жука — кіраўніка «Гідрапраекта», з якім працаваў многія гады 
і які адыграў важную ролю ў яго лёсе. Наступныя гады пайшлі на завяр-
шэнне і выданне другой манаграфіі «Формирование долины р. Волги в 
раннем и среднем антропогене. Аллювий Пра-Волги» (1966), якую аўтар 
прысвяціў светлай памяці заснавальніку савецкай палеакарпалагічнай 
школы Пятру Аляксеевічу Нікіціну. На першай манаграфіі Гарэцкі напісаў 
малодшаму сыну: «Напярэдадні да ўзвароту на родную Беларусь», а на 
другой — «Запрашэнне ў дарогу ад Пра-Волгі і Пра-Масквы да Пра-
Дняпра і берагоў Пра-Свіслачы».

Г. Гарэцкага ўсё больш цікавіла геалагічная гісторыя басейнаў Дня-
пра і Нёмана. Удалося здзейсніць невялікую вандроўку ў Беларусь, а за-
тым ва Украіну. Некаторыя ўражанні з першай паездкі:

13.VІ.65 г. 5 г. 30 хв. Смаргонь. Аўтобусная станцыя.

Дарагія, любыя, родныя! Прыехаў у Смаргонь, а праз гадзіну паеду адгэтуль 
аўтобусам у Вілейку.

Дарога з Ліды да Смаргоні, нягледзячы на часты і моцны дождж, спадаба-
лася выключна. Асабліва прыгожая мясцовасьць паміж г. Трабы і г. Ашмяны. 
Гэта — паласа канцовых марэн. Маляўнічасьць невымоўная, фантастычна-
казачная. Ланцугі ўзгоркаў, лагчын, лясоў — з яскравымі слядамі ледавіка: 
скрозь валуны. Насельніцтва ў масе гаворыць толькі па-беларуску, не саро-
мячыся сваёй мовы. Жанчыны накідваюць на галаву і плечы хусткі-пледы. 
Колькі ў іх мяккасьці, далікатнасьці.

125 Пшыркоў Ю. Максім Гарэцкі і яго раман «Віленскія камунары» // Гарэцкі М. Віленскія 
камунары. Мінск: Беларусь, 1965. С. 5, 10.
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13.VІ.65 г. 10 г. 25 хв. раньня. Субота. Гор. Ліда, аўтобусная станцыя.

Дарагія, любыя родныя! […] Падарожжа ў мясцовых беларускіх аўтобусах — 
самае цікавае. Едзе просты беларускі люд, з чыста сельскай беларускай мо-
ваю, ціхім, але калючым жартам, неякай пасяродкавай жыцьцярадасьцю. Не, 
такі народ не адрачэцца ад сваёй мовы так лёгка, як здаецца чыноўнікам, 
мяшчанам.

У Лідзе надзівіўся на старое замчышча, з 1323 г.! Зусім закінутае.

З Украіны пісаў: 

25.VІ.65. Славенск, гатэль «Украіна».

Працуем вельмі дружна, упарта, плённа. Вынікі будуць добрыя. Былі ў полі 
да 7 г. вечара. Так хораша ў полі: усё квітнее, пахі кветак і скошанага сена, 
сонейка, найпрыгажэйшыя краявіды, бадзёрасьць. Даўно не адчуваў я такога 
ўздыму і прыемнасьці ад палявой працы — нібы згаладаўся па ёй.

Нарэшце 30 ліпеня 1965 года Савет Міністраў БССР прыняў Пастанову 
№ 396: «Отменить постановление Совета Народных Комиссаров БССР от 
6 декабря 1930 года № 314 в части исключения из состава действитель-
ных членов Белорусской Академии наук академика Горецкого Гавриила 
Ивановича», а 28 верасня Прэзідыум Акадэміі навук БССР прыняў паста-
нову «…считать в составе Академии наук Белорусской ССР в Отделении 
химических наук академика Горецкого Гавриила Ивановича. Президент 
АН БССР академик В. Ф. Купревич. Главный ученый секретарь академик 
Ф. П. Винокуров».

У канцы года — страшэнная вестка: у Парфіра інсульт. Гаўрыла 
кідае ўсё — і ў Магілёў. Апошнім часам Парфір зрабіў дзве складаныя 
фінансавыя рэвізіі, у выніку якіх выявіў злачынства, за што некаторыя 
людзі мелі спагнанні і нават звальненні. Праца была тэрміновая, з пе-
ранапружаннем і хваляваннямі. Апрача таго, Парфіра турбавалі спрэчкі 
і кепскія адносіны паміж малодшай дачкой Маяй і яе мужам Юрыем 
Аліевым. Наладзілі кругласутачнае дзяжурства каля ложка хворага: яго 
жонка Ніся і дочкі Лёля і Мая — галоўным чынам удзень, а Гаўрыла ўзяў 
на сябе самы цяжкі начны час (ды і жанчынам быць ноччу сярод 7 хво-
рых у палаце меней зручна). Так прайшло два месяцы. Змаганне за жыц-
цё дарагога чалавека, якога дактары ўжо лічылі безнадзейным, добры 
дагляд, аптымістычны настрой Парфіра, правільнае лячэнне зрабілі 
сваю справу: на Новы год ён вярнуўся дахаты, хаця і саслабелы, з кійком, 
але з лепшым самаадчуваннем. Гаўрыла з палёгкай у сэрцы вярнуўся 
ў Дзедаўск.
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У наступныя два гады Г. Гарэцкі амаль увесь «палявы» сезон 
выкарыстоўваў для вывучэння абгаленняў і кернавага матэрыя-
лу свідравін басейна Дняпра: падчас адпачынку ці камандзіровак ён 
далучаўся да геалагічных атрадаў беларускіх, смаленскіх, украінскіх, 
маскоўскіх геолагаў і разам з імі вандраваў па Беларусі і Украіне ад 
вярхоўя Дняпра да яго дэльты на Чорным моры.

Вось некаторыя вытрымкі з лістоў таго часу:

9.VІ.66. 10 г. 30 хв. веч. Шклоў. № 10. 

Дарагія, родныя, любыя!

Сёньня ў мяне самы шчасьлівы дзень: супраць Шклова, на левым беразе 
Дняпра, каля Лысай Гары, у Ніжніўскім рове адшукалі гляцыядыслакацыі, 
ліхвінскі пахаваны торф, окскую і дняпроўскую марэны. Узялі 44 абразкі 
на паліналагічны аналіз і 4 пробы на палеакарпалагічны аналіз (пашлю іх 
В. П. Нікіціну). Ура-ура!!! Найлепшая знаходка, якая снілася мне толькі ў сне. 
Шклоў зробіцца лепшым Ліхвіна! Гэта — найлепшая стратыграфічная каарды-
ната. Я так рад, так рад, як даўно не радаваўся. Усё добра. Здаровы, бадзёры, 
мэтаімклівы. 

Цалую Вас усіх, люблю. Ніхай будзе ў Вас усё шчасьліва. 12.VІ. будзем у 
Магілёве. Бывайце, дарагія.

Ваш Гурык.

11.VІ.66 г. Субота. 11 г. 30 хв. веч. Шклоў. № 12. 

Дарагія, любыя, родныя!

Сёньня былі ў Копылі, Ляўках, Смётанках. Дом Купалы яшчэ не адбудаваны. 
Бачыў чалавека, які ведае яго і Уладку, будаваў для іх лесьвіцу да Дняпра, 
бачыў Якуба Коласа… Ляўкі — бедная вёска, не весяліла яна, мусіць, вока Янкі 
Купалы. Бачылі сёньня чароўнае абгаленьне з гляцыядыяпірам — нешта вы-
ключнае.

9.VІІІ.66 г. 10 г. раньня. Аўторак. Смаленск. № 15. 

Дарагія родныя, любыя!

Добрай раніцы. Учора быў найцікавейшы дзень у нашым вандраваньні. 
Аглядалі канцавыя ледавіковыя ўтварэньні валдайскага зледзяненьня. 
Каля с. Каеплі і с. Мікуліна краявіды такія велічныя, аж дух захапіла. Такія 
краявіды толькі ўва сне мне сніліся. І прыемна было бачыць, як усё добра 
расце на землях узгоркаў марэнных — густая канюшына, пшаніца, сады ма-
ладыя…
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12.VІІІ.66. Пятніца. 8 г. раніцы. На беразе р. Асцёр каля в. Пустасел, недалёка ад 
с. Шумячы. № 17. 

Дарагія родныя!

Учора скончылі агляд раёну Сешчынскіх гляцыядыслакацый. Гэта — найвялік-
шыя ледавіковыя дыслакацыі Савецкага Саюзу!

Учора ўвечары развіталісь ласкава, сардэчна з смалянамі. Доўга махалі рукамі 
і яны і мы, аж пакуль машына не схавалася за паваротам…

7.ІХ.66. Мінск, Паштамт. 

Дарагі, любы Радзімка!

Сёньня — першы дзень майго адпачынку, і я ўжо ў Мінску. Вырашыў 
прысьвяціць яшчэ месяц Беларусі і Пра-Дняпру.

Заўтра раніцою, а 9-й гадзіне, на аўтобусе археолагаў (кіраўнік У. З. Будзь-
ко), разам з палеантолагам В. В. Шчагловай і геолагам В. М. Мотузам вы-
яжджаем на Оршу (пад горадам аглядаем вялікі кар’ер на Ι надпоплаўнай 
тэрасе з вядлікай колькасьцю костак сасуноў), Смаленск, Рослаў і далей на 
палеалітычную стаянку Юдзінавічы.

[…] Агледзеўшы стаянку, на аўтобусе геолагаў паедзем на Чарнігаў і Мену, 
у здымачную партыю А. М. Цымбала (па Дзясне), агледзім керн і рушым 
у Калінкавічы, да Л. М. Маляўкі. А адтуль — у Мінск (каля 25.ІХ).

З Мінску на другой машыне (абяцалі даць) паеду ў Магілёў, Шклоў, Ко-
пысь і далей па Дняпру да Смаленска і Дарагабужа. Мяркую 6.Х быць ужо 
ў Дзедаўску.

12.ІX.66. 7 г. р. Юдзінава. № 6. 

Дарагая, любая, родная Ларута!

Працу ў Юдзінаве ўжо скончылі і праз паўгадзіны едзем на Бранск. Учора над-
вечар пад’ехаў аўтобус з беларускімі геолагамі — М. М. Цапенка, Н. А. Мах-
нач, В. П. Левановіч і А. В. Мацвееў. Учора быў цікавы дзень з боку геалагічных 
назіраньняў. Адшукалі І-ую высокага ўзроўню і вазерную тэрасу, магчыма 
рослаўскага і сожскага ўзросту. Учора нас частавалі смачнымі яблыкамі. 
Насельніцтва тут вельмі гасціннае, беларускае. Мова прыгожая, сакавітая, 
амаль незасмечаная, асабліва ў жанчын. Тут вельмі прыгожа. Увечары былі ў 
гасцях у Марыі Кляменцьеўны Палікарповіч, жонкі К. М. Палікарповіча 126; яна 
тутэйшая і з Мінску пераехала жыць сюды, да маці. Бачыў цікавыя фотаздымкі 
К. М.

126 Палікарповіч Канстанцін Міхайлавіч (1889–1963) — беларускі археолаг.
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15.ІX.66. 8 г. р. Бабовічы на р. Іпуць. № 8. 

Дарагая, родная, любая Ларута!

Едзем мы досыць марудна, бо за Пачэпам скончыўся асфальт і пачаліся над-
та паганыя дарогі. Нягледзячы на тое, што марэна залягае тут зусім блізка да 
паверхні (0,5–2 м пераважна), а покрыў пяскоў невялічкі, усю дарогу мы ехалі 
ў хмарах пылу і пяску. Пясок ляціць па дарозе і па палёх як снег, як паземка 
снегавая. Аж мутнае неба. Так непрыемна, прыгнятае дух гэты пясок. Вельмі 
мала лясоў, часамі — поўнае бязлесьсе на многія кіламетры. А лясы пераваж-
на маладыя, сасоньнікі саджаныя, густыя, поўныя леташняй ігліцай. Грыбоў 
німа, суха. Але ў адным месцы зьявіліся казлы, мы набралі 1/5 вядра.

[…] Будынкі, стыль пабудоў, людзі, іх знешні выгляд, гамонка — усё белару-
скае. Стыхія мовы такая упартая…

19.ІX.66. 10 г. р. Мінск. № 15.

Дарагая, родная, любая Ларута!

Учора з Бабруйску да Мінску даехалі за 2½ гадзіны, рабілі па 60 км у гадзіну. 
Ехалі ўжо начою. Крыху ішоў дождж. Пахаладнела. У вокны глядзела густая 
цемра. Па асфальту насустрач і ў бакі разьбягаўся туман. І толькі ўперад бег 
доўгі трыкутнік сьвятла ад машыны. Многа было лесу. У адным месцы дарогу 
пераскачыла лісіца. Тройчы пераяжджалі Свіслач. Мінулі Пухавічы, Дукору. 
Не драмалася, думалася пра ўсё.

[…] Сёньня сумны Ганначкін дзень. Ужо мінула 44 гады! Поўнае жыцьцё. І мы 
ўжо набліжаемся да канца. Колькі б чаго добрага Ганначка зрабіла. Ніхто за яе 
таго ня зробіць… Як бы ні хацелася.

Учора на выезьдзе з адной вёскі пад Калінкавічамі сустрэлі невялічкую 
хаўтурную працэсію. На платформе грузавой машыны стаяў гроб нябожчыка, 
а абапал яго на каленях стаялі жанчыны, сагнуўшыся і прыпаўшы галовамі 
да трупа. Нявымоўная жалоба. Такога я ніколі не бачыў. Столькі шчырасьці, 
сапраўднага адчаю, разьвітаньня навек… Ні музыкі, ні слоў…

Сёньня жалобны дзень наш. Нікуды не пайду да 2 гадзін.

[…] Гаманю з Табою. Добра і сумна. І ад асабістага, і ад грамадскага — скаса-
ваньне беларускіх школ, беларускіх шыльдаў, надпісаў…

[…] Так радасна, што выйшла кніга Максіма, — яшчэ раз дзякуй А. Гатаву 
і М. Лужаніну.

[…] Усё не адчэпіцца ніяк думка, каб напісаць апавяданьне «У падарожжы 
з геолагамі антрапагену (Апавяданьні-навэлы краязнаўца)». Гэта сумесь 
уражаньняў сёлетніх вандраваньняў па Беларусі, Украіне і Расіі, і геалагічных 
(«Навэла пра ледавікі», «Навэла пра прарэкі», «Навэла пра высокую тэрасу 
Дняпра», «Навэла пра пяскі», «Роздум пра меліярацыю», «Навэла пра быт і 
мову», «Прамова краязнаўца»), і літаратурных («Беларуская прырода ў пры-
гожым пісьменстве») і г. д.
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Разумею, што ня трэба гэтага пісаць, адхіляцца ў бок, дражніцца з Шабунямі, 
але мімаволі ў думках складаю гэтыя навэлы. Каб геолагам запаліць у сэр-
цах абыякавых замілаваньне да Радзімы, да прыроды, да людзей, да роднай 
мовы…

Ну, дык бывай, мая родная, добрая мая Ларутанька, Здрыжнічак кволы. Ца-
лую ласкава, пяшчотна Цябе і ўсіх родных.

Твой Гурык.

20.ІX.66. 7 г. 45 хв. р. Аўторак. Мінск. № 16.

Добрай раніцы, дарагая, родная Ларута!

Учора, а 2-й гадзіне, мы так і ня выехалі на Ліду, бо не было квіткоў на бензін. 
Шкадаваў я, што два дні прайшлі без геалагічнай працы (нядзеля і панядзе-
лак), але нічога ня зробіш. Трэба чакаць.

[…] Едзем у Ліду толькі да пятніцы: два дні чакалі, два дні будзем працавць і 
два дні ў дарозе — невялікі кпд! У суботу археолагі абяцалі аўтобус, каб у ня-
дзелю выехаць. Думаю, што ніхто не паедзе ў нядзелю. Дык добра будзе, калі 
мы выедзем у панядзелак, 26.ІX. А ў такім разе ў Магілёў ужо не заедзем, 
а адразу рушым на Оршу і Смаленск, калі ўсё добра будзе. Мне так хочац-
ца праехаць па ўсяму Дняпру, да яго вытокаў. Мо і задасца. Спадзяюся, хоць 
рыхтуюся да горшага.

Учора з АН пайшоў па праспекту Леніна, да Даўгабродскай, а адтуль на 
Могілкі. Зноў наведаў магілкі нашых сучаснікаў: Янкі Купалы, цёткі Уладкі, 
Якуба Коласа, яго жонкі, Ігнатоўскага, Чарвякова (на яго магілцы, якую мне 
паказала вартаўніца, стаіць невялічкі помнічак з савецкай зоркай, але без 
усякага надпісу: гэта — сярод магілак 1939 году), Алесі, Кузьмы Чорнага, Але-
ся Гурло, Паўлюка Труса, Міколы Багуна, Крыловіча, Міровіча, Бліадухі і інш. 
Ніхай лёгкай будзе зямелька нябожчыкам…

2.VІІ.67. 8 г. 30 хв. р. Вёска Гадзілавічы, на левым беразе Дняпра, у 10 км ад Рагачова, 
угару па цячэньню.

Добрай раніцы, дарагая, любая, родная Ларутанька!

Учора выехалі мы з Н. Ярыловіч, у скорым часе перасеклі мяжу паміж 
Украінай і Беларусьсю. На драўляным шчыце ўкраінка нас праводзіла, а бела-
рус сустрэў словамі: «Шчыра вітаем вас на беларускай зямлі»…

Зьдзівіла яшчэ раз шырачэнная даліна Сажа, прыгожае ўзвышша старога Го-
меля з палацам Паскевіча і паркам ля яго.

У Гомелі прабылі гадзіны 2 — набывалі прадукты, чыталі газэты. Праехалі да-
рогу на Брылёўскі сад — я ўспомніў Твае тут пакуты. Па дарозе ад Гомелю 
да Доўска яскрава адчувалася беднасьць беларускіх вёсак у параўнаньні з 
украінскімі. Горшы выгляд збажжыны, лёну, бульбы. Шэрыя хаты, многа па-
крытых саломаю, амаль німа камяніц, цагляных хат. Убогія садочкі з некалькіх 
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дрэў. «Небеса твои без блеска, сумрочен твой вид, и очей питомцев юга ты 
не удивишь»… «Край мой родны, край мой бедны… Кепска тут жыве народ, 
у гразі ён вечна ходзіць, а працуе — льлецца пот…» Спадчына мінулага далё-
ка яшчэ не ліквідавана…

«Ды тут неяк прывык да ўсяго чалавек, прырос неяк, як корч да зямлі». «Мой 
родны кут, як ты мне мілы — забыць цябе не маю сілы»… Колькі яшчэ трэба 
вялікіх намаганьняў, каб аднавіць беларускую зямлю!

[…] Сёньня, у нядзелю, моладзь гуляе, прыязджалі на бераг Дняпра аж з Ра-
гачова. Пяялі песьні рускія і ўкраінскія, але не беларускія. Тут добрая поўная 
сярэдняя школа, руская. Народ застаецца без роднай мовы, як і некалі. Так 
сумна… А мова ўсё роўна захоўваецца ў простых людзях.

Юбілей шлюбу Гаўрыла сустрэў у Воршы, дзе з вялікай радасцю 
атрымаў ліст ад Лары:

4.VІІ.67. 

Дарагі мой, дарагі, родны, адзіны Гурэечка! Наш сумесны гараскоп давёў нас 
да 44-ай гадавіны супольнага жыцця, дзякую, вельмі дзякую. Не ўсім, ой, да-
лёка не ўсім даецца такі падарунак! Хай наша сцежка працягнецца яшчэ, зараз 
мы асабліва разумеем, што значыць жыць на свеце, як трэба быць у дзячным 
за ўсё: паветра, ваду, сонца, неба, лес і поле, пяскі і каменні, другаў і добрых 
людзей, наогул людзей, за нашых найлепшых за ўсіх сыноў, унукаў, нявестак, 
родных і за тое, што мы ўсё яшчэ разам, бачым адзін аднаго, гаворым, абый-
маем, адчуваем ласку і спагаду, дзелім хлеб-воду, радасць, гора. Цалую цябе 
незлічона разоў, уся тулюся да цябе, лашчуся, шапчу лепшыя словы пяшчоты. 
Цалую цябе, мой любы, харошы. Твая Лара.

5.VІІ.67. 3 г. дню. Смаленск. Глаўпаштамт.

Любая, родная Ларута!

Толькі што прачытаў Твой ліст ад 30.VІ.67 — вельмі рад, дзякуй, дзякуй!

[…] Маляўнічыя праязджалі мясціны Беларусі і Смаленшчыны. Праехалі 
Лонніцу, дзе служыў Тата, Краснае (станцыю), Вольшу, дзе вучыўся Максім. 
Успомнілась далёкае, далёкае, такое прывабнае…

13.VІІ.67. 8 г. 30 хв. р. Ляўкі.

Добрай раніцы!

[…] Твае апошнія лісты такія ласкавыя, такія пяшчотныя, шчырыя, такія ма-
ладыя. Дзякуй Табе, мой любы Здрыжнічак. Ты засталася такою ж, як была 
ў 1922 годзе, калі Твае вочы, рухі, спагадлівасьць уразілі маё сэрца. Каб лёс 
падараваў нам яшчэ хоць пяць такіх гадкоў…
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А ў Воршы я пабыў каля таго будынку, дзе ў 1931 годзе Ты была такою ж, як у 
Нужноўцы, найпрыгажэйшым Здрыжнічкам. Успомніў маму, яе ласку, нябес-
ныя вочы, яе спагаду і бласлаўленьне на доўгае разлучэньне, і Івана, поўнага 
надзеі і зямлістасьці.

Які бязьмежны кантраст за 36 год, і як усё незабыўна, нібы ўчора было. І такі 
жа будынак, з дротам і казыркамі над вокнамі. І так жа зашчымела сэрца «Дзе-
ля чаго столькі ахвяр?». А жыцьцё крынічыць, як і раней. І людзі як мурашкі, 
і рынак побач, і рух, і сонейка, і Аршыца струменіць…

[…] Цалую Цябе, лашчу, лашчу, люблю, гойдаю на руках, як некалі. Жыві доўга, 
мой найдаражэйшы Здрыжнічак!

Пацалункі і вітаньне ўсім родным.

Твой Гурык.

16.VІІ.67. 7 г. 45 хв. раньня. Нядзеля. Ляўкі.

Дарагая, любая, родная, харошая мая Ларута!

Добрай раніцы! Сёньня сапраўды добрая раніца і, відавочна, будзе добры 
дзень, не такі, як учора. Неба сінюсенькае, ні балачынкі, краявіды такія 
маляўнічыя.

Сёньня едзем зноў на правы бераг Дняпра, на Александрыйскія хутары, на 
Мацьвееў Роў, адбіраць пробы.

[…] Усё ў нас добра; праца ідзе паступова. І ўсё ж сёньня снілася мне, што 
раптам прыйшлі па мяне тут тры такія ж асобы, як у 1930 годзе. Аж жах мяне 
праняў. І так радасна было, калі прачнуўся. Якое жывучае падсвядомае…

Цалую Вас моцна, ласкава, вітаю, абыймаю. Ужо зьбіраемся выязджаць.

Твой Гурык.

22.VІІ.67 г. 9 г. раньня. Субота. г. Шклоў. Ніжнінскі Роў каля Лысай Гары.

Дарагія родныя!

[…] Перад выездам з Ляўкоў зайшлі ўсёй грамадой (20 чалавек) у філіял Му-
зею Янкі Купалы. Спадабаўся нам Куток Купалы, але гэта далёка ня тое, што 
Чарнечая Гара Шаўчэнкі. Агледзелі курган, на якім Купала звычайна сядзеў 
адзін у творчай задуме і пісаў вершы. У кнізе водгукаў і мы напісалі аж цэлую 
старонку (7 пунктаў пажаданьняў).

25.VІІ.67. Лес на правым беразе старадаўняй даліны Замглай паміж вёскамі Піліпча 
і Рэпкі.

Дарагая, родная Ларута!

Учора заехалі мы на 3 гадзіны да Парфіра.
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[…] Сумнае ўражаньне склалася ад наведкі Парфіра. Неяк ён сам зьвяў, німа 
ранейшай жвавасьці ў вачах і рухах, жывот патаўсьцеў, нага цягнецца, неякая 
пакорлівасьць у постаці.

Мо ўплывае на настрой Парфіра Ніся. Яна яшчэ хворая і слабая. Рука правая 
ў яе не ўзьнімаецца, баліць. Вока правае баліць таксама. На вачах чорныя 
фуры, са шчэлкамі для вачэй. Поўная бездапаможнасьць абодвух. Даглядае 
іх Майка, усё робіць сама.

Манаграфіі, якія былі прысвечаны геалагічнай гісторыі далінаў 
Камы і Волгі і якія заклалі асновы новай навукі пра рэкі мінулага — па-
леа патамалогіі, навуковая грамадскасць сустрэла з вялікай прыхіль-
насцю і прысудзіла іх аўтару першую прэмію Маскоўскага таварыства 
даследчыкаў прыроды.



В яртанне на Бацькаўшчыну

У 1968 годзе Г. Гарэцкі здолеў вярнуцца ў Мінск — спачатку жыў 
адзін у аспіранцкім інтэрнаце, а пасля таго, як у сакавіку 1969 года 
загадчык Лабараторыі геахімічных праблем АН БССР акадэмік 
К. І. Лукашоў выдаў загад: «Назначить с 27 марта с. г. заведующим сек-
тором палеогеографии антропогенового периода…», атрымаў кватэру 
і толькі ў лістападзе з жонкай і яе маці пераехаў назаўсёды ў Мінск. 

На Бацькаўшчыне апошнія дваццаць год жыцця для Гаўрылы былі 
сапраўдным падарункам лёсу, яго самым шчаслівым часам, калі мары 
здзейсніліся. Нягледзячы на досыць сталы ўжо ўзрост, ён працаваў так 
заўзята, так апантана, што нават маладыя супрацоўнікі не паспявалі 
за ім. У яго сапраўды з’явілася «другое дыханне», ён памаладзеў і не 
адчуваў стомы. Цікавіла не толькі геалагічная праца, але ўсё, што ты-
чылася Беларусі і што рабілася ў краіне: развіццё навукі і вучоныя, тэ-
атр і філармонія, выступленні пісьменнікаў і музеі, мова і літаратура, 
беларускамоўныя часопісы і газеты (якія амаль усе выпісваў), фаль-
клор і археалогія, эканоміка і наогул народная гаспадарка, жыццё 
вёскі і горада, народанасельніцтва і асобныя беларускія дзеячы, пры-
рода (асабліва любіў паходы па грыбы)… Часу не хапала, але неяк усё 
паспяваў.

Яшчэ ў 1967 годзе Гарэцкага прызначылі старшынёй Камісіі па 
вывучэнні чацвярцёвага перыяду пры Секцыі навук аб Зямлі АН СССР 
і старшынёй савецкай секцыі Міжнароднай асацыяцыі па вывучэнні 
чацвярцёвага перыяду. Апрача таго, ён доўгі час заставаўся на 
грамадскіх пачатках галоўным кансультантам «Гідрапраекта». Таму 
адзін ці два разы амаль кожны месяц ён ездзіў у Маскву на пасяджэнні, 
нарады. Д арэчы, калі ў 1977 годзе яго малодшы сын стаў дырэктарам 
Інстытута геахіміі і геафізікі АН БССР, дзе бацька быў загадчыкам 
лабараторыі, ён даведаўся, што ва ўсе гэтыя камандзіроўкі многія 
гады старшы Гарэцкі ездзіў за свой кошт. Дырэктар ледзь угаварыў 
яго не рабіць так, а афіцыйна атрымліваць камандзіровачныя грошы.

У 1970 годзе была надрукавана трэцяя манаграфія «Аллювиаль-
ная летопись великого Пра-Днепра». На наступны год за ўсе тры кнігі 
Г. Гарэцкі атрымаў Дзяржаўную прэмію СССР — «за работы по палео-
потамологии, строению аллювия и истории великих прарек Русской 
равнины в антропогене».
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З часам пабачылі свет яшчэ дзве манаграфіі — «Особенности па-
леопотамологии ледниковых областей (на примере Белорусского По-
неманья)» (1980) і «Палеопотамологические эскизы Палео-Дона и Пра-
Дона» (1982), шэраг артыкулаў, тэзісаў дакладаў на розных (у тым ліку 
і міжнародных) канферэнцыях і кангрэсах. У якасці аднаго з кіраўнікоў 
Аргкамітэта ХІ Кангрэса Міжнароднага саюза па вывучэнні чацвярцёва-
га перыяду — ІNQA (Масква, 1–9 жніўня 1982 г.) прыняў удзел не толькі 
ў яго арганізацыі, але выступіў з дакладам, надрукаваў спецыяльную 
брашуру і выдаў да кангрэса апошнюю манаграфію. На гэтым кангрэсе 
Г. Гарэцкі быў абраны ганаровым членам ІNQA. Аб’ездзіў усю Беларусь 
і суседнія тэрыторыі падчас мнагадзённых палявых даследаванняў, 
якія праводзіў разам са сваімі шматлікімі вучнямі. Створаная Гарэцкім 
аўтарырэтная беларуская школа геолагаў-чацвярцічнікаў атрымала шы-
рокую вядомасць.

Галоўнае дасягненне — стварэнне новага навуковага напрам-
ку — палеапатамалогіі. Марыў напісаць спецыяльную манаграфію 
«Палеапатамалогія», у якой раскрываліся б агульныя праблемы гэтай 
новай навукі, хаця шэраг пытанняў акрэсліў у мінулых кнігах на пры-
кладах алювіяльнага летапісу вялікіх прарэк Рускай раўніны, а такса-
ма ў асобных артыкулах: «Палеапатамалогія» (1975), «Палеопотамо-
логический метод корреляции морских и континентальных отложе-
ний антропогена» (1976), «Основные задачи палеопотамологических 
исследований в СССР» (1977), «О нерешенных вопросах антропогена» 
(1977), «Об изучении особенностей палеопотамологии северных рек 
СССР» (1979), «Палеогеоморфологические методы корреляции ран-
неплейстоценовых образований» (1982), «Антропоген — прошлое, 
настоящее и будущее Земли и человечества в их неразрывной свя-
зи» (1982), «Узлы синтеза в антропогеновых образованиях Беларуси» 
(1986), «О выделении палеогеографических арен в антропогене БССР» 
(1988) і інш.

Плённая праца Г. Гарэцкага была адзначана: яму прысвоілі зван-
не Заслужанага дзеяча навукі БССР, узнагародзілі Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР (чатыры разы), ордэнамі Працоўнага Чырво-
нага Сцяга і Кастрычніцкай рэвалюцыі, медалём Міністэрства геалогіі 
СССР «За заслуги в разведке недр. В ознаменование 100-летия образо-
вания геологической службы», абралі ганаровым членам Геаграфічнага 
таварыства СССР, прысудзілі Дзяржаўную прэмію БССР «За распрацоўку і 
ўкараненне навуковых асноў геалогіі антрапагену і геамарфалогіі ў прак-
тыку геолагаразведачных работ у рэспубліцы» і інш.

У лісце да Уладзіміра Дубоўкі Г. Гарэцкі пісаў:
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20.VІІ.68. 

Дарагі Уладзік!

Звярнуўшыся з камандыроўкі (быў на Зах. Дзвіне, В. Дняпры і ў Літве, каля 
Клайпеды і Палангі), даведаўся пра Твой дзень нараджэньня, ужо мінулы.

Хоць з спазьненьнем, вітаю ад Лары і сябе, з пачаткам твайго 69-га году, 
і Цябе і Марылю. Ад усяго сэрца жадаем Вам, дарагія, мудрага шчасьця на 
доўгія гады, разуменьня жыцьця, нязгаснай веры ў вялікую будучыню нашага 
народу, новага творчага ўздыму, радасьці.

У нас усё добра, па-ранейшаму. Упарта працую над сканчэньнем кнігі аб Пра-
Дняпры, хаджу ў грыбы па летуценьні.

Твой Гурык.

З лістоў да жонкі: 

20.ІV.69. Нядзеля. 9 г. веч. Мінск

Дарагая, любая, родная, добрая мая Ларута!

[…] Сёньня дзень быў яшчэ больш нудны, чым учора. Цалюсенькі дзень 
дождж з снегам, або адзін снег, халодна, мокра, хмарна, цёмна. Нешта я не 
прыгадаю, каб калі раней быў такі красавік на Беларусі. Вось дык красавік!

Нават на абед прыйшлося бегчы па дажджу.

Цалюсенькі дзень чытаю Гісторыю беларускай дакастрычніцкай літаратуры, 
т. 2, усё падрад. Дачытаў да 305 старонкі, да Янкі Купалы.

Чытаецца цікава, напісана амаль усё наогул добра. Але такжа сумна. Якія 
ўсе пакутнікі беларускія пісьменьнікі, які цяжкі іх шлях… Якая беларуская 
літаратура сапраўды народная, як ніякая іншая ў сьвеце. І які сумны яе лёс, 
як і саміх пісьменьнікаў. І ўсё ж яна не загінула, разгарнулася. І колькі прыйш-
ло новых выдатных імён. Жыве літаратура — жыве народ, жыве яго мова. 
У  літаратуры беларускай — сапраўдная радасьць, надзея, шчасьце…

Зараз зноў пачну чытаць, пра Янку Купалу, — каб набрацца больш сацыяльна-
га і нацыянальнага аптымізму.

Ласкава Цябе цалую і ўсіх родных. Дабранач. Твой Гурык.

12.V.69. Панядзелак. № 1. 10 г. веч. Мінск.

Дарагая, любая, родная Ларута!

[…] Кватэру нашу ўсё яшчэ ня вызвалілі, абяцаюць у чэрвені толькі вызваліць, 
хочуць пачынаць рамонт у трох пакоях, а жанчынам пакінуць толькі адзін 
п акой.

Быў на геаграфічным факультэце. Абгаварылі план арганізацыі ў АН БССР 
Інстытуту геаграфіі. Географы БДУ мне спадабаліся.
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[…] У Мінску квітнее шура, калакалуха, некаторыя яблынкі, усё зелянее. Хора-
ша невымоўна. Прыгожая сталіца Беларусі.

Мне тут добра, уздымна, радасна. Так многа карыснага можна зрабіць. Увесь 
час завочна гаманю з Табою, — гэта такое шчасьце. Цалую ўсіх ласкава, 
Цябе — пяшчотна.

Твой Гурык.

13.V.69. Аўторак. 10 г. 20 хв. веч. Мінск. № 2.

Дарагая, родная, любая Ларута!

Толькі што прыйшоў я з Філармоніі, з арганнага канцэрта Алега Грыгоравіча 
Янчанкі. Праграму прыкладаю.

Найбольш цікавай была другая частка — імправізацыі. Падаў і я заказ — 
на імправізацыю на тэмы беларускай музыкі, каб прагучэла «Купалінка», 
«Ціўкае, ціўкае перапёлачка» і інш.

Першая імправізацыя была прэлюдзіі і фугі. У сярэдзіне загучала «Перапёл-
ка»; яна ціўкала так пранікнёна, што аж слёзы ў мяне пацяклі ад узрушанасьці 
і захапленьня. Заключная імправізацыя была новая прэлюдзія, але таксама 
з «Перапёлачцы». Воплескі былі бязконцыя, кветкі падаравалі. Прысутнічалі 
на 95% моладзь, але народу было мала — крыху больш паловы залы. Вялікі 
мастак наш Янчанка!

[…] На 25.V склікаем Секцыю антрапагенавага перыяду Праблемнага Савету 
(чалавек 30), вырашым там стварыць Беларускую КЧ 127.

[…] Чуў, што Годнеў зусім хворы, вока адно аслепла. Дух у заняпадзе, змроч-
ны і цьмялы: усё чакае, што яго будуць судзіць, бо грошы зарабляе вялікія, 
а нічога ня робіць. Вось каб так думалі ўсе здаровыя!

Ласкава цалую ўсіх, абыймаю, вітаю. Пешчу Цябе.

Дабранач, родная. Твой Гурык.

14.V.69. 8 г. веч. Серада. Мінск. № 3.

Родная мая Ларутанька!

Ну, вось і скончылася сесія АН БССР. Прайшла яна вельмі добра. Прысутнічала 
52 акадэмікі з 61. Прэзідэнтам абралі М. А. Барысевіча (46 — за, супраць 
5), віцэ-прэзідэнтамі — М. Д. Несцяровіча і В. К. Горэва (у абодвух 45 за, су-
праць 7).

Новы прэзідэнт выступіў з цікавай прамовай, па-беларуску, адзначыў неаб-
ходнасьць перадачы ў АН Інстытута геалагічных навук МГ СССР і аб арганізацыі 
Аддзяленьня навук аб Зямлі.

127 Беларуская камісія па вывучэнні чацвярцёвага перыяду — у далейшым Беларуская ан-
трапагенавая камісія (БелАНКА).
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[…] Гаманіў у час абеду з М. Лыньковым і П. Глебкам. П. Ф. расказаў, як ён 
езьдзіў у Новы Двор шукаць магілку Цёткі. А ў раённым цэнтры зразумелі 
так, што пісьменьнік Глебка шукае магілу сваей цёткі… М. Лынькоў блага вы-
глядае, слабое сэрца… 

Ну, вось і ўся мая кроніка.

Цалую, абыймаю, вітаю ўсіх. Твой Гурык.

2.VІІ.69. Серада. 4 г. дню. г. Бабруйск.

Дарагая, родная Ларута!

[…] Перад выездам гаманіў з К. К. Крапівой і А. С. Махначом. Раіў стварыць 
Усебеларускі музейны комплекс пад Мінскам, у якім былі б:

1) Этнаграфічны музей — Старая Беларусь, Новая Беларусь, Беларусь 
будучыні.

2) Нацыянальны музей валуноў.

3) Дагістарычная Беларусь (Археалогія).

4) Палеанталагічны музей.

5) Геалагічны музей.

6) Музей «Прырода Белрусі».

7) Музей торфу і меліарацыі балот.

8) ВДНГ.

9) Мастацтва і літартура.

Паставіліся спагадліва.

8 ліпеня 1969 г. 9 г. 40 хв. р. Магілёў-Лупалава. № 10.

Дарагая, родная, любая, прыгожая, добрая мая Ларута!

Вітаю Цябе ласкава з нашым Днём, які пачаўся 46 год назад. Ніхай ён будзе 
яшчэ многа разоў у нашым жыцьці.

Дзякуй добраму пачатку… А канец сам прыйдзе няпрошаны, абы толькі быў 
ён не цяжкім ні для нас, ні для родных.

10.VІ.70.

Родная мая Ларута!

Даехаў я добра. Пішу Табе справаздачу за сёньняшні дзень.

Гучыць па радыё мілагучная музыка. На стале перада мною фотакартка 
Уладзіка і мая з надпісам:

«Ай дзяды! Гляньце, колькі на іх сівізны! 
А нядаўна ж былі маладыя яны: 
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Удваіх накруцілі сто сорак гадоў… 
Застаецца капа да двух круглых вякоў. 
Паднаціснем, браток, ды… ў Зацішны Куток…»

Здымак надзвычайна добры. Хоць мы выглядаем старавата, але вочы нашы 
маладыя, як і душы, хоць і змучаныя.

[…] Увесь час гаманю ў думках з Табою… Прачытаў маладыя вершы Купалы — 
якое хараство! Бяру томік вершаў і паэм Купалы ў дарогу; 25.VІ, у дзень на-
раджэньня, мы будзем недзе блізка ад Вязынкі.

[…] Цалую ласкава ўсіх Вас, мае дарагія, родныя. Добра адпачывайце ў на-
шым дарагім Дзедаўску.

Дабранач, любы мой Здрыжнічак…

Цалую, лашчу, люблю… Твой Гурык.

14.VІ.70. 8 г. р. Нядзеля. Чырвоная Горка.

Добрай раніцы, дарагая, любая, родная, добрая мая Ларута!

Учора працавалі мы добра, дружна, плённа. Пачалі набліжацца да разумень-
ня. Зрабілі некалькі шырокіх зачыстак. Вылучылі амаль ужо ўсе асноўныя 
стратыграфічныя слаі.

[…] Увечары расклалі вялікае вогнішча. Процьма камароў і мошак, нават ля 
вогнішча німа ад іх паратунку. Гулялі ў гарады, гаманілі, вялі дыскусію пра 
эвалюцыю прыроды…

Начою пахаладнела і… камары зніклі… Так добра было спаць.

[…] Сёньня раніцою пацешыла мяне беларуская песня (мо і Вы слухалі?). 
«Іванька, Іванічка, ня губі душу сваю… Іванька, Іванушка, чаму ж ты ня 
жэнішся»… Такі вясёлы матыў, такое прыўзнятае выкананьне. Якія ж скарбы 
хавае наш народ, якія мы няўважлівыя да іх. Калі б я ня быў геолагам, дык 
стаў бы этнографам…

6.VІІ.70. 8 г. 30 хв. р. Панядзелак. Лев. б. Нёмана, у 2 км ад в. Н. Свержань.

Дарагая, родная Ларута, добрай раніцы!

Учора быў у нас Коласаўскі дзень. Пабылі ў Акінчыцах, у хаце, дзе нарадзіўся 
Якуб Колас. Бярвеньне ўсё паточана шашалем, старая ўжо хата і халодная (як 
жалілася жанчына, якая жыве ў той хаце).

Праехалі па бору, міма дарогі на Альбуць (на-жаль, туды не заехалі, 
спяшаліся). Доўга былі на Высокім Беразе, дзе цяпер будуецца Турбаза 
і процьма турыстаў.

Цікавая геалогія Высокага Берага: абгаляюцца міжледавіковыя адклады 
верхнекрывічскай світы, вазёрна-алювіяльныя, з натуральнымі шліхамі. Узялі 
7 проб.
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Пры паваротцы на Высокі Бераг з шашы надпіс: «Колхоз Родина Якуба Кола-
са»…

Наведалі новы будынак філіяла музея Якуба Коласа — добра ўсё зроблена, 
хоць і беднавата. Тлумачэньне даваў Юзік Міцкевіч (яму 75 год, моцна ён 
састарэў) і Уладзімір Іванавіч Міцкевіч, дваюрадны брат Коласа, дырэктар 
філіяла — ён надзвычайна падобны да Коласа, нават пасмачку валасоў кла-
дзе на лысіне так, як клаў некалі Колас.

Юзік казаў, што за 10 дзён да сьмерці Якуб Колас быў у Мікалаеўшчыне і 
сказаў брату: «Адною нагою я стаю яшчэ на зямлі, а другая нага — ужо над 
магілай»…

Каля коласаўскай ліпы надпіс: «Липа мелколиственная… охраняется зако-
ном»…

Сумна было ад наведваньня…

Аглядалі велічэзны кар’ер з істужкавымі глінамі, моцна дэфармаванымі 
ўверсе. Бачылі 2 канцова-марэнных грады («Якубавы Горы») і цудоўны кар’ер 
у канцовай марэне.

Торфа-вугальля так і не знайшлі… У Стаўбцах купіў беларускіх кніг, у тым ліку 
Сяргейчыка і Яўгена Раманоўскага (што Ты доўга шукала).

18 ліпеня 1970 г. 9 г. р. Субота. Левы бераг Нёмана, у дуброве на поплаве, супраць 
с. Орля.

Дарагая, любая, родная Ларута!

[…] Учора трапілі былі мы ў нерат, што ні ўзад, а ні ўперад: цалюсенькую ноч 
і дзень ліў дождж, аблажны, амаль несупынны. Так было непрыемна губляць 
дарагі час.

Надзеўшы непрамакальны рыбацкі плашч і вялікія гумовыя боты, пахадзіў 
з гадзіну па дубраве і па сасоньніку. І зноў незадача — амаль ніякіх грыбоў німа. 
Сёньня дождж аціх, пацяплела, і мы рушылі зноў па Нёману, у бок Гродні.

[…] Геалогія берагоў Нёмана робіцца ўсё цікавейшай.

[…] Асаблівую радасьць адчуваю, зьбіраючы апрацаваныя краменьчыкі па 
берагах Нёмана, рэшткі мезалітычнай культуры.

Надзвычайна багатую стаянку — майстэрню раньняга мезаліту знайшоў каля 
р. Залатая Рэчка, недалёка ад с. Беліца, на правым беразе Нёмана. Асабліва 
многа архаічных рэштак знайшоў 16.VІІ.70 г. раніцою, а 6–8 г. (калі ўсе яшчэ 
спалі), каля 2 груш. Такую радасьць, шчасьце адчуваў я толькі ў сне, ды ў 
Карэліі, збіраючы рэшткі неаліту. Да гэтага часу не пакідае мяне адчуваньне 
шчасьця…

3.VІ.71. Літва. Вёска Дрэбуліне, Вількавішскага раёну. 9 г. раньня.

Дарагія, родныя, любыя, маці і Ларута!
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Нарэшце адшукалі мы вёсачку Дрэбуліне, каля якой загінуў наш Валодзька.

У час вайны ў гэтай вёсачцы было 7 двароў, а зараз застаўся толькі 1 двор-хутар.

Недалёчка стаіць вёсачка Буда з 3 двароў. Каля крайняга двара 7 вялікіх бя-
роз. Ад гэтых бяроз у бок Дрэбуліне, у 150 м, па словах мясцовых жыхароў 
забіла аднаго салдата. Гэта напэўне і быў наш Валодзька.

На тым месцы, дзе загінуў Валодзька, звязаны ў кучку выкарчаваныя алешыны.

Трупы гэтага аднаго салдата і яшчэ шасцёх былі зьвезены ў вялікую вёску 
Гіжай, з касьцёлам, дзе іх пахавалі ў брацкай магіле.

…Начавалі мы ў в. Буда, каля двара з бярозамі. У пуні-сяніцы каля бяроз 
я начаваў, а мае спадарожнікі спалі ў палатках.

Толькі што пасьнедалі, мае спадарожнікі зьбіраюць усе рэчы ў аўтобус, а я 
пішу кароценькія лісты Вам і Парфіру. І зараз мы едзем на брацкую магілку, 
шукаць Валодзьку.

[…] Раніцою паехалі ў Гіжай. На брацкай магіле ўсе прозвішчы салдатаў за-
мазаны белай фарбай. Дык Валодзькі мы не знайшлі.

Таму паехалі ў суседні горад Вількавішкас, у 10 км ад Дрэбаліне. У ваенка-
маце нас уважліва сустрэлі, адна дзяўчына і ст. лейтэнант Казакоў Вячаслаў 
Вендзякінавіч. Разгледзелі вялікую кнігу забітых і пахаваных на брацкіх 
могілках у г. Вількавішкас.

Валодзьку ў гэтай кнізе знайшлі адразу. Паехалі разам з Казаковым на могілкі. 
Але ў надпісах Валодзькі не знайшлі. В. В. Казакоў сказаў, што як прыедзе 
з камандыроўкі той афіцэр, які кіраваў перазахаваньнем салдат, дык абавяз-
кова адшукаюць, па сьпісах, у якой з 18 пахаваны Валодзька. І напішуць мне 
ў Мінск ліст.

Вельмі я рад, што знайшлося месца пахаваньня і сьмерці Валодзькі. 
Т. В. Якубоўская сфатаграфавала вёску Дрэбаліне і месца, дзе забілі Ва-
лодзьку.

Пра ўсё гэта напісаў я Парфіру.

12.ІX.71. Нядзеля. 9 г. 30 хв. в. Альбярцін каля г. Слонім. № 12.

Дарагая, любая, родная Ларута!

[…] Учора цэлы дзень ішоў дробны дождж, дык працавалі мала, — прагледзелі 
керн толькі дзьвюх сьвідравін — 37 і 45. Вельмі цікавы керн — добрыя 
міжледавіковыя адклады ліхвінскія і вянедскія (?). Цікавая акватычная марэ-
на, з чаргаваньнем марэны і вазёрных парод. А вось пахаванага алювію Пра-
Нёмана як німа, дык і німа…

[…] Увечары чытаў М. Багдановіча, першы том з двухтомніка, з прадмовай 
Лойкі. Велічны Максім Багдановіч, і як шкада, што бацька не замяніў яму да-
лёкую Бацькаўшчыну, хоць бы ў мове. Цікава прасачыць, як мова Багдановіча 
паступова робіцца ўсё больш беларускай.

У сне ўсё шукаў алювій Пра-Нёмана.
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13.ІX.71. Панядзелак. 8 г. 55 хв. р. в. Альбярцін каля г. Слоніма. № 13.

Добрай раніцы ў сваёй хаце, дарагая, любая, родная, харошая мая Ларутань-
ка!

Ну, дык як Вы адчуваеце сябе пасля падарожжы? Ці ўсё ў парадку ў хаце? Як 
Табе дыхаецца? Ці надта Ты гневаешся, што Твой спадарожнік усё яшчэ ба-
дзяецца ў пошуках пранёманскага алювію?

Ня крыўдзіся. Бо непакой ахапіў мяне. Дзе ж мой асноўны аб’ект — пахаваны 
алювій?

19.ІX.71. Нядзеля. 9 г. 8 хв. р. г. Масты. Геалаг. партыя. № 18.

Дарагая, родная, любая Ларута!

Сёньня наш жалобны дзень — ужо 49 год як трагічна загінула Ганначка, адзіная 
наша сястрычка. Сёньня мы павінны былі б быць з Табою на яе магілцы. Але 
не задалося. «Пра-Нёман» павінен стаць кропелькай спраў у яе памяць…

[…] Адшукаліся кавалачкі пахаванага алювію Пра-Нёмана, але толькі кавалачкі. 
Такі паганы керн пяскоў, што проста плакаць хочацца і лаяцца, лаяцца — 
колькі дабра згубілі буравікі. Так шкода.

Сёньня паедзем у Ваўкавыск, агледзім 2 музеі, потым у Рось — агледзім вялікі 
кар’ер з магутнымі гляцыядыслакацыямі і адорвенямі, потым у Капачы — 
агледзім кар’ер з парушанымі пяскамі. Надвор’е хмарнае. Але мы спадзяем-
ся, што сонейка ўсё ж праблісніць. Усю ноч ішоў дождж, было досыць цёпла. 
Мо і грыбы з’явяцца.

*    *    *

Г. Гарэцкі рабіў усё, што мог, для вяртання спадчыны брата, і не было 
для яго большай радасці, чым бачыць надрукаваныя творы Максіма ці 
працы пра яго жыццё і дзейнасць. ён быў вельмі ўдзячны Дз. Бугаёву 
за выданне невялічкай, але змястоўнай манаграфіі «Максім Гарэцкі» 
(1968): сваёй кнігай даследчык наноў адкрыў для шырокага чытача 
пісьменніка, вучонага, чалавека, пераканаўча паказаў, што М. Гарэцкі — 
«арыгінальны пісьменнік і таленавіты вучоны-даследчык літаратуры, 
фалькларыст, мовазнаўца», «адзін з пачынальнікаў нашай нацыяналь-
най празаічнай традыцыі».

Саюз пісьменнікаў Беларусі стварыў Камісію па літаратурнай спад-
чыне Максіма Гарэцкага. 28 лютага 1968 года ў клубе Саюза пісьменнікаў 
БССР адбыўся «вечар, прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння вы-
датнага беларускага пісьменніка Максіма Гарэцкага». Вечар адкрыў 
Янка Брыль, змястоўны даклад зрабіў Дзмітрый Бугаёў, з успамінамі 
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выступіў Юрка Гаўрук, яскравыя словы сказаў Язэп Семяжон. Апошні 
паведаміў, што ў нямецкім часопісе «Sonntag» апублікавана рэцэнзія на 
«Віленскіх камунараў» прафесара Т. Н. Брарона, які ацаніў М. Гарэцкага 
як таленавітага майстра прозы, аднаго з найбуйнейшых пісьменнікаў 
Беларусі.

У часопісе «Полымя» (№ 8, 1968) апублікаваны шэраг (больш за 
25) абразкоў, апавяданняў, нататкаў з прадмовай Дз. Бугаёва. Г. Гарэцкі 
ў лісце да Леанілы і Галіны Гарэцкіх пісаў: 

Сёньня прыйшоў да нас № 8 «Полымя». У часе абеда Славік прачытаў прадмо-
ву Д. Я. Бугаёва ўголас усёй сям’і. Мы ўсе рады, бязмежна ўдзячны Д. Я. Адра-
зу ж я перачытаў усё. Нібы пагаманіў з Максімам, так усё шчыра, праўдзіва, 
лірычна напісана. Як радасна, прыемна.

У 1969 годзе пад грыфам Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН 
БССР выйшаў у свет другі том «Гісторыі беларускай дакастрычніцкай лі-
та ратуры», дзе быў змешчаны асобны манаграфічны раздзел пра Мак сі-
ма Гарэцкага. Раздзел напісаны М. Мушынскім па ініцыятыве Ю. С. Пшыр-
кова. З’яўленне крытыка-біяграфічнага нарыса менавіта ў фундамен-
тальнай акадэмічнай працы сведчыла пра значны прарыў беларускай 
грамадскай і гісторыка-літаратурнай думкі канца 1960-х гадоў у справе 
вяртання спадчыны рэпрэсаваных пісьменнікаў народу. Сам факт вы-
хаду «Гісторыі…», напісанне якой знаходзілася пад пільным кантролем 
уладаў, дабратворна паўплываў на далейшае вывучэнне творчасці М. Га-
рэцкага, актывізаваў яе вывучэнне і прапаганду.

Імя М. Гарэцкага ўсё часцей станоўча ўзгадвалася ў артыкулах, 
рэцэнзіях, дакладах, даведніках, энцыклапедыях, гучала на радыё і 
тэлебачанні. Г. Гарэцкі ў лісце да Леанілы і Галіны, напісаным 11 лю-
тага 1969 года, адзначыў: «Якая радасць — творчасць Максіма пачы-
нае рунець пасля суровай зімы». У «Полымі» (№ 7, 1972) апублікаваны 
4 апавяданні і новыя раздзелы з «Камароўскай хронікі». Асобныя творы 
былі перакладзены на рускую, балгарскую, нямецкую, украінскую, поль-
скую, французскую мовы.

У кнізе «Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы» (1972) Міхась 
Мушынскі пісаў: «У гісторыі дакастрычніцкай прозы, магчыма, няма 
другога пісьменніка, які б з такой смеласцю спрабаваў прышчапіць на 
беларускай глебе новыя жанравыя формы. Гарэцкі-празаік у гэтых 
адносінах нечым нагадвае Багдановіча, паэта вялікай творчай культуры, 
паэта-наватара».

З лістоў Г. Гарэцкага:
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9.VІІ.72. Нядзеля. На поплаве Нёмана каля г. Масты. 

Дарагія, любыя, родныя Лёля і Галя!

[…] Гаманіў з А. Бачылам, рэдактарам Максімавага двухтомніка ад выдавецт-
ва. А. Б. казаў, што адзін том ён ужо прачытаў. Захапляецца Максімавай мо-
вай. Абяцаў кінуць усе справы, каб у жніўні скончыць рэдагаваньне.

А. Б. казаў, што ў двухтомніку варта было б пакінуць толькі самыя лепшыя 
творы Максіма («каб нанава адкрыць пісьменьніка»)…

30.VІІ.72.

Дарагія, любыя, родныя Лёля і Галя!

[…] Пра сумную навіну, пра трагічную смерць А. Гатава пры аўтамабільнай ка-
тастрофе, Вы чыталі, мусіць, у «Літ. газеце». Як шкода гэтага высакароднага 
Чалавека. Напісалі мы сёння спачувальны ліст Веры Якаўлеўне. Якая недарэч-
ная, заўчасная згуба…

23 лютага 1973 года ў памяшканні клуба Саюза пісьменнікаў БССР 
адбыўся вечар, «прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння выдатна-
га беларускага пісьменніка Максіма Гарэцкага». Вечар адкрыў Аляксей 
Кулакоўскі, а слова пра пісьменніка сказаў Алесь Адамовіч. З успамінамі 
пра брата «Сацыяльны аптымізм Максіма Гарэцкага» выступіў Гаўрыла 
Гарэцкі.

Выхад у свет двухтомніка Максіма Гарэцкага («Выбраныя творы», 
Мінск, 1973) з грунтоўнай прадмовай Дз. Бугаёва грамадскасцю быў су-
стрэты з прыхільнасцю, для многіх ён стаўся адкрыццём. Вось вытрымкі 
з некаторых лістоў да Гаўрылы і Ларысы Гарэцкіх.

Васіль Быкаў (VІІ.1973): «Вялікі Вам дзякуй за двухтомнік. Я вельмі 
люблю Гарэцкага, лічу яго самым-самым з беларускіх празаікаў мінулага, 
вельмі шкада, што яго напаткала такая доля. Але што ж! Ніхто з нас не 
ведае, што чакае яго. Будзьце здаровы і па магчымасці шчаслівы. Дзякуй 
Вам».

Янка Брыль (21.ІХ.1974): «Пішу Вам, яшчэ не супакоіўшыся ад глыбо-
кага хвалявання, з якім чытаў надрукаваныя ў “Маладосці” пісьмы Лёні 
Гарэцкага 128…

Вобраз Максіма Гарэцкага ідзе са мною з ранняй маладосці. Любоў да 
яго, павага, захапленне з новай сілай перажылося, чытаючы двухтомнік. 
Цяпер жа, праз вобраз Леаніда, яшчэ раз прыйшоў да мяне і Максім 
Іванавіч, і ўся Ваша цудоўная сям’я Гарэцкіх… Я хачу, каб Вы ведалі, 

128 У часопісе «Маладосць» № 9 за 1974 г. былі надрукаваны «Пісьмы з фронту» Леаніда 
Гарэцкага.
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колькі людзей паважае і любіць Вас, як упрыгожвае наша жыццё свядо-
масць, што ёсць такая беларуская сям’я. Яна для нас пабагацела яшчэ і на 
Лёню».

Ніл Гілевіч (19.VІІІ.1973): «Бясконца ўсцешаны такім дарагім для 
мяне падарункам, як двухтомнік выбраных твораў Максіма Гарэцкага з 
Вашым сардэчным надпісам. Шчыра дзякую Вам. Вы ведаеце і разумее-
це, што значыць для мяне імя Максіма Іванавіча, яго творчасць, яго жыц-
цёвая справа. Гартаў я гэтыя Вялікія Тамы і радаваўся, што яны выйшлі, 
што яны вернуты народу, а душа тым часам плакала — як і заўсёды пры 
ўспаміне аб трагічным лёсе найслаўнейшых сыноў нацыі…».

Уладзімір Дубоўка (16.VІІ.1973): «Сардэчная Вам падзяка за до-
брыя пажаданні, за памяць, за ўвагу, а яшчэ за цудоўны падарунак — 
двухтомнік Максіма Іванавіча. У мяне падвойная радасць за яго: гэта ж 
мой хрышчоны бацька па «Строме». Будзем спадзявацца, што і поўны 
збор твораў не затрымаецца доўга. Але ж тыраж! — усяго сем тысяч, калі 
адных бібліятэк 20 тысяч. […] Гэта таксама фенікс! ён узняўся з попелу, 
які сабралі па драбочку родныя».

Пімен Панчанка (25.ХІІ.1973): «Я Вам шчыра ўдзячны за любыя май-
му сэрцу кнігі Максіма Іванавіча, якога я чытаў яшчэ падлеткам. Цяпер 
уважліва (і з сапраўднай асалодай) прачытаў увесь двухтомнік і здзівіўся. 
Максім Гарэцкі даўным-даўно так хораша, так высокамастацка пісаў, як 
у нас пачалі толькі нядаўна пісаць лепшыя беларускія празаікі (Мележ, 
Брыль, Быкаў). Для мяне гэта шчаслівае адкрыццё».

Сяргей Грахоўскі (20.VІІ.1973): «Сардэчна дзякую Вам за дарагі пада-
рунак, за ўвагу і добрую памяць. Творы Максіма Гарэцкага — гонар на-
шага народа, слава беларускай літаратуры. Па яго падручніках я вучыўся 
любіць і шанаваць роднае слова, па творах — разумець глыбіню і шчо-
драсць народнай душы. Гэта — Літаратура! Гэта — сапраўднае мастацт-
ва!»

Максім Лужанін (21.VІІ.1973): «Дзякуй, зрабілі мне свята. Схапіўся 
перш за невядомае мне ў Максіма Іванавіча, а зараз і ў вядомым здаўна 
бачу столькі нераскрытага, чыстага золата».

Міхась Ткачоў (17.VІІ.1973): «Шчыра дзякуем Вам за падарунак — 
двухтомнік твораў Максіма Гарэцкага. Гэтае выданне, як нам і хацелася 
зрабіць, атрымалася грунтоўным і цікавым, аформленым зграбна і з гу-
стам, чым мы радуемся і ганарымся. Хочацца і Вас горача павіншаваць з 
выхадам у свет гэтых двух томікаў, да выдання якіх Вы разам з іншымі 
таварышамі прыклалі нямала сіл і стараннасці.

Творчасць Максіма Гарэцкага — выдатная з’ява ў беларускай 
літаратуры, і да яе выдання наша выдавецтва, несумненна, яшчэ не раз 
будзе звяртацца. Спадчыну аўтара я асабіста вельмі высока ацэньваю. 
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За многія яе якасці, у прыватнасці і за тое, што яна з эмацыянальным 
хараством даносіць моўную стыхію ўсходняй Магілёўшчыны».

Арсен Ліс (11.ІХ.1973): «Шчыра дзякую за Максімава “Выбранае”. 
Вечарамі, перад сном чытаю адно-два апавяданні. Як хораша кладзецца 
на душу яго слова, такое арганічнае, натуральнае. Як па-мастацку адчуваў 
наша жыццё і ў кожнай драбніцы побыту, і ў гістарычных лёсах народу. 
Зварот М. І. у літаратуру — сапраўдная падзея ў культурным жыцці. Якое 
чыстае насенне! Як прыгадвае вясну! Вечная памяць і ўдзячнасць Чала-
веку і Мастаку!»

Вера Палтаран (VІІ.1973): «Не ведаю, як і дзякаваць Вам за гэты па-
дарунак — вельмі дарагі ён для мяне. І таму, што даўно і моцна люблю 
Максіма Гарэцкага — мастака і вучонага, і таму, што вельмі паважаю і лю-
блю Вас: столькі добрага расказвала мне пра Вас Аляксандра Ігнатаўна.

І яшчэ вялікі Вам дзякуй, Гаўрыла Іванавіч, і тым добрым людзям, 
што Вам памагалі, за тое, што Вашымі клопатамі, Вашымі намаганнямі 
ўваскрошаны для доўгага жыцця цудоўны талент, якому вельмі многім 
абавязана беларуская літаратура, навука, культура.

Вядома, у гэтай нашай сённяшняй радасці ёсць многа горычы, але ж 
што зробіш, калі праўда ходзіць па свеце такімі доўгімі, такімі няпростымі 
дарогамі… Лёс вяртае забранае ў чалавека людзям, і ў гэтым яго вышэй-
шая, хоць і трагічная справядлівасць».

Язэп Шутовіч (29.VІІ.1973): «Шчыра Вам дзякую за мілы падарунак — 
двухтомнік твораў незабыўнага Максіма Іванавіча. Харошае выданне. 
З паліграфічнай стараны, мне здаецца — беззаганнае. Калі ж дачакаем-
ся выдання іншых твораў, як “Камароўская хроніка”, “Дзве душы” і інш.? 
Мне асабліва прыемна сцвердзіць, што выданнем «Віленскіх камунараў» 
аўтар іх заняў даўно заслужанае месца ў нашай літаратуры. Чаму нашыя 
кінаработнікі забыліся пра тое, што “Віленскія камунары” — гэта ж пыш-
ны і гатовы сцэнарый. Калісь гаварыў ці пісаў пра гэта Максіму Лужаніну, 
але ён чамусьці міма вушэй прапусціў».

Фёдар Янкоўскі (13.VІІІ.1973): «Шчыра дзякую Вам, усім дарагім 
Гарэцкім, за даўначаканы 2-томнік “Выбраных” сына святой сям’і, 
вялікага Беларуса — Максіма Гарэцкага».

У двухтомніку некаторыя творы надрукаваны з многімі пропускамі, 
а такая вялікая аповесць, як «Дзве душы», зусім не трапіла ў «Выбраныя 
творы». У 1960 годзе Навум Перкін у кнізе «Шляхі развіцця беларускай 
літаратуры 20-х — 30-х гадоў» асудзіў гэтую аповесць, як твор «тыпо-
вай буржуазна-нацыяналістычнай ідэалогіі», таму і пазней «Дзве душы» 
літаратуразнаўцы зусім не ўзгадвалі, а калі і пісалі аб іх, дык толькі ў 
адмоўным сэнсе ці вельмі асцярожна і з агаворкамі. Улічваючы такую 
сітуацыю, амерыканскія беларусы выдалі ў 1975 годзе ў Нью-Йорку 



332 Радзім Гарэцкі • БРАТЫ ГАРЭЦКІЯ

«В ыбраныя творы, том трэці» Максіма Гарэцкага як дадатак і дапаўненне 
да мінскіх двух тамоў. У гэты том увайшлі апавяданні «Рунь», «Лірныя 
спевы», «Патаёмнае», «Бірка» і аповесць «Дзве душы». Уводны артыкул 
«Шматпакутныя творы Максіма Гарэцкага» напісаў Станіслаў Станкевіч, 
які сцвярджаў, што аповесць «Дзве душы» — гэта «найвышэйшае ідэйна-
нацыянальнае й мастацкае дасягненьне ўсяе творчасьці Максіма Гарэц-
кага й вузлавы пункт у гісторыі новае беларускае літаратуры, як пер-
шы вялікапамерны й шырокамаштабны празаічны твор у ёй. Аповесьць 
гэтая найбольш поўна вызначае ідэйны профіль і ейнага аўтара» 129. 
Ацэньваючы ролю М. Гарэцкага ў развіцці беларускай мастацкай прозы, 
С. Станкевіч адзначыў, што «яшчэ да нядаўняга часу ставілі Максіма Га-
рэцкага найчасцей на другім або й далейшым месцы пасля Якуба Коласа, 
даючы пяршынство перад ім ня толькі апошняму, але ці рэдка Зьмітраку 
Бядулю, а то й Цішку Гартнаму. […] месца ягонае ў разьвіцьці беларускае 
мастацкае прозы ані ня ніжэйшае за Коласава, а ў некаторых творчых 
дасягненьнях нат перавага застаецца на баку Максіма Гарэцкага. […] 
Супраць Якуба Коласа ды іншых сучасных яму пісьменьнікаў, Максім 
Гарэцкі ў галіне беларускае мастацкае прозы быў у вялікай меры нава-
тарам».

Значна пазней М. І. Мушынскі (Гісторыя беларускай літаратуры. Т. І. 
1999) выказаў вельмі цікавае меркаванне на аповесць «Дзве душы»: 
«Твор, напісаны ў 1919 г., дакладна прадказваў чорныя ночы 30-х і на-
ступных гадоў у жыцці народа. Глыбокая, бескампрамісна праўдзівая 
аповесць з’явілася значным крокам у светапоглядным развіцці М. Га-
рэцкага. Аповесць “Дзве душы” стала для М. Гарэцкага моцным творча-
псіхалагічным штуршком у далейшай выпрацоўцы і паглыбленні 
нацыянальна-адраджэнскай канцэпцыі, адным з канкрэтных момантаў 
якой было імкненне раскрыць вытокі негатыўных момантаў у нацыя-
нальным характары беларуса — момантаў, якія абумовілі грамадзян-
скую пасіўнасць, палітычную індыферентнасць народных мас у бараць-
бе за пабудову самастойнай дзяржавы».

У перакладзе Льва Салаўя на рускую мову ў часопісе «Нёман» (№ 12, 
1975) надрукаваны твор «На империалистической войне». У прадмове 
М. Мушынскі адзначыў: «В этом произведении Горецкий показал себя 
тонким, проникновенным психологом-аналитиком, писателем большой 
художественной культуры. Значение “Записок солдата…” еще и в том, 
что они стоят у истоков документального жанра в белорусской прозе».

Г. Гарэцкі ў лісце да Леанілы і Галіны Гарэцкіх ад 22.VІ.1975 г. пісаў: 

129 Станкевіч С. «Шматпакутныя творы» Максіма Гарэцкага // Гарэцкі М. Выбраныя творы. 
Нью-Ёрк: Выданьне газэты «Беларус», 1975. С. 5–16.
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І так радасна было чытаць артыкул Міхася Стральцова ў «Маладосці» № 6 
«Чалавек з Малой Багацькаўкі». Колькі цеплаты, разуменьня, замілаванасьці, 
праўды. І там жа верш Ніла Гілевіча «Памяці Максіма Гарэцкага». А хутка бу-
дзем чытаць грунтоўнае дасьледаваньне Алеся Адамовіча. Пачалося поўнае 
прызнаньне Максіма — такая радасьць і гарката ад думкі пра пакуты Максіма 
і Вашы, пра загубленае…

М. Стральцоў адзначыў: «…імя Гарэцкага спакваля, але пэўна стано-
віц ца побач з імёнамі яго выдатных старэйшых і маладзейшых сучаснікаў 
і заяўляе сваё права на класічную рубрыку. […] Несумненна, што гонар ад-
наго з пачынальнікаў новай беларускай прозы Гарэцкі па праву павінен 
падзяліць разам з Коласам».

А. Адамовіч прыслаў Гарэцкаму пісьмо са шматлікімі пытаннямі пра 
жыццё і творчасць Максіма Гарэцкага, на якія атрымаў падрабязныя ад-
казы 130.

У чатырох нумарах «Полымя» (жнівень — лістапад 1975 г.) надрукава-
на манаграфія Алеся Адамовіча «Браму скарбаў сваіх адчыняю…» — най-
больш дасканалае і поўнае даследаванне жыцця і творчасці Максіма Га-
рэцкага. У заключнай частцы манаграфіі яе аўтар падкрэсліў: «Асноўная 
мэта нашага даследавання ў тым, каб нанава “ўпісаць” фігуру М. Гарэц-
кага, творчасць, спадчыну М. Гарэцкага ў беларускі літаратурны працэс, 
як ён бачыцца з вышыні нашага часу. Дакладней, усвядоміць, якое мес-
ца займае пісьменнік у гэтым працэсе. Месца гэта — адно з важнейшых: 
месца класіка беларускай літаратуры. Творчасць М. Гарэцкага, прысут-
насць яе “гравітацыйна”ўплывае на ўсю глыбіню беларускай літаратуры 
ХХ стагоддзя. Не ўдакладніўшы месца М. Гарэцкага ў агульным працэ-
се развіцця беларускай і беларускай савецкай літаратуры, немагчыма 
правільна ўбачыць і ацаніць сам гэты працэс». 

Кніга А. Адамовіча — пераломны момант у ацэнцы творчасці Максіма 
Гарэцкага.

Пазней, у 1980 годзе гэтая манаграфія была выдадзена асобнай 
кніжкай, у якую аўтар уключыў і «Письма с фронта» Леаніда Гарэцка-
га. Апошнія перад гэтым былі надрукаваны ў «Маладосці» (№ 9, 1974) 
і «Юности» (№ 4, 1975). А. Адамовіч у асобным выданні кнігі, у заключ-
ных яе радках да цытаваных раней слоў («…месца класіка беларускай 
літаратуры») дадаў: «Побач з Купалам, Коласам, Багдановічам» 131. Пра 
пісьмы Лёні ён падкрэсліў: «…гэта пацвярджэнне і вышэйшая ацэнка 

130 Гарэцкі Гаўрыла. Вытокі тврчасці Максіма Гарэцкага // Выбранае. С. 222–229.
131 Адамовіч А. «Браму скарбаў сваіх адчыняю…» Мінск: Выдавецтва БДУ імя У. І. Леніна, 
1980.
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жыцця Гарэцкага-бацькі. Гэта такое паўтарэнне бацькі, яго душы, тален-
ту, сумленнасці і чалавечнасці!..».

Выключна вялікая роля М. Гарэцкага і як аднаго з пачынальнікаў 
беларускага літаратуразнаўства. Роля яго ў распрацоўцы метадалогіі 
літаратурнай навукі, уклад у нацыянальную навукова-тэарэтычную дум-
ку ўпершыню сістэмна разгледжаны і вызначаны ў манаграфіі М. Мушын-
скага «Беларуская крытыка і літаратуразнаўства: 20–30-я гады» (Мінск, 
1975; рэдактар — А. Адамовіч): «Кожная старонка кнігі («Гісторыі бе-
ларускае літаратуры» М. Гарэцкага) выпраменьвае ўнутраную энергію, 
глыбіню думкі і эмацыянальны запал, яшчэ раз пацвярджаючы, што яе 
аўтар глядзеў на сваю працу як на заданне вялікай грамадзянскай, куль-
турнай і навуковай значнасці». Пазней М. Мушынскі ў «Гісторыі бела-
рускай літаратуры» (Мінск, т. І, 1999) пісаў: «Асабліва вялікае значэнне 
мела “Гісторыя беларускае літаратуры”. Як фундаментальная для свайго 
часу праца, яна ставіла вывучэнне беларускай паэзіі, прозы, драматургіі, 
крытыкі і літаратурна-грамадскага руху на трывалую навуковую глебу, 
паглыбляла метадалагічныя прынцыпы гістарызму, аб’ектыўнасці, пры-
вучала глядзець на літаратуру як на мастацкую, эстэтычную з’яву, як на 
праяву духоўнай дзейнасці».

У 1976 годзе выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдрукавала 
вялікім тыражом (200 тыс. асобнікаў) перакладзеныя на рускую мову 
Львом Салаўём выбраныя творы М. Гарэцкага «Красные розы» з прад-
мовай М. Мушынскага «Народные истоки таланта». У зборнік увайшлі 
аповесць «Меланхолия», дакументальна-мастацкія запіскі «На империа-
листической войне» і 70 апавяданняў.

У канцы 1970-х — першай палове 1980-х гадоў у розных хрэстама-
тыях, часопісах і газетах з’явіліся апавяданні, вытрымкі з твораў М. Га-
рэцкага, іх пераклады на іншыя мовы, біяграфічныя звесткі, успаміны і 
літаратурна-крытычныя разгляды яго творчасці (А. Адамовіча, З. Азгу-
ра, В. Атрашкевіча, А. Баршчэўскага, Дз. Бугаёва, М. Караткова, М. Кенькі, 
А. Лойкі, А. Ліса, М. Мішчанчука, М. Мушынскага, Т. Пячко, А. Сідарэвіча, 
М. Стральцова, У. Ягоўдзіка і інш.). Асабліва трэба падкрэсліць, што ў 
грунтоўнай манаграфіі «История белорусской дооктябрьской литерату-
ры» (Мінск, 1977) пад рэдакцыяй В. Барысенкі, Ю. Пшыркова і В. Чамя-
рыцкага ў раздзеле «Литература начала ХХ в.» быў змешчаны абноўлены 
раздзел «Максим Горецкий», напісаны М. Мушынскім. 

У манаграфіі «История белорусской советской литературы» (Мінск, 
1977) раздзел пра М. Гарэцкага яшчэ адсутнічаў. Аўтары кнігі на чале 
з Ю. Пшырковым і М. Мушынскім падаравалі яе Гарэцкім з такім 
надпісам: «Дарагім Гаўрылу Іванавічу, Ларысе Іосіфаўне і Радзіму Гаў-
ры лавічу Гарэцкім, шчырым прыхільнікам беларускай літаратуры і 
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літаратуразнаўства, актыўным удзельнікам культурнага жыцця Бела-
русі, — ад калектыву даследчыкаў, якія ў сваёй працы кіраваліся 
запаветамі выдатнага беларускага вучонага-грамадзяніна, аўтара пер-
шай навуковай “Гісторыі беларускай літаратуры” пісьменніка-патрыёта 
Максіма Іванавіча Гарэцкага».

18 лютага 1983 года ў Доме літаратара адбыўся ўрачысты ве-
чар, прысвечаны 90-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Ве-
чар адкрыў і вёў Максім Танк, з дакладам пра жыццёвы і творчы шлях 
пісьменніка выступіў Алесь Адамовіч. Успамінамі і думкамі падзяліліся 
Янка Брыль, Заір Азгур, Максім Лужанін, Ніл Гілевіч, Барыс Сачан-
ка, Міхась Мушынскі, Віктар Карамазаў. З успамінамі «У вянок памяці 
Максіма Гарэцкага» выступіў Гаўрыла Гарэцкі. Акадэмічны тэатр імя 
Я. Купалы паставіў драматычны абразок «Салдат і яго жонка» ў выдат-
ным выкананні Марыі Захарэвіч і Генадзя Гарбука, які быў паказаны на 
сцэне і тэлебачанні. Краснапольскі тэатр паказаў некалькі драматычных 
абразкоў пісьменніка ў пастаноўцы Валянціна Ермаловіча.

У 1984 годзе ў Мінску выйшла кніга «Максім Гарэцкі: успаміны, арты-
кулы, дакументы» (складальнікі А. С. Ліс і І. У. Саламевіч), у якой апрача 
ўспамінаў змешчаны артыкулы пра пісьменніка і яго творчасць, а такса-
ма некаторыя творы з яго спадчыны, лісты Максіма і Леаніда Гарэцкіх, 
бібліяграфічны паказальнік. Адкрываюць кнігу найбольш поўныя 
ўспаміны Гаўрылы Гарэцкага «Пра брата і настаўніка».

Г. Гарэцкі пільна дапамагаў складанню Збору твораў Максіма Га-
рэцкага ў чатырох тамах (1984–1986), які пазней быў дапоўнены 
«Творамі» (1990) і «Гісторыяй беларускае літаратуры» (1992). Мож-
на сказаць, што фактычна выйшаў Збор твораў Максіма Гарэцка-
га ў 6 тамах, падрыхтаваны Інстытутам літаратуры імя Янкі Ку-
палы АН БССР. У рэдакцыйную калегію ўвайшлі: А. М. Адамовіч, 
С. А. Андраюк, Дp. Я. Бугаёў, Г. М. Гарэцкая, Г. І. Гарэцкі, В. А. Каваленка, 
М. І. Мушынскі, І. Я. Навуменка, Б. І. Сачанка. У першым томе (рэдактар 
С. А. Андраюк, падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі М. П. Кенькі) змясцілі 
апавяданні 1913–1930 гг.; у другім томе (рэдактар і аўтар гісторыка-
літаратурнага каментарыя М. І. Мушынскі, падрыхтоўка тэкстаў і 
каментарыі Т. С. Голуб і М. П. Кенькі) — аповесці «У чым яго крыўда?», 
«Меланхолія», «Ціхая плынь» і драматычныя абразкі; у трэцім томе 
(рэдактар і аўтар гісторыка-літаратурнага каментарыя М. І. Мушынскі, 
падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Т. С. Голуб і В. Ю. Дэконскай) — «На 
імперыялістычнай вайне» і «Віленскіх камунараў»; у чацвёртым томе 
(рэдактар А. М. Адамовіч, падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Г. І. Рэут, 
складанне летапісу жыцця і творчасці Т. М. Дасаевай) — «Камароўскую 
хроніку». У значную па памеры кнігу «Творы» (рэдактар М. І. Мушынскі, 
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укладанне і каментарыі Т. С. Голуб) увайшлі аповесць «Дзве душы», 
апавяданні «Лірныя спевы», «У 1920 годзе (апавяданне народнага 
чалавека)», «Фантазія», «Апостал», «[Незадача]», «Усебеларускі з’езд 
1917-га года», п’еса «Жартаўлівы Пісарэвіч», літаратурная крытыка і 
публіцыстыка, лісты. Літаратуразнаўчыя артыкулы да твораў напісалі: 
П. Васючэнка («Дыялектыка душы)», М. Мушынскі («На пераломе эпох», 
«Шукайце брату свайму дарогу да праўды», «Ахвярую сваім “Я” ва ймя 
святога ўсім нам адраджэння»).

У серыі «Бібліятэка юнацтва» выдавецтва «Юнацтва» выпусціла 
асобнай кніжкай «На імперыялістычнай вайне (Запіскі салдата…)» 
Максіма Гарэцкага і «Письма с фронта Леонида Горецкого» (1987) з 
глыбокай па змесце прадмовай М. Мушынскага «Духоўная пераемнасць 
пакаленняў», які адзначыў: «Агульнае, што аб’ядноўвае “Запіскі…” і 
лісты — гэта глыбокая праўдзівасць адлюстравання жыцця і паводзін 
чалавека ва ўмовах ваеннага часу. Мужная, бескампрамісная праўда і 
глыбокая павага да чалавека як найвялікшай каштоўнасці з’яўляюцца 
вызначальным маральным прынцыпам і для аўтара “Запісак…”, і для 
аўтара франтовых лістоў. […] На традыцыях жа аўтара “Запісак…” у сваю 
чаргу вырастала і беларуская “ваенная проза”, перш за ўсё, 60–80-х гадоў. 
[…] Сваімі ўчынкамі, паводзінамі, стаўленнем да людзей Лёня Гарэцкі ў 
франтавой паўсядзённасці як бы працягваў, развіваў, узбагачаў новым 
вопытам — вопытам народнага жыцця ў нялёгкіх умовах вайны — 
светапоглядныя, маральныя прынцыпы, жыццёвую філасофію свайго 
бацькі». 

Шэраг літаратуразнаўцаў запіскі «На імперыялістычнай вайне» 
параўноўвалі з ваеннай прозай Барбюса, Рэмарка, Хэмінгуэя.

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў серыі «Белорусская проза» 
выдала на рускай мове «Избранное» Максіма Гарэцкага (тыраж 270 тыс.) 
з прадмовай М. Мушынскага «Талант многогранный, самобытный» 
(1989). У кнігу ўвайшлі аповесці «В чем его обида?», «Меланхолия», 
«Тихое течение», запіскі «На империалистической войне», раман-хроніка 
«Виленские коммунары».

Асобу М. Гарэцкага М. Мушынскі ў «Гісторыі беларускай літаратуры» 
ахарактарызаваў так: «Максім Гарэцкі належыць да ліку выдатных 
дзеячоў беларускай культуры. Яго творчасць уяўляе змястоўную 
і яскравую старонку ў гісторыі нацыянальнага прыгожага пісьменства. 
М. Гарэцкі — асоба надзвычай шырокага творчага дыяпазону — 
таленавіты мастак слова, адзін з пачынальнікаў беларускай прозы, 
буйны вучоны, гісторык і тэарэтык літаратуры, палымяны публіцыст, 
нястомны змагар за нацыянальнае адраджэнне, клапатлівы педагог, 
арганізатар літаратурнага руху, лексікограф, перакладчык, збіральнік 
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і прапагандыст вуснай народнай творчасці. М. Гарэцкі — гэта гонар і 
сумленне беларускай нацыі, яе духоўны настаўнік, які ўнёс велізарны 
ўклад у фарміраванне нацыянальнай свядомасці беларусаў» 132.

Гаўрыла Гарэцкі напісаў шэраг артыкулаў з успамінамі пра Янку 
Купалу, Якуба Коласа, Кандрата Крапіву, Уладзіміра Дубоўку, Паўла 
Рагавога, Інстытут беларускай культуры, адкрыццё Беларускай акадэміі 
навук 133 і інш.

Калі У. Караткевіч і некаторыя іншыя пісьменнікі звярталіся да 
Г. Гарэцкага з прапановай напісаць пра яго жыццё і дзейнасць, ён заўсёды 
з удзячнасцю, але цвёрда адмаўляўся і адказваў: «Пішыце пра Максіма».

Аднойчы ў пачатку 1980-х гадоў на Агульнай сесіі АН БССР да Радзіма 
Гарэцкага падышоў сакратар ЦК КПБ Аляксандр Кузьмін і сказаў: «Я чуў, 
што ёсць думка стварыць музей Максіма Гарэцкага. Падтрымліваю 
гэта, але прапаную пабудаваць музей-сядзібу ў Малой Багацькаўцы і 
зрабіць там музей усіх Гарэцкіх, бо рэдкі выпадак, калі людзі адной сям’і 
змаглі ўнесці такі вялікі ўклад у навуку і культуру краіны. Пагаварыце з 
бацькам». Ужо значна пазней ён дадаў: «Стварыць музей вельмі цяжка, 
бо трэба шматлікія дазволы не толькі з Мінску, але і з Масквы, і таму 
мы можам з Вамі і не дачакацца такой згоды. Я, як дэпутат Вярхоўнага 
Савета БССР па акрузе, куды ўваходзіць Мсціслаўшчына, вазьму на сябе 
адказнасць і дам загад сакратару Мсціслаўскага райкама Катушкіну, 
каб ён разам са сваімі кіраўнікамі сельсаветаў і калгасаў пачаў такую 
будоўлю. Калі пабудуем, тады і раскрыем наш “сакрэт”».

Г. Гарэцкі з вялікай удзячнасцю прыняў прапанову А. Т. Кузьміна, 
але быў катэгарычна супраць, каб музей прысвячаўся ўсім Гарэцкім. ён 
павінен быць «музеем Максіма Гарэцкага». Хата бацькоў Гарэцкіх пасля 
1961 года, калі Радзім паспеў яе сфатаграфаваць, сгарэла, таму Г. Гарэцкі 
вымушаны быў па памяці намаляваць хату, даць яе эскіз, успомніць 
абсталяванне, увесь інтэр’ер пакояў, што ён і зрабіў з дзівоснай 
дасканаласцю. А. Т. Кузьмін сам уважліва сачыў за ходам будаўніцтва, 
увесь час турбаваў Катушкіна, браў з сабой Р. Гарэцкага ў Багацькаўку, 
а то пасылаў яго разам з намеснікам міністра культуры У. В. Мацвеевым, 
і яны невялікімі групамі наглядалі за будаўніцтвам і абсталяваннем 
музея.

З часам зрабілі экспазіцыю, якую распрацаваў М. І. Пратасевіч, і ў 
лютым 1993 года, калі адзначалася 100-годдзе з дня нараджэння Максіма 
Гарэцкага, Ніл Гілевіч і Радзім Гарэцкі ўрачыста разрэзалі чырвоную 

132 Мушынскі М. І. Максім Гарэцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. Т. 1. 
Мінск: Беларуская навука, 1999. С. 381–426.
133 Гарэцкі Г. Выбранае. 
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стужку ў знак адкрыцця музея. На жаль, Гаўрылы Гарэцкага ўжо не 
было. Не пачуў ён праўду пра смерць брата, які не памёр у Важаэлі, а быў 
расстраляны ў Вязьме.

Не давялося Гаўрылу Іванавічу пабачыць падзеі, якія шырока 
і ўрачста адзначаліся ў сувязі з 100-годдзем Максіма Гарэцкага: 
шматлікія навуковыя канферэнцыі; юбілейныя вечарыны ў Беларускай 
сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках, Беларускім дзяржаўным 
акадэмічным тэатры імя Я. Купалы ў Мінску і ЮНЕСКА ў Парыжы; 
адкрыццё помнікаў у Мінску і Вязьме; мемарыяльных дошак у Горках, 
Мінску і на музеі ў Багацькаўцы; вуліцы імя пісьменніка ў Мінску, 
Мсціславе, Горках, Маладзечне; наданне імя Максіма Гарэцкага 
Горацкай раённай цэнтральнай бібліятэцы, аўдыторыі і кабінету-музею 
ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі і інш. У газеце «Літаратура 
і мастацтва» надрукавана шмат артыкулаў, каб «паказаць асобу і 
творчасць Максіма Гарэцкага з розных ракурсаў». Пачаліся «Гарэцкія 
чытанні», прысвечаныя жыццю і творчасці пісьменніка. 

У часопісе «Полымя» (№ 2, 1993) выйшаў апошні, яшчэ невядомы для 
чытача твор Максіма Гарэцкага «Скарбы жыцця», які прапанавала для 
друку дачка пісьменніка Галіна Максімаўна, а ўступны артыкул да яго 
напісала Тэрэза Голуб. Яна адзначыла: «“Скарбы жыцця” — “лебядзіная 
песня” М. Гарэцкага, споведзь яго душы, тастамент нашчадкам. Гэта 
аповед-трагедыя, якая ўвабрала ў сябе ўсё лепшае, чаго дасягнуў 
пісьменнік у сваёй папярэдняй творчасці. Яна з’яўляецца глыбока 
сацыяльнай і патрыятычнай, напоўненай высокім грамадзянскім 
гучаннем. Сюжэт твора выходзіць далёка за межы асабістага жыцця 
Гарэцкага. “Скарбы жыцця” і “Лявоніус Задумекус” мае вартасці 
рэдкага для беларускай літаратуры 20-х – 30-х гг. дакумента, дзе ў 
мастацкай форме адлюстраваны драматызм сацыяльна-палітычнага 
стану краіны, паказана маштабнасць размаху сталінскіх рэпрэсій, той 
знішчальны “пажар”, што нанёс незаменныя страты беларускаму народу, 
нацыянальнай літаратуры, навуцы, культуры. […] Жыццё і творчасць 
М. Гарэцкага ў далечыні ад родных абсягаў — прыклад самаадданасці, 
нескаронасці, непадуладнасці таленту рэпрэсіям. Яго творы нясуць 
энергетычны зарад для больш актыўнага і ўпэўненага ажыццяўлення 
Адраджэння на сучасным этапе».

*    *    *

Няўмольны час хутка бег і рабіў сваю справу: адлічваў год за годам і 
назаўсёды забіраў родных, блізкіх, знаёмых… У 1976 годзе пакінула гэты 
свет Леаніла Усцінаўна — жонка Максіма, пра якую Г. Гарэцкі напісаў 
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артыкул «Жанчына вялікага сэрца і мужнасці» 134. У 1977 годзе на 93-м 
годзе жыцця памёрла маці Лары — Марыя Міхайлаўна, якую Гурык 
любіў і да якой звяртаўся як да маці. Вельмі цяжка перажываў Гаўрыла 
смерць свайго апошняга любага брата Парфіра, які жыў у Магілёве, дзе 
і пахаваны (1980). Пакідалі жыццё і сябры юнацтва. У 1969 годзе быў на 
пахаванні Міхаіла Грамыкі ў Маскве. Працуючы ў геалагічнай экспедыцыі 
на Нёмане, Гарэцкі ў 1970 годзе паляцеў у Маскву на пахаванне Самуся 
Каляснёва, а праз два гады не стала Аляксандры Смоліч — жонкі даўняга 
сябра і паплечніка па працы Аркадзя Смоліча. Вельмі перажываў стра-
ту дарагога Уладзіміра Дубоўкі. За ім з часам пайшлі Юрка Гаўрук, Паўло 
Рагавы, Даніла Пагуляеў, Міхась Ганчарык, Мікалай Улашчык… А колькі 
не стала калег па геалагічнай працы! Сярод іх Сяргей Якаўлевіч Жук, 
Пётр Мікалаевіч Чарвінскі, Пётр Аляксеевіч Нікіцін, якім ён прысвяціў 
тры сваіх манаграфіі. На паведамленне Лары пра смерць прафесара 
М. М. Грышчанкі з Варонежа Гарэцкі напісаў: «Падаюць, падаюць салда-
ты… Чыя чарга?» На жаль, «падалі» нават значна маладзейшыя вучні, 
такія як таленавіты беларускі даследчык Леанід Вазнячук (1981). У до-
сыць тоўстай кнізе са шматлікімі адрасамі блізкіх і знаёмых Гарэцкіх за-
ставалася ўсё менш не закрэсленых прозвішчаў.

У Інстытуце геахіміі і геафізікі, хаця Г. Гарэцкі і адмаўляўся, урачыста 
адзначылі 80-гадовы, а затым і 85-гадовы юбілеі, на якіх ён, як заўсёды, 
бліскуча выступіў з цікавымі, змястоўнымі дакладамі па праблемных 
пытаннях геалогіі антрапагенавага перыяду. Многа чытаў, з асаблівай 
цікавасцю «Летапісы», якія падараваў Мікалай Улашчык.

У 1984 годзе Лару напаткаў моцны інфаркт. Для Гаўрылы гэта быў 
жудасны ўдар — ён не мог уявіць свайго жыцця без адзінай, любай Ла-
руты. Баяўся пакідаць яе ў хаце адну і таму радзей стаў хадзіць на працу, 
зусім перастаў ездзіць у поле; усё бліжэй падступала старасць, хаця і ў 
87 гадоў яшчэ пісаў артыкулы і выступаў на Вучоным савеце інстытута.

Узрост браў сваё, даваліся ў знакі і наступствы падзей мінулых гадоў: 
павялічыўся скляроз, балелі ногі, цяжка было хадзіць, аднекуль з’явілася 
катаракта, а потым і глаўкома… Апошнія асабліва ўскладнялі жыццё, бо 
зрок усё пагаршаўся, а калі споўнілася Гаўрыле Іванавічу 88 гадоў, дык 
бачыў толькі цені і не мог чытаць. Аперацыю рабіць па ўзросце і стане 
здароўя адмовіліся. А як жыць, як быць без кніг, газет? Лара кожны дзень 
чытала яму, слухаў радыё, тэлевізар. Рады быў пагаманіць з сынам, па-
слухаць размовы супрацоўнікаў інстытута, якія часта наведавалі яго.

Гаўрыла нярэдка садзіўся ў крэсла, заплюшчваў вочы, думаў, 
успамінаў, патроху яго ахоплівала дрымота. І тады ён зноў бачыў сваю 

134 Гарэцкі Г. Выбранае. С. 235–236.
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вёсачку, матулю, маладую і прыгожую, збіраў баравікі разам з мілай Га-
нулькай… Часцей за ўсё думкі вярталіся да Максіма, які не асуджаны, 
жывы, прыйшоў да яго, і яны гамоняць, гамоняць, і так ім абодвум до-
бра…

Лара ў такія гадзіны забыцця Гурыка ў крэсле, а іншы раз і ноччу, 
раптам чула нейкія спалоханыя стогны і крыкі, якія тужліва вырываліся 
з глыбіні яго душы. Яна хутчэй старалася пабудзіць яго, бо ведала, што 
вярэдзяць яму жудасныя моманты турэмнага побыту, многія крыўды 
жыцця…

Гаўрыла не любіў у сваёй кватэры малы пакойчык, дзе стаяў ложак, 
на якім памёрла маці Лары Марыя Міхайлаўна, а пазней цешча сына — 
Паліна Аляксандраўна. Заўсёды абыходзіў той ложак. 16 лістапада 
1988 года ён зайшоў у той пакойчык і раптам адчуў, як стала яму кепска, 
нешта стрэльнула ў галаве, яго штурхнула — і ён паваліўся на гэты ложак… 
Амаль у непрытомнасці мільгнула думка: «Ну, вось і ўсё…». Сын выклікаў 
«хуткую дапамогу», адвезлі ў бальніцу, дзе ляжаў амаль нерухома, гава-
рыць было цяжка. З любасцю адчуваў прысутнасць Лары, Радзіма, а паз-
ней і старэйшага сына Усяслава, якога выклікалі з Масквы. 19 лістапада 
ўвечары адчуў, што нагамі не можа ўжо зусім паварушыць, што яны ха-
ладзеюць, адміраюць, а перад вачыма, як у нейкім калейдаскапічным 
фільме, прамільгнула ўсё жыццё, а потым затрымаліся кадры, у якіх 
ён зноў сустракаецца ў Малой Багацькаўцы з самымі любымі сваімі 
людзьмі — мамай, татулем, братамі, сястрычкай. Усе сабраліся разам, 
такія вясёлыя, здаровыя, шчаслівыя… Яму так радасна, добра… Раптам 
аднекуль здалёк пачуў голас Радзіма: «Тата, як ты адчуваеш сябе?» — 
«Добра!» — адказаў апошнім словам сваім. У 1 гадзіну ночы 20 лістапада 
сэрца Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага перастала біцца.
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з 2004 года выдае «Бібліятэку Бацькаўшчыны».

У серыі пабачылі свет кнігі:

«Месца выданьня — Парыж»:   ]
Выбраныя старонкі часопіса «Моладзь» (1948–1954) 

«Беларусы ў бітве за Монтэ-Касіна»:   ]
Артыкулы, дакумэнты, аповесьць

Н. Гардзіенка. «Беларусы ў Аўстраліі»:   ]
Да гісторыі дыяспары

Л. Юрэвіч. «Мэмуары на эміграцыі»:   ]
Крыніцазнаўчае дасьледаваньне

М. Ганько. «Каб сьведчылі пра Беларусь»:   ]
Жыцьцё й дзейнасьць Міколы Ганька

І. Варабей. «Там, дзе сэрца маё»:   ]
Публіцыстыка, пераклады, апавяданьні

«Эквівалент»: Зборнік эміграцыйнай прозы   ]
(укладальнік Л. Юрэвіч)

Л. Юрэвіч. «Летапісны звод сусьвету Чалавека Сьведамага»:   ]
Гісторыя газэтаў «Бацькаўшчына» й «Беларус» 
(1947–2000)

«Каханы горад»: Зборнік эміграцыйнае ваеннае прозы   ]
(укладальнік Л. Юрэвіч)

Б. Рагуля «Беларускае студэнцтва на чужыне»:   ]
Выданьне другое, выпраўленае й дапоўненае

А. Адзінец. «Паваенная эміграцыя: скрыжаваньні лёсаў»:   ]
Зборнік успамінаў

«Адзін Госпад, Адна Вера, Адзін Хрост»:   ]
Царкоўная гісторыя вачыма эміграцыі  
(укладальнік А. Любіч)



В. Грыцук. «Мы стваралі сваю Беларусь»:  ]
Жыцьцё і дзейнасьць Аляксея Грыцука

«Урачыстасьць у садзе»:  ]
Драматургія беларускай эміграцыі ХХ стагодзьдзя 
(укладальнік В. Нікіфаровіч)

К. Акула. «Заўтра ёсьць учора»:  ]
раман (аўтарызаваны пераклад з англійскай І. Варабей)

У падсерыі «Людзі Беларусі» рыхтуецца да друку:

С. Шапран. «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах,  ]
публікацыях, успамінах, лістах»: 
у 2-х тамах




