
Максiм Гарэцкі i Леанiла Чарняўская. Гiсторыя кахання 
 

Каханне... Вечная таямнiца, Божы дар, цуд.  

Мы прывыкаем да гэтага цуду, паўтараем iмёны тых, хто з’яўляецца сiмвалам кахання для ўсяго 

свету: Трыстан i Iзольда, Дантэ i Беатрычэ, Петрарка i Лаура, Жыгiмонт Аўгуст i Барбара Радзiвiл... У адзiн 

шэраг з iмi можна паставiць iмёны Максiма Гарэцкага i Леанiлы Чарняўскай.  

Мне даўно хацелася напiсаць пра iх каханне. Яшчэ тады, калi пачала работу па складаннi «Летапiсу 

жыцця i творчасцi Максiма Гарэцкага» i з дазволу дачкi пiсьменнiка, Галiны Максiмаўны Гарэцкай, у 

аддзеле рэдкай кнiгi i рукапiсаў Фундаментальнай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Акадэмii навук БССР 

упершыню прачытала лiсты М. Гарэцкага да жонкi i дзяцей, дасланыя iм з Вяткi, куды ён пасля арышту i 

беспадстаўнага абвiнавачання быў высланы ў 30-я гады. Да публiкацыi гэтых лiстоў заставаўся яшчэ добры 

дзесятак гадоў. Я перажыла тады сапраўднае ўзрушэнне: не магла прачытаць без слёз нiводнага радка.  

Пра iх каханне амаль нiчога не напiсана. Лiсты Леанiлы Усцiнаўны да мужа не захавалiся. Асобныя 

звесткi пра iх узаемаадносiны ёсць у «Камароўскай хронiцы» М. Гарэцкага. I хоць гэта твор 

аўтабiяграфiчны, тым не менш, як i належыць жанру хронiкi, – тут зафiксаваны найперш факты. Ёсць яшчэ 

ўспамiны Леанiлы Усцiнаўны, Галiны Максiмаўны, Лёнi Гарэцкага, артыкулы Гаўрылы Iванавiча i Радзiма 

Гаўрылавiча Гарэцкiх, але ў iх няма адкрытых выказванняў пра пачуццi Максiма Гарэцкага i Леанiлы 

Чарняўскай. А калi нешта i згадваецца, то вельмi стрымана, лаканiчна, далiкатна.  

Сам Лёс некалi звёў iх. 1919 год. Вiльня. Сюды, на пачатку года, разам з рэдакцыяй газеты «Звязда» 

пераехаў з акупiраванага Мiнска М. Гарэцкi. На той час быў ён ужо вядомым пiсьменнiкам. Пабачыў свет i 

атрымаў прызнанне зборнiк яго апавяданняў «Рунь». Малады пiсьменнiк прайшоў франтавымi дарогамi 

першай сусветнай вайны, быў паранены, а ў яго рукапiсах ляжалi дзённiкавыя запiсы, зробленыя ў акопах, у 

перапынках памiж баямi. Запiсы, якiя будуць пакладзены ў аснову мужнай, праўдзiвай кнiгi «На 

iмперыялiстычнай вайне». Ужо былi напiсаны i сталi неад’емнай часткай духоўнага жыцця беларускай 

iнтэлiгенцыi артыкулы М. Гарэцкага «Наш тэатр» i «Развагi i думкi» – праграма беларускага Адраджэння. А 

яшчэ жыла прага дзейнасцi: лiтаратурнай, грамадскай i педагагiчнай. Вялiкiя спадзяваннi М. Гарэцкi 

ўскладаў на моладзь, да яе i звяртаўся ён з палымянымi словамi. Пiсьменнiк, педагог, ён добра разумеў, што 

грамадзянскiя пачуццi трэба выхоўваць у людзей з маленства, каб разам з гукамi матчынай песнi, а потым 

праз кнiгу пранiкалiся яны любоўю да роднага краю.  

Не дзiўна, чаму так зацiкавiла М. Гарэцкага вестка аб тым, што настаўнiца Л. Чарняўская рыхтуе да 

выдання чытанку «Родны край», якая прызначалася для дзяцей 1–4-га гадоў навучання. Цi ведаў ён, калi 

вырашыў знайсцi ўкладальнiцу чытанкi, што яна маладая, прыгожая? Можа i ведаў. Ды, пэўна ж, не ведаў, 

што яна будзе вернай спадарожнiцай яго жыцця, падорыць яму дачку i сына, будзе яго паплечнiцай у 

творчай дзейнасцi, а калi напаткае бяда (арышт, выгнанне) – падзелiць з iм усе нягоды. А пасля яго смерцi 

здзейснiць жаночы i грамадзянскi подзвiг: захавае яго лiтаратурны архiў, а потым разам з дачкой Галiнай 

зробiць усё магчымае i немагчымае, каб творчая спадчына М. Гарэцкага заняла пачэснае месца сярод 

класiкаў нацыянальнай лiтаратуры. Не мог ён гэтага ведаць!  

Леанiла Чарняўская. Сялянка па паходжаннi, арыстакратка па духу, верная дачка сваёй 

Бацькаўшчыны. Асветнiца. Пiсьменнiца. Уяўляю яе ў розныя перыяды жыцця. Юнаю, рамантычнаю, 

летуценнаю – у час вучобы ў Вышэйшым Марыiнскiм вучылiшчы, куды яна, дзевяцiгадовая дзяўчынка з 

вёскi Таргуны, што на Вiцебшчыне, паступiла ў 1902 г. Не па гадах стрыманую, строгую ў час яе работы 

настаўнiцай у вёсцы Залессе на Вiленшчыне, дзе яна працавала пасля заканчэння вучылiшча ў 1910 г. 



Засяроджаную, мэтанакiраваную, з акрэсленай грамадзянскай пазiцыяй – у Першай Вiленскай гiмназii, куды 

Леанiлу Чарняўскую запрасiлi на работу ў пачатковых класах з моманту адкрыцця гэтай навучальнай 

установы, з 1 студзеня 1919 г. Маладая настаўнiца пiсала апавяданнi для дзяцей (якраз у 1919 г. выйшаў яе 

першы зборнiк «Дзяцiныя гульнi») i, як ужо згадвалася, збiралася выпусцiць чытанку «Родны край».  

Уяўляю iх першую сустрэчу. Яна ў закрытай блузцы з высокiм каўнерыкам, у чорнай доўгай 

спаднiцы. Стройная. Прыгожая. Строгая. Хвалюецца. Не дзiва! Вядомы пiсьменнiк сам завiтаў да яе. Вось ён 

перад ёю – малады, натхнёны, апантаны iдэяй нацыянальнага адраджэння. Уяўляю душэўны стан Леанiлы 

Усцiнаўны пасля знаёмства з Гарэцкiм. Радасць. Разгубленасць. Прадчуванне чагосьцi невядомага. А потым 

прыйшло каханне. Вайна не перашкодзiла яму. У сваiх успамiнах Галiна Максiмаўна згадвае словы мацi аб 

тым, як насiў ёй ружы Максiм Гарэцкi, «не зважаючы на тое, што пасвiствалi на вулiцы i ў яе двары кулi». 

Неўзабаве «ў той неспакойны час яны абвянчалiся ў Вiленскiм Прачысцiнскiм саборы 16 лiпеня 1919 года». 

У вiленскi перыяд жыцця шчасце маладой сям’i было азмрочана. Дачушцы Галi яшчэ не споўнiлася 

года, Леанiла Усцiнаўна чакала нараджэння другога дзiцяцi – але ў ноч з 19 на 20 студзеня 1922 года яе 

мужа, М. Гарэцкага, арыштавалi польскiя ўлады i пасадзiлi ў адзiночную камеру Лукiшак, абвiнавацiўшы «ў 

прыналежнасцi да партыi камунiстаў, у арганiзацыi тайных баявых дружын з мэтай замаху на дзяржаўную 

ўладу», за што польскiм Карным кодэксам прадугледжваўся смяротны прысуд цi, у лепшым выпадку, 

катарга. У ноч з 3 на 4 лютага М. Гарэцкага прывезлi з турмы дамоў для развiтання з сям’ёй. Мужна i годна 

перанесла гэта выпрабаванне маладая жанчына. Аб гэтым напiша ў «Камароўскай хронiцы» М. Гарэцкi: 

«Развiтанне было балючае, тым болей, што Мiла была на пятым месяцы цяжарнасцi. Трымалася яна добра, 

каб падтрымаць Кузьму, але ёй мроiлася, што яго могуць павесцi i расстраляць, i Кузьма потым шмат разоў 

думаў, як яна перанясе хвiлiны гэтых страшных перажыванняў...». Не магла ведаць тады Леанiла Усцiнаўна, 

што яшчэ двойчы давядзецца ёй перажыць страшныя iмгненнi, калi будуць арыштоўваць яе мужа.  

На шчасце, суд тады не адбыўся...  

У кастрычнiку 1923 г. сям’я Гарэцкiх пераехала ў Мiнск. 

М. Гарэцкi актыўна працуе як выкладчык лiтаратуры, навуковец. Ён так iрваўся сюды, у Савецкую 

Беларусь. Бачылiся тут вялiкiя перспектывы ў творчай дзейнасцi ў iмя святога Адраджэння Бацькаўшчыны.  

Хапала працы i Леанiле Усцiнаўне. На ёй ляжаў клопат пра маленькiх дзяцей, дом, у якi вельмi 

часта наведвалiся госцi. Прыязджалi родныя з Малой Багацькаўкi, заходзiлi суседзi. Ды не толькi домам, 

сям’ёй жыла Леанiла Усцiнаўна. Не забывала яна i пра здзяйсненне ўласных творчых задум.  

Акрамя працы над апавяданнямi, яна па-ранейшаму шчыравала над выпускам чытанкi «Родны 

край». Перакладала ўрыўкi з твораў рускай, польскай, французскай лiтаратуры на беларускую мову 

спецыяльна для чытанкi. Шмат дапамагала свайму мужу, падтрымлiваючы яго творчыя памкненнi. Тут не 

было сапернiцтва. Па сведчанню пiсьменнiка А. Якiмовiча, «гэта была сям’я таленавiтых лiтаратараў. I, 

вiдаць, не толькi Максiм Iванавiч меў уплыў на сваю жонку. Было i наадварот». Гэта пацвярджае той факт, 

што М. Гарэцкi напiсаў шмат апавяданняў i нарысаў для дзяцей, змешчаных у «Родным краi».  

На пачатку 1926 г. сям’я Гарэцкiх пераехала ў Горкi. М. Гарэцкi даў згоду папрацаваць у Горацкай 

сельскагаспадарчай акадэмii, узначалiў кафедру беларускай мовы i лiтаратуры.  

Гэта быў адзiн з самых светлых перыядаў у жыццi Гарэцкiх. Шчаслiвая сям’я, добрае суседства з 

калегамi-педагогамi, прыгожая прырода — усё гэта надавала жыццю асаблiвае хараство. Максiм Iванавiч 

вадзiў дзяцей у дэндралагiчны парк, а Леанiла Усцiнаўна любiла хадзiць з iмi «да невялiкага возера за 

грачыным гаем». Вiдаць, гэта мясцiна нагадвала жанчыне азёрны Вiцебскi край, любую сэрцу вёсачку 

Таргуны.  



Дачцэ Гарэцкiх запомнiлiся Горкi мноствам кветак. I не толькi тымi, што раслi на доследным 

участку сельскагаспадарчай акадэмii, але i кветкамi, пасаджанымi мамiнымi рукамi.  

Кветкi былi на вокнах у кожным пакоi, раслi каля дома. Леанiла Усцiнаўна любiла ўсё прыгожае, i 

гэтай прыгажосцю, якую ўмела ствараць сама, яна хацела атулiць сваiх родных. Яна ўмела прыгожа спяваць, 

мела добры голас – лiрычнае сапрана. У красавiку 1927 г. у Горкi прыехаў Якуб Колас. У акадэмiчным клубе 

была наладжана яго сустрэча. У гонар шаноўнага госця спявала Леанiла Усцiнаўна. У гады выпрабаванняў, 

якiя яна раздзелiць са сваiм мужам, песня будзе дапамагаць пераадольваць цяжкасцi, захоўваць чалавечую 

годнасць, паказваць узор мужнасцi сваiм дзецям. 

А яшчэ Леанiла Усцiнаўна вельмi добра вышывала. Паводле слоў дачкi Гарэцкiх, яна «ўмела 

стварыць на палатне кветкi цi iншае з найпрыгажэйшымi тонкiмi адценнямi. Хадзiлi ў вышытым ёю адзеннi 

дарослыя i дзецi; яе вышыўкi ўпрыгожвалi кватэру». 

Уяўляю Максiма Гарэцкага ў такой рубашцы-вышыванцы. Вiдаць, вельмi прыемна яму было 

апранаць гэтую рэч, вышытую рукамi каханай, хораша думалася ў гэтыя хвiлiны пра яе – прыгажуню, 

разумнiцу, пяюху, майстрыху, што ўмела ствараць утульнасць, прыгажосць.  

К 1 верасня 1928 г. Гарэцкiя вярнулiся ў Мiнск. Яшчэ шмат радаснага i прыемнага адбылося ў iх 

жыццi, але нарастала трывога. Адчувальна змянiлася на горшае грамадска-палiтычная атмасфера ў краiне. 

Пачалiся нападкi ў друку на М. Гарэцкага. Да трагiчнага дня заставалася амаль два гады...  

У ноч з 18 на 19 лiпеня 1930 г. у кватэру Гарэцкiх зноў пастукалi. Леанiла Усцiнаўна ўжо чула такi 

стук у Вiльнi. Максiма Гарэцкага арыштавалi.  

Iх разлучылi, але каханне, калi яно не згасае ў сэрцах дваiх, нельга, як чалавека, пасадзiць у 

турэмную камеру, знiшчыць. Яно застаецца жыць – i ў выпрабаваннях становiцца яшчэ больш моцным i 

прыгожым. У светлыя хвiлiны жыцця каханне акрыляе, натхняе, у драматычныя моманты – яно выратоўвае, 

дае сiлу для жыцця. Так было ў Гарэцкiх.  

Да 10 красавiка 1931 г. М. Гарэцкi знаходзiцца ў Мiнскай турме, потым па этапу яго разам з iншымi 

асуджанымi адпраўляюць да месца высылкi – у Вятку.  

Пачынаецца перапiска – летапiс iх кахання (лiсты М. Гарэцкага да жонкi апублiкаваныя ў кнiзе: М. 

Гарэцкi «Творы», Мн., 1990). Зноў i зноў учытваюся ў радкi лiстоў Максiма Гарэцкага да жонкi i дзяцей, i 

вось ужо здаецца, што я прачытала i лiсты Леанiлы Усцiнаўны да мужа. Я трапляю ў свет iх пачуццяў, дзе 

мiж трывог i клопатаў штодзённага нялёгкага жыцця ў расстаннi гучыць мелодыя iх кахання – непаўторная, 

шчымлiвая, пяшчотная, чыстая, гаючая...  

Мелодыя на два галасы: адзiн з iх – мужны, стрыманы, клапатлiвы; другi – па-жаночы ўсхваляваны, 

трывожны, часам адчайны... Гэтыя два галасы, што iдуць з глыбiняў душы, нiбы рукi закаханых, цягнуцца 

праз расстанне, каб злучыцца ў абдымках, каб падтрымаць адно аднаго ў цяжкую хвiлiну, даць апiрышча 

духу i веры ў лепшае. Гэта мелодыя на два галасы, напачатку цiхая, ледзь чутная, паступова набiрае сiлу, 

запаўняе прастору, i вось ужо два галасы, злiваючыся ў адзiн, гучаць як гiмн каханню – высакароднаму, 

узвышанаму, самаахвярнаму.  

Кранае форма звароту Максiма Гарэцкага да жонкi. Да iмён Лёля, Мiла, Ласка дадаецца яшчэ адно: 

Цярплiвая Ласка. Колькi глыбiннага сэнсу ў гэтых словах, колькi павагi i любовi, шкадавання, што «па яго 

вiне» выпала ёй i дзецям (iх «парасткам маладым», «галубянятам») столькi бяды; колькi стрыманай 

пяшчоты, замiлавання i... удзячнасцi!  

З лiстоў М. Гарэцкага бачна, што, як толькi ён прыбыў у Вятку, Леанiла Усцiнаўна адразу ж 

паставiла пытанне аб пераездзе разам з дзецьмi да мужа. Летам 1931 г. яна наведвае Максiма Гарэцкага ў 



Вятцы, а ў канцы чэрвеня 1932 г. сям’я Гарэцкiх зноў разам. Нялёгкiя гэта былi гады. Жылi ў прахадным 

пакойчыку, памерам у дзевяць квадратных метраў, не хапала грошай. Было i голадна, i холадна. I ўсё ж яны 

былi шчаслiвыя. Максiм Гарэцкi i Леанiла Чарняўская вельмi старалiся, каб драматычныя абставiны, у якiх 

апынулася iх сям’я, не азмрочвала жыццё дзяцей.  

Бацька хадзiў з дзецьмi ў скверык ля Аляксандра-Неўскага сабора, дома iграў на балалайцы цi 

расказваў цiкавыя гiсторыi, у марозныя вечары паказваў дзецям сузор’i i зоркi; майстраваў з сынам Лёнем з 

бамбуку i паперы авiямадэлi, ведаючы, што сын захапляецца маляваннем, авiямадэлiзмам; вучыў дзяцей 

ляпiць з глiны розныя фiгуркi людзей, жывёл; заахвочваў дачку пiсаць дзённiк, вучыў пiсаць сачыненнi, 

падтрымлiваў яе захапленне гiмнастыкай. Аб усiм гэтым i многiм iншым згадвае ва ўспамiнах Галiна 

Максiмаўна.  

З хваляваннем успамiнае гэты перыяд жыцця i Лёня ў лiстах да родных, калi таты ўжо не было ў 

жывых. У лiпенi 1935 г. М. Гарэцкi адбыў тэрмiн высылкi, атрымаў пашпарт, але ў родныя мясцiны не 

вярнуўся. Сям’я Гарэцкiх пасялiлася ў Пясочнi (потым перайменаванай у г. Кiраў). У ноч з 3 на 4 лiстапада 

1937 г. Гарэцкага зноў арыштавалi.  

21 снежня 1937 г. Леанiла Усцiнаўна апошнi раз бачыла свайго мужа, калi яго разам з iншымi 

арыштаванымi з Кiрава-Пясочнi перапраўлялi ў Вязьму. 8 студзеня яна прыехала ў Вязьму, каб атрымаць 

дазвол на перадачу мужу. Тады ж атрымала яна апошнюю запiску ад М. Гарэцкага. Як страшна пiсаць гэтыя 

словы: апошняя сустрэча, апошнi поцiск рукi, апошнiя словы, апошнi развiтальны позiрк, апошняя запiска...  

М. Гарэцкага расстралялi ў Вязьме 10 лютага 1938 г. у 15 гадзiн. З таго страшнага дня прайшло 65 

гадоў.  

Пасля апошняй сустрэчы з мужам Леанiла Усцiнаўна яшчэ пасылала на яго iмя грашовыя пераводы, 

пасылкi, пiсала ў розныя iнстанцыi, каб даведацца, дзе знаходзiцца яе муж. I толькi 1 лiстапада 1939 г. ёй 

паведамiлi ў камендатуры, што муж яе памёр 20 сакавiка ў Комi АССР, пасёлак Важаэль. Леанiла Усцiнаўна 

так i не даведалася сапраўдную дату смерцi мужа. Гэта дата стала вядомая толькi тады, калi пляменнiк 

Максiма Гарэцкага Радзiм Гарэцкi, азнаёмiўшыся з дакументамi па справе М. Гарэцкага, надрукаваў у газеце 

«Лiтаратура i мастацтва» (9, 16 кастрычнiка 1992 г.) артыкул «Расстрэл Максiма Гарэцкага».  

Максiм Гарэцкi i Леанiла Чарняўская. Разам яны былi 18 гадоў. У вечнай ростанi са сваiм каханым 

Леанiла Усцiнаўна пражыла 34 гады. Яе мужа забiлi, але засталося жыць iх каханне. Яно дало сiлы гэтай 

мужнай жанчыне, каб выстаяць, каб гадаваць дзяцей, змагацца за чыстае iмя Максiма Гарэцкага, захоўваць 

яго лiтаратурны архiў. Ужо без мужа, адной, давялося ёй перажыць смерць сына Лёнi, якi загiнуў на фронце 

ў дзень нараджэння бацькi 18 лютага 1944 г.  

I зноў мне чуецца мелодыя кахання на два галасы. Максiм Гарэцкi сказаў аднойчы дачцэ пра 

Леанiлу Усцiнаўну: «Запомнi: яна святая!». I паўтарыў: «Святая!». Незадоўга перад смерцю (1976 год) 

Леанiла Усцiнаўна сказала дачцэ: «Нiколi, нi разу не пашкадавала, што выйшла замуж за Максiма, хоць i 

нялёгкiм аказаўся мой лёс...». 

Таццяна Дасаева, лiтаратуразнаўца  
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