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Т.М. ТАРАСАВА 

ПРАЎДА ЖЫЦЦЯ І ПРАЎДА КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ: ДА ПРАБЛЕМЫ ЧАЛАВЕКАЗНАЎЧЫХ АСПЕКТАЎ 
РАМАНА МІХАСЯ ЗАРЭЦКАГА «ВЯЗЬМО» (1932) 

Рассматривается принцип контраста, который позволил Михасю Зарецкому исследовать сложность и многомерность жизни
белорусского крестьянства на рубеже великих исторических перемен. Система контрастных образов выявляет основные
смысловые комплексы произведения, его художественную значимость и гуманистическую направленность. 

The article deals with the study of the principle of contrast that has been used by Mikhas Zaretski to display various aspects and 
complexity of life of the Belarusian peasantry on the edge of great historical changes. The system of contrast characters reveals main 
semantic complex of the novel, its artistic value and humanistic trend. 

Беларуская літаратура надзвычай адчуваль-
ная да духоўных аспектаў у сацыяльна-палітыч-
ных праблемах жыцця; не была выключэннем і
творчасць Міхася Зарэцкага. Неардынарны склад
мыслення пісьменніка выявіў свае крэатыўныя
магчымасці ў разнастайных тэмах: калектывіза-
цыі, тэме «былых», «учарашніх», узаемаадносін
полаў. Ён пісаў і пра рэвалюцыю («Сцежкі-дарож-
кі»), і пра новую вёску («Падарожжа на новую
зямлю»), і пра трагічныя лёсы прадстаўнікоў бы-
лога класа эксплуататараў («Адна партыя ў шаш-
кі», «Кветка пажоўклая», «Двое Жвіроўскіх», «Во-
рагі»), і пра праблемы адраджэння нацыяналь-
ных каранёў («Крывічы»).  

Не мог застацца М. Зарэцкі ў баку і ад чалаве-
казнаўчых праблем, народжаных часам калекты-
візацыі, але тварыць свабодна ва ўмовах, якія
склаліся вакол пісьменніка ў 1930-я гг., было
складана. Добра вядома, што пасля публікацыі
нарыса «Падарожжа на новую зямлю» (1928) і
пачатковых раздзелаў рамана «Крывічы» (1929) 
вульгарызатарская крытыка распачала публічную
траўлю мастака – М. Зарэцкага выключылі з пар-

тыі, псіхалагічна зламалі, прымусілі апраўдвацца
і каяцца ў грахах, якіх не было. 

У гэты час на Беларусі пачалася калектывіза-
цыя і М. Зарэцкі павінен быў засведчыць сваю
падтрымку новаму працэсу. Але, з аднаго боку, 
Зарэцкі-мастак не мог прыняць тагачасныя формы
«рассяляньвання сялянства» (гл. Мушынскі 1991, 
226), здрадзіць сваім гуманістычным прынцыпам
абароны чалавечай годнасці  безадносна да кла-
савай прыналежнасці. А з другога боку, трэба бы-
ло ўлагодзіць ваяўнічую крытыку, адвесці ад сябе
палітычныя абвінавачанні правадніка ідэалогіі на-
цыянал-дэмакратызму. 

У такіх складаных умовах М. Зарэцкі піша ра-
ман «Вязьмо» (1932), у якім І. Мележ убачыў «су-
ровы рэалізм і мужную глыбіню» і назваў яго «са-
мым глыбокім творам тых часоў пра калектывіза-
цыю» (Мележ 1969). Якім жа чынам дасягаецца
гэтая глыбіня? Даследчыкі творчасці беларускага
пісьменніка (А. Адамовіч, С. Гусак, В. Каваленка, 
А. Майсеенка, М. Мушынскі і інш.) пісалі пра ад-
метнасць яго манеры мыслення, светабачання, 
асаблівасці рамантычнай мовы, адзначалі, што 
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мастаку не былі ўласцівы зададзенасць, схема-
тызм, дыдактыка і пісьменнік свядома аддаваў 
перавагу шматсэнсавасці, поліфаніі ў «плыні 
жыцця». Літаратуразнаўцы І. Чыгрын («Проза 
“Маладняка”»), М. Мушынскі («Нескароны талент») 
надавалі ўвагу праблеме рамантызму ў творчасці 
пісьменніка, выказвалі ідэю сінтэзу рэалістычнай 
і рамантычнай традыцый.  

Сапраўды, М. Зарэцкі плённа выкарыстоўваў 
магчымасці рамантычнай паэтыкі і па-мастацку 
ўвасабляў ідэю бясконцай шматлікасці і вечнага 
станаўлення свету. Ю. Лотман мастацкую сістэму 
рамантызму адносіў да сістэм, у аснове якіх ля-
жыць «эстэтыка супрацьпастаўлення», а не 
«эстэтыка тоеснасці» (Лотман 1999, 234). Кант-
раст у паэтыцы «Вязьма» выконвае функцыю 
спасціжэння складанасці і шматмернасці жыцця, 
ён дазваляе павярнуць з’яву рознымі бакамі, 
разглядаць яе на розных стадыях. Кантрастна-па-
ралельныя супастаўленні і супрацьпастаўленні, 
матыў парнасці, двайнікоў (Карызна – Пацяроб, 
Вера Засуліч – Марына Паўлаўна, Віктар – Зеля-
нюк і г. д.) утвараюць унутраны драматызм твора 
і нагадваюць пра адзінства супрацьлегласцей, 
калі адна рэч знаходзіць сябе ў іншай, калі межы 
размыты і адначасова ўзаемадзейнічаюць пры-
цяжэнне і адштурхоўванне.  

Дваістасць натуры Сымона Карызны праяўля-
ецца ва ўсім: ва ўзаемаадносінах з жонкай і Ве-
рай Засуліч, адначасовым шкадаванні і злосці на 
гаспадара коніка, якога павінны аддаць у калгас, і 
на бацькоў, апынуўшыхся па падказцы сына ў 
дваякім становішчы. Карызна сур’ёзна заклапоча-
ны: як сумяшчаць прынцыповасць на рабоце з 
асабістымі праблемамі бацькоў, з унутраным ду-
шэўным дыскамфортам? «Бязлітасна мардавалі 
яго крутыя пераходы ад ціхага заспакаення да 
раптоўнага страху і роспачы. То яму здавалася, 
што ўсё гэта – глупства, што ўсе турботы яго да-
рэмныя. <...> А то раптам сляпучай маланкай 
бліскала перад ім агнявая здань небяспекі...» 
(Зарэцкі 1991 ІІІ, 80). 

Кантрастнае супрацьпастаўленне ўвесь час 
праяўляецца і ў каханні герояў: яно нясе не толькі 
радасць яднання, але і немагчымасць сумеснага 
жыцця (Вера Засуліч – Сымон Карызна, Аўгінька –
 Віктар, дачка Карызны Стася – Зелянюк). Слодыч 
кахання адначасова тоіць у сабе і боль, і пакуты, і 
выпрабаванні, што выяўляе складанасць асобы і 
чалавечых узаемаадносін. Педантычны аптэкар 
Плакс, празваны местачковым флегматыкам-фі-
лосафам («сівецкі філосаф-мізантроп»), канста-
туе: «У кожнага пытання ёсць дзве нагі: правая і 
левая. <...> У кожнае лахманіны ёсць два бакі: 
верх і спод» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 14). Плакс павучаль-
на тлумачыць: «Кожнай галаве ўласцівы два пра-
цэсы: думаць і балець, і гэтыя працэсы ўзаемна 
абумоўлены: хто больш думае, у таго і больш 
баліць галава» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 43). За іранічным 
адценнем у яго словах схаваны трагізм сітуацыі. 

Кантраст у поглядах на калектывізацыю Ка-
рызны і Пацяроба як спосаб неадназначнага 
стаўлення да грамадскай з’явы сведчыць аб імк-
ненні пісьменніка спасцігаць жыццё ў супярэчлі-
вым адзінстве, у пастаяннай дынаміцы і незавер-
шанасці. Апора М. Зарэцкага на рамантычную 
эстэтыку стварыла ў «Вязьме» адкрытую сэнса-
вую перспектыву, пазначыла рух ад канкрэтнага 
да абстрактнага. Калектывізацыя, напрыклад, 
вызваляла з-пад кантролю тыя аспекты зла, якія 
ператвараліся ў метафізічнае зло, агаляла такія 
схаваныя чорныя глыбіні ў чалавеку, якія пры іх 
узаемадзеянні правакавалі хаос і катастрофы. 
Тэма злачынства ўзнікае ў рамане ў шматлікіх 
варыянтах: у сям’і, у адносінах паміж закаханымі, 
у стаўленні кіраўнікоў да аднавяскоўцаў-сялян, 
да чалавека наогул. Не быў тут выключэннем і 
Сымон Карызна («Трэба быць жорсткім. І перш-
наперш – да самога сябе» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 73)). 
Найглыбейшую пераробку чалавека, лічыў герой, 
можна ажыццявіць толькі «рашучым рэвалюцый-
ным ударам» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 73). «Універсаль-
ную злосць» перарабіць «у здаровую дзейную сі-
лу» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 153) намераны рабочы Зе-
лянюк. 

Праблему злачынства ў рамане М. Зарэцкі 
найперш звязвае з вобразам Пацяроба. Схаваны 
імпульс зла дрэмле ў натуры героя да таго часу, 
калі канчаткова страчаны ўсе маральна-этычныя 
перашкоды для гэтага, магчымасць яго рэаліза-
цыі ўвесь час нагадвае пра сябе: «Пацяроб быў 
наскрозь чалавек адміністрацыйны і не любіў ма-
лімоніцца. Першая ягоная акцыя, чым ён адгук-
нуўся на шырокі рух рэканструкцыі, была тая, 
што ён на раменьчыку цераз левае плячо начапіў 
на сябе наган. Хадзіў ён скрозь з адчайна зморшча-
наю аж да плаксівасці мінаю, якая азначала разам і 
пагарду да людзей, што яго абкружалі, і горкую 
муку за іхнюю безнадзейную нягегласць. <...> 
Пацяроб адчуваў сябе ніякава: яму не давалі 
разысціся. <...> І Пацяроб чакаў да пары, паця-
шаючы сябе ўспамінамі аб калішніх сваіх баявых 
аперацыях ды пераносячы яскравыя карціны іх у 
блізкую будучыню» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 66–67). Як 
бачым, чалавеказнаўчыя аспекты калектывізацыі 
ў асэнсаванні пісьменніка-гуманіста сталі надзвы-
чай сугучнымі фундаментальным філасофскім 
катэгорыям.  

У кантрастным супрацьпастаўленні вобразаў 
(Карызна – Пацяроб, Віктар – Зелянюк, Сівец – Сі-
валапы, Марына Паўлаўна – Вера Засуліч, Якуб 
Лакота – Андрэй Шыбянкоў, Галілей – Плакс) мож-
на бачыць своеасаблівы прыём «іранічнага рас-
чаплення жыцця» (Паўлава 2000, 190), функцыя 
якога не ў сатырычным паказе рэчаіснасці, а ў 
стварэнні іроніі канструктыўнай, задача якой у 
тым, каб пазбегнуць адназначных вывадаў. Ме-
навіта такая роля ўскладзена на апазіцыю Галі-
лей – Плакс. Супярэчлівае адзінства гэтых герояў 
выяўляе вялікую колькасць супрацьлеглых ідэй і 
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поглядаў. Такі аўтарскі падыход дае магчымасць 
паглядзець на з’яву з розных бакоў, не прэтэн-
дуючы пры гэтым на ісціну ў апошняй інстанцыі.  

Нетрадыцыйна змястоўным для таго часу ака-
заўся вобраз дзівака Галілея, які, з аднаго боку, 
напоўнены аўтарскай іроніяй, а з другога – кан-
цэптуальна ёмісты, па-філасофску глыбінны. Не-
выпадкова даследчык М. Мушынскі назваў яго 
«бясспрэчнай творчай удачай М. Зарэцкага» (Му-
шынскі 1991, 255). Дзядзька Ахрэм (па-местачко-
ваму празваны Галілеем) здольны бачыць двух-
сэнсоўнасць жыцця, у кожнай з’яве ён прыкмячае 
два планы – той, што бачны, і другі, схаваны, ня-
бачны. Які з іх больш важны – адназначна вызна-
чыць цяжка, гэтыя планы ўзаемаперацякальныя. 
Іронія Галілея, «старога мудрагеля», «хітруна», 
«наравістага шукальніка», як называе яго М. За-
рэцкі, здольна расшчапляць рэчаіснасць, агаляць 
яе схаваныя цёмныя бакі. Кожная падзея для 
героя – гэта толькі адзінкавы выпадак з вялікай 
колькасці. Ён умее назіраць за людзьмі, бо праз 
«маленькую шчэлачку чалавечага нутра», па яго 
словах, можна ўбачыць, «якая гэта ёсць рэвалю-
цыя, супроць каго яна ідзе і ў які бок мае павяр-
нуць людское жыццё» і «...хто ж судзіць будзе, а 
хто ж адказ будзе браць? А хто ж прысуд накла-
даць?» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 52–53). 

Газет і кніжак Галілей не чытае, бо ў кніжках, 
як лічыць «стары мудрагель», зафіксаваны чужы 
вопыт. Вясковаму «шукальніку» важна самому 
зразумець цяперашні момант: «Ён захапляўся ко-
жнай праблемай, якая траплялася на ягоным 
жыццёвым шляху, – усё роўна, ці мела яна не-
пасрэднае да яго дачыненне, ці не – і з роўнай 
стараннасцю біўся над яе развязаннем. Такі ўжо 
быў Галілееў характар!» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 7). 
Погляд Галілея на чалавека не дагматычны: «Усё 
ламаецца, дык і чалавек мусіць ламацца. Не ў тым, 
дык у тым...» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 8). Намаганні героя 
скіраваны на разгадванне таямніц сучаснасці, якая 
разбурае спрадвечную светабудову: «Рэвалюцыя 
ідзе... Рэвалюцыя заўсёды шукае чые-небудзь 
пагібелі. З гэтай пагібелі – іншым шчасце... Я не 
ведаю... не разумею... Нічога не разумею» (Зарэцкі 
1991 ІІІ, 40). Неардынарнасць вобраза старога 
падкрэслівае і выгляд яго хаты: «На самым канцы 
мястэчка кідаецца ў вочы смешная хацёнка 
Галілея. Яна стаіць адна сярод пустога прагалу – ні 
двара пры ёй, ні плота, нічым-чагенечка. Стаіць, 
самотная, нудная, засыпаная сумётамі снегу, і 
толькі, як дзікі недарэчны ўбор на галаве ў вар’ята, 
узносяцца над страхой непамерна вялікія, 
грамоздныя крылы ветрака» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 38).  

Аўтарскі падыход да абмалёўкі вобраза 
сведчыць аб яго функцыянальнай важнасці ў 
структуры твора, яго канцэптуальнай філасоф-
скай ёмістасці для вырашэння маральна-этычнай 
праблематыкі часу. Вядомы філосаф-багаслоў 
П. Фларэнскі пісаў пра ХХ ст.: «Научное мировоз-
зрение и качественно и количественно утратило 

тот основной масштаб, которым определяются 
все прочие наши масштабы: самого человека» 
(Флоренский 1990 ІІ, 348). Абсалютызацыя рацыя-
налістычнай канцэпцыі свету небяспечная для 
чалавецтва, яна прыводзіць да распаду сусвету 
на лагічную сістэму (прыярытэтную) і духоўную, 
якая аб’яўлена фікцыяй і пазбаўлена пазнаваль-
най функцыі. Заняпад канцэпцыі асобы адчуваў 
М. Зарэцкі і праз вобраз Галілея выказаў сваю 
нязгоду з негатыўнымі працэсамі. Духоўнасць, на 
думку аўтара «Вязьма», не можа быць атаясам-
лена толькі з разумнасцю, як і розум не павінен 
стаць адзінай формай ведаў: «Дзіўны чалавек гэ-
ты Галілей! Яму мала таго, што чуе ён дзень у дзень 
на розных сходах і мітынгах, яму мала таго, што 
бачыць ён сам на свае ўласныя вочы ў Сіўцы, – ён 
шукае яшчэ нечага агульнага і глыбокага, адзінага ў 
сваёй першаістотнай глыбіні. Ад людзей ён чакае 
не тлумачэнняў, не інструкцый. <…> І мардуецца 
стары ў нязбыўных турботах, блудзіць па глухім 
гушчары сумненняў, калоціцца ад ліхога трывож-
нага страху» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 121). Жыццёвы во-
пыт Галілея падказваў старому, што вялікая не-
бяспека тоіцца ў распадзе духоўна-пачуццёвай 
цэласнасці светаўспрыняцця. 

Сам вясковы «шукальнік» з яго цягай да тэх-
нічных навацый не пазбаўлены і пачуццёвага. 
Прыгадаем аўтарскае апісанне Галілеевай мане-
ры спяваць: «Галілей пяе, як певень. І, як у пеў-
ня, заўсёды адзін у яго музыкальны матыў – ад-
настайны і дзікі, мабыць, падобны да прымітыў-
нага спеву першабытнага чалавека» (Зарэцкі 
1991 ІІІ, 157). Герой Зарэцкага напоўнены моц-
ным інстынктыўным пачаткам, які надае яму сілы 
для творчых тэхнічных вынаходніцтваў. «Галілей 
пяе цяпер таму, што робіць важную і цікавую рэч 
(макет Сіўца будучыні. – Т. Т.), якую трымае ў 
найвялікшай таямніцы, пра якую не ведае ні-
водзін чалавек у свеце...» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 158). 

Вобраз Галілея акумулюе ў сабе погляды на 
калектывізацыю розных людзей. Толькі не сама 
калектывізацыя цікавіць старога, а тое, як яе 
ўспрымаюць жывыя людзі, такія непадобныя і 
непрадказальныя, як Плакс, Гвардыян, Зелянюк, 
Пацяроб, Лакота і інш. «Стары мудрагель» закла-
почаны пытаннем: што перашкаджае чалавеку 
ажыццявіць ружовыя мары аб ідэальнай светабу-
дове, чаму няма ў людзях аднадумства? «Чала-
веку дружнасці бракуе, во яно што…» (Зарэцкі 
1991 ІІІ, 130), – сцвярджае Галілей. А ў такім вы-
падку заўсёды будуць пакрыўджаныя. Невыпад-
кова ён увесь час дапытваецца: «Перш яно тое... 
якая гэта ёсць рэвалюцыя?.. Ці скончылася яна 
тая ці не?.. Можа гэта другая ўжо... ага...» (За-
рэцкі 1991 ІІІ, 16). Відавочна, што спрошчаны ад-
каз не задаволіць Галілея, ён не хоча чуць «най-
прасцейшых, найзразумельшых слоў» ад Зеле-
нюка, герой шукае «менавіта слова мудронага, 
якое б захапіла яго не так яснасцю свайго зна-
чэння, як спрытнай тэхнічнай дасканаласцю, шту-
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карскай прыточанасцю адмысловай формы да 
глыбокага зместу» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 131). А глы-
бокі змест для Галілея – гэта змест усебаковы, 
дыялектычна супярэчлівы і зменлівы. Простае 
слова ў разуменні старога ёсць статыка, яно не 
можа выявіць сутнасць найскладанейшай з’явы, 
асабліва калі яна тычыцца лёсу людзей. 

Вобраз Галілея не паддаецца адназначнаму 
тлумачэнню: то ён прыхільнік тэхнікі, то сэрцу 
больш давярае, чым розуму: «Сэрцам больш 
імеш, чымся розумам… <…> А без сэрца чалаве-
ку няможна… ага… зусім няможна… Без сэрца ро-
зум высахне ў чалавека…» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 242). 
Прамалінейны Пацяроб лічыў Галілея «нікчэм-
ным, ні да чаго не прыдатным» чалавекам. Дыя-
лектычнае спалучэнне апазіцыйнай раздвоенасці 
ў вобразе старога сведчыць  пра гнуткасць мыс-
лення беларускага пісьменніка, яго здольнасць 
выяўляць множнасць ісцін. Так, на пытанне Ма-
рыны Паўлаўны аб цяжкасцях калектывізацыі Га-
лілей адказвае: «Тэхнікай трэба браць… ага… 
тэхнікай… А яны не ўмеюць… хі-хі-хі… не 
ўмеюць. <…> Яны баяцца» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 262). 
Зразумела, не пра жалезныя машыны вядзе га-
ворку Галілей з жонкай Карызны, а пра тэхніку 
размовы з людзьмі, пра чуласць, сардэчнасць. 
Успомнім просьбу Таццяны да Зеленюка, каб той 
растлумачыў ёй неабходнасць калектывізацыі: 
«Скажы неяк так, каб зразумела я... На сходзе я 
чула, ды нічога не ўцямлю я там, хоць і словы, 
здаецца, простыя... Ведама, гавораць адразу 
ўсім, дык па колькі там каму прыйдзецца! А ты 
так скажы, каб усё мне адной... (выдзелена 
мной. – Т. Т.)» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 58). Словы Тац-
цяны раскрываюць аўтарскае разуменне сутнасці 
чалавека, яго ўнутранай цягі да ўсведамлення 
сваёй адзінкавасці, унікальнасці, да поўнай сва-
боды самавыяўлення. Перспектыва калектыўнай 
гаспадаркі якраз пазбаўляла чалавека такой 
індывідуальнай адзінкавасці. Сямідзесяцігадовы 
вопыт Савецкай улады, якая не ўлічвала экзіс-
тэнцыяльную сутнасць быцця чалавека, засвед-
чыў марнасць калектывісцкіх абагульненняў. 

Палеміка Галілея з Плаксам абвяргала адна-
мерныя, спрошчаныя ўяўленні аб чалавеку, яго 
памкненнях і пошуках, яна ўвасабляла магчы-
масць выбару індывідуальных паводзін. Сімва-
лічна змястоўную канцоўку мае «Вязьмо»: жыха-
рам прапаноўваецца паглядзець на зроблены Га-
лілеем макет Сіўца будучыні, у якім мала што на-
гадвае вёску да калектывізацыі: «Роўныя, чыс-
тыя, асветленыя электрычнасцю вуліцы, новыя 
вялікія дамы дзіўнай, у свеце нябачанай архітэк-
туры, старанна дапасаванай да найбольшае вы-
годы жылля. <…> ...Сярод усяе гэтае раскошы, 
як барадаўка на чыстым здаровым целе, тырчала 
ў поўнай сваёй красе мізэрная, убогая Галілеева 
хацёнка…» (Зарэцкі 1991 ІІІ, 296–297). Сэнс ма-
кета Галілея аўтар не раскрывае, але размова 
старога Ахрэма з аптэкарам Плаксам пралівае 

святло на кірунак аўтарскай думкі. Прыгадаем гэ-
ты дыялог цалкам:  

– Гэта – тэхніка, Галілей? Га?.. 
Галілей, не сунімаючы свае дробнае лёгкае 

хады, адказаў: 
– Кхе-кхе… Тэхніка, доктар… ага… тэхніка… 
– А дзе ж там твой чалавек, Галілей? Я не ба-

чыў там чалавека… Чаму ты, Галілей, якога но-
вага чалавека сабе не прымудраваў, га? 

Гэта падступнае запытанне сівецкага мізант-
ропа, відаць, дадзела старому, і ён з навучаль-
най строгасцю прабурчаў: 

– Няможна, доктар, так казаць пра людзей… ага… 
няможна… Новых людзей не трэба… Гэтыя людзі 
будуць новыя… Трэба, доктар, чалавека любіць… 
ага… трэба любіць… (Зарэцкі 1991 ІІІ, 297–298). 

Дыскусія дзядзькі Ахрэма з Плаксам – гэта 
роздум самога М. Зарэцкага над прыродай чала-
века, яго маральнымі прынцыпамі, над ілюзіяй 
прадвызначанасці, наканаванасці. Кантрастныя 
вобразы Галілея і Плакса ўвасабляюць варыя-
тыўнасць сэнсаў і адсутнасць абсалютаў, іх 
спрэчкі не ёсць поўнае адмаўленне дэтэрмінізму, 
яны толькі пазбаўляюць яго татальнасці. Невы-
падкова аптэкар Плакс далучаны да мастацтва 
(ён кіруе драмгуртком); у гэтым бачыцца жаданне 
аўтара прымірыць прыродазнаўства і філасофію, 
прыродную ідэю і разумовую. Характары Плакса і 
Галілея сведчаць аб прынцыповай складанасці 
ўсіх ісцін і паняццяў, аб памылковым успрыняцці 
чалавека толькі як заваявацеля прыроды. Спрэч-
кі герояў выяўляюць універсалізм філасофскіх 
разважанняў М. Зарэцкага, гнуткасць яго думкі 
наконт чалавека і яго месца ў светабудове. Бела-
рускаму пісьменніку бліжэй ідэі плюралізму, дыя-
лога навукі з іншымі формамі пазнання: рэлігіяй, 
літаратурай, жывапісам, музыкай. Безумоўна, час 
не спрыяў адкрытай палеміцы беларускага пісь-
менніка з вульгарызатарскімі падыходамі да праб-
лем тагачаснага грамадства, але і быць безуваж-
ным М. Зарэцкі таксама не мог. Такім чынам, паэ-
тыка кантрасту давала магчымасць М. Зарэцкаму 
разглядаць з’явы ўсебакова, паказваць шматмер-
насць жыцця, актуалізуючы ў першую чаргу гума-
ністычныя аспекты калектывізацыі. Кантрастныя 
вобразы выяўлялі ўсю складанасць міжасобасных 
адносін, непарыўнае дыялектычнае адзінства ча-
лавека і свету, самакаштоўнасць жыцця.  
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