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 ВОБРАЗ ІНШАЗЕМЦА Ў АПАВЯДАННЯХ М. ГАРЭЦКАГА 

“АМЕРЫКАНЕЦ” І Л. АНДРЭЕВА “ІНШАЗЕМЕЦ” 

 

У сваёй творчасці і Л. Андрэеў, і М. Гарэцкі асаблівую ўвагу надаюць 

праблеме самавызначэння асобы. Менавіта гэта рыса ўскладняе пазначаныя 

апавяданні, у якіх замест патрыятычнага закліку сцвярджаецца ідэя 

неаддзельнасці чалавека ад сваёй радзімы, яго асобаснай нежыццяздольнасці 

ва ўмовах уяўнага замежнага дабрабыту. У такім ракурсе эміграцыйнае 

пытанне выходзіць за межы нацыянальнага, набываючы статус асобаснага. 

Галоўных герояў апавяданняў, розных па нацыянальнасці, сацыяльнаму 

стану і нават узросту, яднае думка пра тое, што ўсе жыццёвыя цяжкасці 

вырашаюцца за мяжой, у цывілізаваным свеце, дзе нібыта сама рэчаіснасць 

прадугледжвае спакойнае, шчаслівае (найперш у матэрыяльным плане) 

існаванне. І сапраўды, Максім Балазевіч (“Амерыканец”) ужо выпрабаваў 

гэтую думку на жыццяздольнасць амаль за дваццаць гадоў жыцця на заможнай 

амерыканскай ферме жончынага сваяка. Для студэнта Чысцякова 

(“Іншаземец”) гэта пакуль што толькі аб’ект імкненняў. І нягледзячы на 

некаторыя адрозненні ў меркаваннях герояў, па сваёй накіраванасці жыццё 

пана Балазевіча, у нейкай ступені, працяг гісторыі Чысцякова, калі б той у 

фінале не ўсвядоміў памылковасць сваіх думак. У гэтым плане апавяданне М. 

Гарэцкага сюжэтна больш драматычнае за “Іншаземца”, герой якога так і не 

робіць вырашальнага кроку. 

Абодва героя будуюць нейкія абстрактныя канструкцыі, з’яўляюцца 

носьбітамі рацыяналістычных ідэй, якія ратуюць іх ад саміх сябе. Пан 

Балазевіч выношвае выратавальную думку пра “вялікага чалавека” [1, с. 192], 



здольнага “парваць старую сувязь, базіруючую на інстынктах, на прызвычцы” 

[1, с. 192]. Такім чынам ён бяжыць ад самога сябе, спрабуючы заглушыць 

натуральныя пачуцці, тугу па роднаму краю, “адсекчы сябе” [2, с. 89] ад яго. 

Кожны з персанажаў апавядання спрабуе палемізаваць з Балазевічам, 

выкрываючы, дарэчы, аднабаковасць уласных думак. Так, некаторыя 

персанажы (Круке і пан з польскімі вусамі) выказваюць па сутнасці ілжывыя 

меркаванні пра спагаданне бацькаўшчыне на адлегласці, апраўдваючы і 

супакойваючы сваё сытае існаванне, бо зразумела, што не дзеля агульнай 

справы, а для асабістага дабрабыту пакінулі яны радзіму. Дзядзька Эльзы, 

жонкі Балазевіча, мяркуе, што ягоны нямецкі практыцызм больш спрыяе 

росквіту Германіі, чым пустая маркота Максіма, не здольнага да 

матэрыяльнага паляпшэння бацькаўшчыны славяніна. Але тое, што немец 

лічыць мяккацеласцю, Балазевіч справядліва называе высокім духам славян. 

Герой бачыць абмежаванасць нават жончынах думак, якая ідэалізуе жыццё на 

Міншчыне, марыць вучыць вясковых “дзяўчынак шыць плацці на еўрапейскі 

лад” [1, с. 194]. У адказ на гэта Балазевіч бачыць поўны суровай рэчаіснасці 

жыцця на радзіме ў процілегласць амерыканскаму матэрыяльнаму дабрабыту 

сон. Але нягледзячы на ўсе спробы адарвацца ад бацькаўшчыны, туга па ёй 

толькі расце з часам. Таму фінал апавядання адкрыты толькі фармальна: герой 

падыходзіць да паваротнага рашэння вярнуцца. Бо ў глыбіні душы ён адчувае 

беспадстаўнасць усіх адгаворак, нават тых, якія датычацца лёсу яго 

народжаных на чужыне дзяцей (не выпадкова яны носяць у творы славянскія 

імёны).  

Герой андрэеўскага апавядання таксама падсвядома імкнецца 

заглушыць у сябе пачуцці да радзімы. З нямецкай акуратнасцю і 

настойлівасцю студэнт, празваны таварышамі іншаземцам на бацькаўшчыне 

за сваю адчужанасць ад усяго рускага, цяжкай працай збірае грошы, 

рыхтуючыся распачаць “новае”, добрае жыццё на Нямеччыне. Усё звязанае з 

Расіяй мае ў яго разуменні негатыўную канатацыю чужой для яго 

ірацыянальнай хаатычнасці, варварскай бязладнасці, “тупого насилия и 



бессмысленной жестокости” [3, с. 310] 64-га нумара інтэрната, які сімвалізуе 

ў творы ўсю Расію, у процівагу высакароднай культуры захаду. У адрозненне 

ад Максіма Балазевіча, Чысцякоў адчувае сябе чужым на радзіме, свядома 

адракаецца ад яе. Да гэтага падштурхоўваюць і падзеі: пазбаўленыя чалавечай 

логіцы ўчынкі падкрэслена рускага Ванькі Касцюрына і жахлівага сваёй 

фізічнай сілай Талкачова, непаважлівыя адносіны студэнтаў да серба Райка 

Вукіча. У стаўленні да гэтых падзей і раскрываюцца “достойные устремления 

личности” [4, с. 192] героя, пра якія згадвае даследчыца Л.А. Смірнова. Праз 

іх персанаж раскрываецца як сумленны, чулы таварыш, гатовы дзеля 

справядлівасці ахвяраваць самым дарагім. Фізічна слабы, ён кідаецца на 

Талкачова, каб абараніць бязвінна пакрыўджанага; маючы вялікую патрэбу ў 

грошах, дапамагае Райку, які нічога не атрымліваў з дому. Дарэчы, вобраз 

серба як антыпода Чысцякова вельмі важны для апавядання. Гэта яшчэ адзін 

“іншаземец”, які сваімі пакутамі па радзіме, перажываннямі за яе нешчаслівы 

лёс кантрасна адцяняе памылковыя думкі галоўнага героя, які марыць 

вырвацца з чаду роднай краіны, забыць пра яе. Менавіта пакуты Райка, які 

перажывае нацыянальную катастрофу, не маючы магчымасці падтрымаць 

бацькаўшчыну, быць разам з ёй у цяжкі для яе час, пасоўваюць Чысцякова да 

разумення, што і ён не зможа быць шчаслівым далёка ад радзімы, не зможа 

спакойна глядзець на яе пакуты. Герой раптам усведамляе, што немагчыма 

проста адарваць сябе ад Расіі, а тым больш, калі яна знаходзіцца ў такім 

незайздросным становішчы, каб не страціць нешта, дзякуючы чаму ён жыве. 

Робячы свой адказны выбар, Чысцякоў прымае радзіму, разумеючы, што 

жыццёвы шлях не можа быць высцелены аднымі шчаслівымі падзеямі. 

Сюжэтна накіраваныя ў процілеглыя бакі шляхі герояў двух 

апавяданняў (Чысцякова – з бацькаўшчыны на захад, Балазевіча – з захаду на 

радзіму) сыходзяцца ў фінале твораў у адным напрамку. Мінуючы нежаданне 

паддавацца “слабасці” духу, яны нарэшце знаходзяць унутраныя сілы 

разбурыць пабудаваныя “паветраныя замкі” і не здрадзіць сабе. Канешне, ход 

думак Балазевіча і Чысцякова адрозніваецца. Андрэеў адлюстроўвае цалкам 



свядомы выбар героя, гатовага прыняць радзіму з яе няшчасцямі і нягодамі. 

Вобраз беларуса пададзены праз змаганне розуму і пачуццяў, цела і духу. Але 

ўсё ў творы паказвае на перамогу апошняга. Паколькі любоў да радзімы 

Балазевіча – непераадольнае пачуццё, яго выбар відавочны для чытача. 

Характэрна, што нават у назвах апавяданняў закладзены адзін і той жа 

прынцып. М.Гарэцкі называе “амерыканцам” беларуса, у той час, як у 

Л.Андрэева рускі носіць мянушку “іншаземец”. Відавочнай з’яўляецца, па 

сутнасці, аднолькавая іронія абодвух аўтараў, якая падкрэслівае і выкрывае 

памылковасць імкненняў герояў. 

Такім чынам, абодва пісьменнікі сцвярджаюць думку пра тое, што 

радзіма – неад’емны складнік душы чалавека. Кожны з герояў імкнецца да 

свайго самавызначэння. Але як бы ні хацелася яму атаясамліваць сябе з іншым 

народам, упарадкаваць сваё існаванне згодна нейкім рацыянальным ідэалам, 

як паказваюць пісьменнікі, паўнавартаснае жыццё, гармонія цела і духа 

магчымыя толькі на роднай зямлі, сярод блізкіх па крыві людзей. 

Атрымліваецца, што, нягледзячы на розныя ўмовы і задачы, ўласцівыя 

нацыянальным літаратурам, іх прадстаўнікі сугучныя ў сцвярджэнні 

агульначалавечых каштоўнасцей. 
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