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ПРАДМОВА

Максім Гарэцкі – класік беларускай літаратуры. Яго спадчы-
на патрабуе ўвесь час новага прачытання, адпаведнага светаразу-
менню сучаснага грамадства, якое ўсё больш імкліва развіваецца. 
Нягледзячы на тое, што лёс быў нелітасцівы да яго (па сведчанні 
Р. Гарэцкага, пісьменніку давялося пражыць у больш-менш нар-
мальных умовах усяго каля 13 гадоў – гэта багацькаўска-горацкі, 
віленскі, мінска-горацка-мінскі перыяды), М. Гарэцкі надзвычай 
шмат зрабіў для развіцця нацыянальнай культуры.

Творчасць пісьменніка нельга назваць маладаследаванай. 
У сваіх працах да яе звярталіся такія навукоўцы, як А. Адамовіч 
[2], [3], Д. Бугаёў [9], М. Мушынскі [47], М. Стральцоў [58], 
І. Чыгрын [67], Т. Дасаева [26], Т. Голуб [22], [23], Л. Сінькова 
[37], [56], В. Каваленка [32], [33], С. Лаўшук [39], Е. Лявонава 
[45], В. Жураўлёў [30], [31], В. Дэконская [28], Т. Тарасава [59–
61] і інш.

Да розных пытанняў гарэцказнаўства звяртаюцца навукоўцы 
і падчас Гарэцкіх чытанняў, якія праводзяцца штогод, пачы-
наючы з 1992 г. Актыўна даследуецца «малая проза», аповесці 
пісьменніка «Скарбы жыцця», «Сібірскія абразкі», «Дзве душы», 
«Ціхая плынь», драматычны твор «Антон», раман «Камароўская 
хроніка», і зусім мала ўвагі надаецца раману «Віленскія каму-
нары». 

Адной з актуальных праблем гарэцказнаўства з’яўляецца ма-
ладаследаванасць рамана «Віленскія камунары» (1931–1932). 
Нягледзячы на тое, што ў сваіх працах навукоўцы (у тым ліку 
і ў апошнія гады) неаднойчы звярталіся да гэтага твора, раман 
«Віленскія камунары» разглядаецца імі хутчэй у якасці фона, 
выступае кантэкстам да вывучэння ўсёй творчасці М. Гарэцкага. 

Акрамя гэтага, нягледзячы на сур’ёзныя гістарычныя змены, 
што вымагаюць новага разумення ўсёй мастацкай сістэмы тво-
ра, інтэрпрэтацыя «Віленскіх камунараў» амаль не змянілася 
з савецкіх часоў. Недастаткова прааналізавана аповедная струк-
тура рамана, недаацэнена роля біяграфічнага і гістарычнага 
аспектаў твора. У пэўным сэнсе гэты раман апынуўся па-за 
межамі той літаратурнай і гістарычнай эпохі, у якую мусіў 
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трапіць, па-за межамі таго літаратурнага дыскурсу, які мог свое-
часова ўзбагаціць і пашырыць. Аднак, як трапна адзначае І. Жук: 
«Літаратура жыва памятае вырваныя з яе творы, загубленыя 
лёсы яе стваральнікаў і трымае ўгатаванае для іх месца і вышту-
каваную ‟пад памер” матрыцу», – і мае пры гэтым рацыю [29, 
c. 3].

Дадзены дапаможнік ставіць за мэту накіраваць студэнтаў 
да граматнага, адпаведнага сучасным тэндэнцыям у развіцці 
літаратуразнаўства, прачытання рамана ‟Віленскія камунары”, 
які з’яўляецца праграмным творам пры вывучэнні курса бела-
рускай літаратуры 1920-х гг. – першай паловы 1970-х гг. Вы-
данне складаецца з пяці раздзелаў, у якіх падрабязна (з улікам 
спецыфікі мэтавай аўдыторыі – студэнтаў-гуманітарыяў) раз-
глядаецца жанр, стыль, гісторыка-культурны кантэкст рамана. 
Кожны раздзел завяршаецца пытаннямі і заданнямі, скіраванымі 
на працу па засваенні навучэнцамі выкладзенага матэрыялу. 
Метадычныя вартасці мае і  спіс літаратуры, скарыстанай пры 
складанні выдання. 

Спадзяемся, што дадзены дапаможнік будзе карысны для 
студэнтаў і паглыбіць іх веды пры  вывучэнні творчасці Максіма 
Гарэцкага. 

ТРАКТОЎКІ РАМАНА М. ГАРЭЦКАГА 
«ВІЛЕНСКІЯ КАМУНАРЫ» 

Ў БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ

Раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары» пісаўся ў 1930-я гг., 
той час, калі класічны рэалізм,перажыўшы ў сярэдзіне ХІХ ст. 
росквіт, у пачатку ХХ ст. знаходзіўся ў чарговай фазе мастац-
кага развіцця. Гэты літаратурны кірунак «з аднаго боку, <…> 
выявіў свае эстэтычныя магчымасці ў лірычна-псіхалагічнай, 
імпрэсіяністычнай прозе Гі дэ Мапасана, Антона Чэхава, 
Івана Буніна, Максіма Гарэцкага, з другога – выліўся ў цыкл 
раманаў Эміля Заля (‟Ругон-Макары”), Рамэна Ралана (‟Жан-
Крыстоф”), Мартэна дзю Гара (‟Сям’я Тыбо”), Джона Галсуорсі 
(‟Сага пра Фарсайтаў”), Тэадора Драйзера (‟Амерыканская тра-
гедыя”), Томаса Мана (‟Будэнброкі”), Максіма Горкага (“Жыццё 
Кліма Самгіна”). У беларускай літаратуры гэта ўстойлівае пам-
кненне да раманнага эпасу і да цыклізацыі выявілася ў творах 
Коласа, Гарэцкага, Чорнага, Мележа, Шамякіна, Адамчыка, Чы-
грынава, Далідовіча» [5, c. 257]. Даследчыкі сцвярджаюць, што 
«ва ўсіх гэтых творах навідавоку простая залежнасць ад велічнай 
задумы ‟Чалавечай камедыі” Анарэ дэ Бальзака. У француз-
скай літаратуры гэтая ўнікальная мастацкая з’ява атрымала ме-
тафарычную назву ‟раман-рака”, у англічан – ‟сямейная сага”, 
у немцаў – ‟сямейная хроніка”, у расійцаў – ‟раман-эпапея”. 
У беларусаў агульная назва адсутнічае: ‟Палескія аповесці” Яку-
ба Коласа, ‟Камароўская хроніка” Максіма Гарэцкага, ‟Палеская 
хроніка” Івана Мележа, пенталогія Івана Чыгрынава, тэтралогія 
Вячаслава Адамчыка, трылогія Генрыха Далідовіча» [5, с. 257].

Неабходна адзначыць, што ў гэты пералік не ўключаны яшчэ 
адзін твор Максіма Гарэцкага – раман «Віленскія камунары» – 
сямейная сага ці хроніка роду Мышкаў; твор, які па жанравай 
прыродзе традыцыйна вызначаўся як раман-хроніка. 

Пэўны час было прынята лічыць, што адлюстраванне рэва-
люцыйных падзей і станаўленне бальшавіцкай улады ў заходняй 
частцы Беларусі – вядучая тэма твора «Віленскія камунары», але 
такая думка – усяго толькі імператыў часу, абумоўлены шчырым 
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жаданнем даследчыкаў спадчыны М. Гарэцкага рэабілітаваць 
пісьменніка (што і адбылося ў 1959 г.) і падарыць яго творам 
другое жыццё. Дзеля гэтага літаратуразнаўцам 1960-х гадоў да-
вялося пераадольваць немалыя перашкоды. Першым творам 
М. Гарэцкага, які выйшаў пасля рэабілітацыі пісьменніка, было 
апавяданне «Стары прафесар» (з кнігі «Досвіткі» (1926)), над-
рукаванае газетай «Літаратура і мастацтва» 19 снежня 1959 г. 
У гэты перыяд раман «Віленскія камунары» выгадна было 
прадставіць як гістарычны твор пра гераічнае вызваленне Вільні, 
тым больш, што гістарычныя падзеі ахоплены ў ім дастаткова 
шырока: ад перыяду, калі ў Вільні пачалі з’яўляцца першыя рэва-
люцыйныя гурткі (канец 1880-х гг.), да спроб усталяваць Савецкі 
ўрад у Літве, у Вільні 1918–1919 гг., паміж нямецкай і польскай 
акупацыямі. Значнае месца ў рамане адводзіцца гісторыі ўласна 
Віленскага Савета (Камуны) і лёсу яе дзеячаў. Поруч з гэтай 
сюжэтнай лініяй надзвычай інтэнсіўна і яскрава развіваецца ра-
манная гісторыя жыхароў Вільні і яе ваколіц, найперш – роду 
Мышкаў.

Спрыяльным для такой трактоўкі быў і яшчэ адзін момант:  у 
1960-я гады выходзілі і актыўна друкаваліся раманы пра нацы-
янальнае вызваленне заходняй часткі Беларусі (раманы Піліпа 
Пестрака «Сустрэнемся на барыкадах» (1948–1952), Міхася 
Машары «Крэсы змагаюцца» (1966), «Сэрца за кратамі» (1968), 
«Лукішкі» (1970)), а гэта давала магчымасць увесці «Віленскіх 
камунараў» М. Гарэцкага і ў заходнебеларускую, і ў савецкую 
літаратурную прастору.

Арышт пісьменніка ў 1930 г. стаў сур’ёзнай перашкодай для 
яго літаратурнай дзейнасці: імя М. Гарэцкага было выкрасле-
на з літаратуры, творы забаронены, а вывучэнне спадчыны на 
пэўны час было спынена. Таму, безумоўна, трэба выказаць пава-
гу ў адносінах да тых даследчыкаў, якія першымі ўзнялі пытанне 
аб вяртанні гэтага імя беларускім чытачам, што было не толькі 
няпростай, але і рызыкоўнай справай.

Гісторыя выхаду ў свет рамана «Віленскія камунары» пачы-
наецца з ліста, напісанага ў студзені 1958 г. Гаўрылам Іванавічам 
Гарэцкім, братам пісьменніка, і адрасаванага Леаніле Усцінаўне 
і Галіне Максімаўне, жонцы і дачцэ Максіма Гарэцкага. Згадкі 
пра гэты ліст можна знайсці ў кнізе «Падзвіжнік з Малой 

Багацькаўкі» (2008) М. Мушынскага. Як сведчыць даследчык, 
у гэтым лісце Г. Гарэцкі прапануе «звязацца з П. Глебкам, каб 
пагаварыць з ім наконт магчымай публікацыі рамана ‟Віленскія 
камунары” і іншых твораў М. Гарэцкага» [47, с. 9]. 

Аднак, у першы збор твораў М. Гарэцкага «Выбранае» (1960) 
раман «Віленскія камунары» не быў уключаны, паколькі «табу» 
на імя М. Гарэцкага, якое дзейнічала амаль чвэрць стагоддзя, не 
магло не адбіцца на поглядах рэдактараў і даследчыкаў. Першы 
збор твораў суправаджаўся прадмовай А. Семяновіча, у якой дас-
ледчык сцвярджае наступнае: «Літаратурная спадчына Максіма 
Гарэцкага невялікая. Яна складаецца з якіх двух дзясяткаў 
апавяданняў, некалькіх аповесцей, запісак і шэрагу невялікіх 
сцэнічных твораў. Яго пяру належыць таксама літаратуразнаўчая 
праца “Гісторыя беларускае літаратуры” (Вільня, 1920; Мінск, 
1924, 1926 гг.) <…> Шмат якія творы М. Гарэцкага для нашага 
часу гучаць ужо архаічна, яны не могуць задаволіць сучасна-
га чытача ні сваім зместам, ні эстэтычнымі якасцямі» [54, с. 3]. 
У прадмове істотна заніжаны вартасці твораў М. Гарэцкага; зусім 
не згадваюцца раманы «Віленскія камунары», «Камароўская 
хроніка», драматызаваная аповесць «Антон», публіцыстычныя 
творы, перакладчыцкая і педагагічная дзейнасць пісьменніка. 

Нягледзячы на гэта, навукоўцы, разумеючы сапраўдную 
каштоўнасць творчасці М. Гарэцкага, працягвалі працу па вяр-
танні творчай спадчыны пісьменніка чытачу, і ў выніку ў 1963 г. 
раман «Віленскія камунары» (1931–1932) упершыню ўбачыў 
свет. Надрукаваны ён быў у часопісе «Полымя», аўтарам прад-
мовы выступіў М. Лужанін, які прысвяціў М. Гарэцкаму наступ-
ныя словы: «Мы, у першую чаргу літаратары, літаратуразнаўцы 
і мовазнаўцы, як след яшчэ не прачыталі Гарэцкага. А пара б 
перадаць яго творы чытачу са справядлівай ацэнкай іх, фактаў 
літаратуры, цвяроза суаднесеных да часу стварэння і часу новага 
прачытання. Пара, каб гэты мастак буйнога, сапраўды-такі ‟са-
мароднага”, не падобнага на нічый іншы, таленту стаў на сваё за-
служанае, але так і не здабытае пры жыцці месца» [43, с. 15].

6 мая 1964 г. секцыя перакладчыкаў ССП праводзіла пася-
джэнне, прысвечанае чытанню перакладу «Віленскіх камунараў» 
на рускую мову. На гэта мерапрыемства быў запрошаны брат 
пісьменніка – Г. Гарэцкі, які пазней у лісце да Леанілы Чарняў-
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скай-Гарэцкай і Галіны Гарэцкай пісаў: «А. Р. Гатаў сказаў кара-
ценькую ўступную прамову і прачытаў 6–7 кавалкаў, пераважна з 
першае часткі… Потым папрасілі мяне сказаць пра брата. Гаварыў 
я караценька аб месцы ‟Віленскіх камунараў” у літаратурнай 
творчасці 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 невыразнасці далейшага лёсу 
Мацея Мышкі. Ён застаўся ў Вільні як абываталь, без азначанай 
палітычнай мэты. Дораў раіў нават перарабіць канец… (!?)

Затым цёплую прамову сказаў Гарбачоў, беларускі пісьменнік 
і перакладчык з Віцебшчыны, неафіцыйны прадстаўнік белару-
скай літаратуры ў Маскве…

Гарбачоў адзначыў, што ‟Віленскія камунары” належаць 
да рэдкіх твораў пра рэвалюцыю, яе першыя крокі на ўскраіне 
Расійскай імперыі, мастацкую праўдзівасць твора, амаль даку-
ментальнасць, лёс чатырох пакаленняў і прыход апошняга пака-
лення да Кастрычніка; неабходнасць пазнаёміць рускага чытача 
з творчасцю аднаго з пачынальнікаў беларускай прозы…

Апошнім выступаў Аўг. Сям. Мазалькоў. Ён казаў, што 
Максім – яго настаўнік, па ‟Гісторыі беларускае літаратуры” яго 
ён вучыўся… Мазалькоў станоўча ацаніў ‟Віленскіх камунараў”. 
Ён адзначыў, што Максім першы напісаў беларускі раман 
‟Дзве душы”, раней Якуба Коласа; што Максім – арыгінальны 
пісьменнік, імя якога ў часе культу было пад забаронай; выданне 
‟Віленскіх камунараў” на рускай мове – як бы новае нараджэнне 
пісьменніка, зварот яго савецкай грамадскасці, і што гэта – самае 
важнае.

Ну, вось і ўся мая кароценькая справаздача. Мы з Лараю былі 
рады, што імя Максіма не баяцца гаварыць уголас, з пашанаю, 
без зняважлівых лаянак і заўваг. Але прапанова Дорава здала-
ся нам недарэчным напамінкам, што крытыку тыпу вось такіх 
шуканняў заганы яшчэ трэба чакаць» [14, с. 419–421].

Гэты ліст не толькі паказвае нам, як савецкая крытыка ўспры-
няла раман адразу пасля выхаду ў свет, але і ілюструе логіку 
фарміравання адносін да твора. Твор савецкай літаратуры аба-
вязкова павінен быў пракламаваць дзяржаўныя ідэі, пазіцыя ге-
роя мусіла быць дакладна акрэсленай і прадвызначанай. Гэтай 

пазіцыі дзеля вяртання імя вялікага пісьменніка на літаратурную 
ніву і прытрымліваліся даследчыкі творчасці М. Гарэцкага.

Так, Ю. Пшыркоў у артыкуле «Максім Гарэцкі і яго ра-
ман ‟Віленскія камунары”», матэрыял для якога быў напісаны 
ў 1965 г., звяртаў увагу на тое, што «адной з важнейшых эстэтычных 
праблем літаратуры сацыялістычнага рэалізму з’яўляецца ства-
рэнне вобраза камуніста, чалавека-змагара і пераўтваральніка 
жыцця на новых сацыяльных і палітычныхасновах. Свой плён-
ны ўклад у распрацоўку названай праблемы зрабіў і Максім 
Гарэцкі. Вобразы камуністаў у яго рамане не схема, а жывыя 
людзі, і ў гэтым вялікая паэтычная прыгажосць і сацыяльная 
значымасць ‟Віленскіх камунараў”. <…> ‟Віленскія камуна-
ры” – раман гіста рычны. Аўтар адлюстраваў адзін з найбольш 
важных і рашаючых этапаў у барацьбе беларускага і літоўскага 
народаў за перамогу сацыялістычнай рэвалюцыі. Ён апісаў рэ-
альныя гістарычныя падзеі, паказаў сапраўдных удзельнікаў» 
[51, с. 111–112].

Суровай летапіснай праўдай пра тое, як беларускі і літоўскі 
народ змагаліся за Кастрычнік, называў раман «Віленскія каму-
нары» і Б. Сачанка [53, с. 161]. Дакументальную дакладнасць тво-
ра пацвярджалі і самі ўдзельнікі падзей на Вароняй вуліцы. Так, 
адзін з іх, стары літоўскі камуніст А. Якшэвіч, у сваёй рэцэнзіі на 
раман-хроніку «Віленскія камунары» адзначаў наступнае: «‟На-
ват асобныя дэталі, апісаныя ў рукапісе, цалкам адпавядаюць 
таму, аб чым расказваюць жывыя сведкі і ўдзельнікі гэтых па-
дзей, а таксама таму, што я сам бачыў і перажыў. ‟Лоўля людзей 
на вуліцах горада …”–‟гэта прыйшлося перажыць і мне ранняй 
вясной 1918 г.” (У часе нямецкай акупацыі Вільнюса). ‟Нямец-
кая акуратнасць, што межавала з тупагаловасцю”, ‟гігіена…”, ‟Я 
сам паспрабаваў такую лазню ўжо летам 1918 г. у мястэчку Ка-
шэдары…”» [цыт. па: 1, с. 280] .

У першай манаграфіі «Максім Гарэцкі» (1968), аўтарам якой 
быў Д. Бугаёў, раман «Віленскія камунары» атрымаў высокую 
ацэнку. Д. Бугаёў пісаў: «Найбольш значны твор пісьменніка – 
раман ‟Віленскія камунары”, <…> над якім пісьменнік працаваў 
у 1931–1932 гг., аказаўся даволі складаным. Аўтар зрабіў два 
варыянты гэтага твора – беларускі і рускі (пад назваю ‟Вилен-
ские воспоминания”). Аднак толькі ў 1963 г. часопіс ‟Полымя” 
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апублікаваў раман, выдадзены праз два гады асобнай кнігай. 
Тады ж ‟Віленскія камунары” выйшлі на літоўскай мове. У 1966 г. 
выдавецтва ‟Советский писатель” надрукавала кнігу М. Гарэцка-
га на рускай мове. Сюды ўвайшлі ‟Віленскія камунары” і ‟Ціхая 
плынь”» [14, с. 158–159]. М. Гарэцкі, на думку Д. Бугаёва, «быў 
схільны лічыць сваёй галоўнай задачай адлюстраванне падзей, 
перадачу агульнага каларыту эпохі», таму і «характарам дзею-
чых асоб, іх глыбокай псіхалагічнай распрацоўцы, іх раманічным 
лёсам непазбежна надавалася другараднае значэнне» [9, с. 167–
168].

У 1971 . М. Мушынскі, працуючы над сваім раздзелам у ка-
лектыўнай манаграфіі «Беларуская савецкая проза: раман і апо-
весць», у дачыненні да творчасці М. Гарэцкага пісаў: «У першай 
палове 30-х гг. выяўляюцца адчувальныя сімптомы ўтварэння 
яшчэ адной жанравай формы, іншай тыпалагічнай разнавіднасці, 
шмат у чым адрознай, непадобнай на дынамічны, вострасюжэт-
ны раман [‟Вязьмо” М. Зарэцкага, ‟Дужасць” Б. Мікуліча. – 
М. М.]. Мы маем на ўвазе творы, у якіх назіраецца ўзмацненне 
эпічных тэндэнцый, адбываецца эпізацыя жанру рамана. Гэты 
працэс можна прасачыць на прыкладзе раманаў ‟Праз гады” 
П. Галавача, ‟Бацькаўшчына” К. Чорнага, ‟Віленскія камунары” 
і ‟Камароўская хроніка” М. Гарэцкага» [48, с. 131]. 

Такім чынам, імкненне разгледзець ідэю твора «Віленскія 
камунары» праз непарыўную сувязь з рэвалюцыяй, акцэнт на 
эпічнасці, дакументальнасці і дакладнасці адлюстравання па-
дзей – гэта імператыў часу. Відавочна, што ў 1970-я гг. выяўляецца 
большая ўвага да жанравай структуры рамана, з’яўляюцца 
паслядоўныя спробы ўвесці яго ў агульналітаратурны кантэкст, 
супаставіць з творамі іншых раманістаў, падкрэсліць жанравае 
наватарства М. Гарэцкага.  

Пра неабходнасць наноў перачытаць творчую спадчыну 
М. Гарэцкага піша Д. Бугаёў у артыкуле «Аплачана жыццём» 
(2003): «Цяпер гэта становіцца і пільна неабходным, і, што не 
менш важна, магчымым, бо сам час не толькі па-новаму вы-
свечвае вялікасную ў ягоным падзвіжніцтве, трагедыйна-пакут-
ніцкую ў самаадданым служэнні Бацькаўшчыне постаць пісь-
менніка, але і дазваляе гаварыць пра ўсё зробленае ім без аглядкі 
на яшчэ нядаўна непарушныя ідэалагічныя догмы і тыя жорсткія 

цэнзурныя забароны, якія раней вельмі моцна абмяжоўвалі 
даследчыкаў, а ў нечым і проста скоўвалі іх, вымушаючы на 
яўныя недагаворкі, свядомыя ўмаўчанні і іншую эквілібрыстыку, 
ад якой напакутаваліся ўсе, хто хоць трохі думаў пра сваю адказ-
насць перад чытачом і яе вялікасцю Праўдай» [9, с. 176–177]. 

Безумоўна, нельга абмяжоўваць значэнне рамана «Віленскія 
камунары» толькі тым, што аўтар паказаў чытачу праўдзівы во-
браз працоўнага чалавека, які становіцца суб’ектам гісторыі, на-
бывае сацыяльную і палітычную значнасць. У сваёй манаграфіі 
«Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі» М. Мушынскі падкрэслівае: 
«Ролю і значэнне рамана трэба бачыць не ў тым, што яго аўтар 
нібыта сцвердзіў у вобразнай форме ідэю непазбежнасці выхаду 
працоўных мас на гістарычную арэну і паказаў, як народ з ахвя-
ры гісторыі становіцца яе творцам, рухаючай сілай. І адносіны 
пісьменніка да вопыту віленскіх камунараў, якія са зброяй у ру-
ках выступілі на абарону савецкай улады, у сапраўднасці не 
такія апалагетычныя, як вынікае з ранейшых даследчых прац, 
у тым ліку і аўтара гэтых радкоў. Тое ж трэба сказаць і адносна 
пісьменніцкай канцэпцыі рэвалюцыі… » [47, с. 417].

Аднак нават у навуковых публікацыях 1989 года сустракаецца 
думка пра тое, што «рэалізацыі задумы рамана ў пэўнай ступені 
спрыяла і работа М. Гарэцкага па перакладзе на беларускую мову 
прац У. І. Леніна. Яна дазваляла пісьменніку стварыць больш 
поўнае ўяўленне аб стратэгіі партыі, яе тактыцы на розных эта-
пах барацьбы») [38, с. 20]. Магчыма, М. Гарэцкі і быў добра знаё-
мы з працамі Леніна, але нельга пагадзіцца з тым, што дакладнае 
адлюстраванне стратэгіі кіравання партыі было асноўнай тэмай 
«Віленскіх камунараў». Словы М. Мушынскага пра тое, што 
«сённяшнія ацэнкі рамана павінны вынікаць не з меркаванняў 
палітычнага характару, а з аб’ектыўнага вывучэння вобразнай 
сістэмы твора» [47, с. 418] варта разглядаць як канцэпцыю пры 
вывучэнні рамана «Віленскія камунары», што, па сутнасці, і ро-
бяць даследчыкі пачатка ХХІ стагоддзя. 

Новы падыход да аналізу рамана «Віленскія камунары» 
выяўляецца ў кнізе І. Чыгрына «Паміж былым і будучым» 
(2003). Перачытваючы раман «Віленскія камунары» па-новаму, 
адпаведна настроям часу, І. Чыгрын найбольш засяроджваецца 
на праблеме «дакументальнасці» твора.



1312

Адмысловыя спробы «апраўдаць» М. Гарэцкага за залішняе 
захапленне дакументальнасцю, «якая дзе-нідзе яўна, нават гру-
ба публіцыстычна выступае з-пад мастацкіх фарбаў “Віленскіх 
камунараў”», рабіў А. Адамовіч (яго даследаванне пра М. Га-
рэцкага напісана яшчэ ў савецкі час), быццам у апраўданне на-
зываючы гэты прыём «сведчаннем некаторай незакончанасці, 
недапрацаванасці, усё яшчэ нявынашанасці твора, нават паспеш-
лівасці» [1, с. 281]. Аднак думаецца, што А. Адамовіч насамрэч 
добра разумеў, што М. Гарэцкага не трэба «апраўдваць», яго тво-
ры трэба ўважліва вычытваць. У сваёй кнізе «Браму скарбаў 
сваіх адчыняю» (1980) літаратуразнаўца пісаў: «А колькі скарбаў 
у гэтай спадчыне, пакінутай М. Гарэцкім, яшчэ не разгледзелі мы, 
не вывучылі, не ацанілі па-сапраўднаму. <…> Не ўдакладніўшы 
месца М. Гарэцкага ў агульным працэсе развіцця беларускай і са-
вецкай літаратуры, немагчыма правільна ўбачыць і ацаніць сам 
гэты працэс» [2, с. 194].

Але гэта было задачай на будучае, у 1970-я гг. неабходна было 
вярнуць М. Гарэцкага ў савецкую літаратуру, і рабіць гэта трэба 
было асцярожна і памяркоўна. 

Усе прыведзеныя высновы літаратуразнаўцаў дадаткова «тлу-
мачаць» словы самога аўтара, які 10 снежня 1931 г. напісаў: «Кан-
чаю апрацоўваць “Камунараў”. Цяжка мне іх пісаць для друку, 
усё баюся, як не зрабіць якой памылкі ў асвятленні» [17, с. 430].

Задача даследчыкаў якраз-такі і заключаецца ў тым, каб дайсці 
да разумення, якую ж памылку баяўся зрабіць М. Гарэцкі, і што 
на самай справе было прадметам яго асвятлення. «Тым вышэй 
творчы подзвіг Гарэцкага-пісьменніка, калі ён выйшаў перамож-
цам у няпростым змаганні з умовамі паднявольнага існавання 
і складанасцю матэрыялу, пакладзенага ў аснову твора. Перамо-
га выйшла ў выніку смелага творчага рашэння многіх мастацкіх 
задач. 

Так, напрыклад, выбар галоўнага героя і формы аповеду – 
ад яго імя – прадыктаваны імкненнем аўтара замаскіраваць 
ад пільнага цэнзарскага вока свой уласны пункт гледжання, 
у тым ліку і ўласнае разуменне рэвалюцыі, схавацца за героя-
апавядальніка», – адзначае М. Мушынскі [47, с. 425].

Менавіта таму вобраз Мацея Мышкі – галоўнага героя твора – 
выклікае вялікую цікавасць даследчыкаў. Гэты вобраз можна аха-

рактарызаваць наступным чынам: нашчадак былога прыгоннага, 
чалавек сялянскага паходжання, які з цягам часу стане «тыповым 
прадстаўніком рабочага класа, які потым перарасце ў камуніста, 
чалавека-змагара і пераўтваральніка жыцця на новых сацыяль-
ных і палітычных асновах» [51, с. 111]. А на той момант ён усяго 
толькі, як адзначаў І. Чыгрын,  «дзівак з мізэрным прозвішчам 
Мышка», «непасрэдны», «капрызны і ўпарты», які не мае тры-
валай палітычнай пазіцыі. Пры ўсім гэтым даследчыкі сыхо-
дзяцца на думцы, што гэта збіральны вобраз, цалкам падпарад-
каваны гісторыі ці, як вызначыў літаратуразнаўца М. Мушынскі, 
«носьбіт адбітку гістарычнага вопыту мінулага» [49, с. 156]. 

Гэта вобраз бунтарскі, і менавіта такая рыса Мацея Мышкі – 
«не трываць» – выклікала ў даследчыкаў розначытанні. Так, 
адны сцвярджалі, што Мацей «ад стыхійнага пратэсту прыйдзе 
да разумення неабходнасці згуртаванай барацьбы пад кіраўніцт-
вам камуністаў» (М. Мушынскі, 1984 г.) і стане свядомым 
і актыўным барацьбітом за новае жыццё (Д. Бугаёў, 1968 г.), 
другія сумняваліся ў Мацеевай здольнасці свядома ацэньваць 
рэчаіснасць і наяўнасць ў яго трывалага погляду на гістарычную 
сітуацыю па прычыне адсутнасці рацыянальнага падыходу 
і стыхійнага характару мыслення. «Стыхія яшчэ не ўвайшла 
ў берагі, – заўважаў І. Чыгрын. – Зразумела, што падобныя героі 
не маглі быць надзейнай апорай у такой жорстка рэгламентаванай 
справе, як класавая барацьба. Калі ацэньваць баявыя магчымасці 
віленскага рабочага асяроддзя з пункту гледжання псіхалагічна-
родавых дадзеных Мышкаў (а з іншага ацэньваць няма падстаў: 
Мышкі найбольш характэрныя і масавыя прадстаўнікі так зва-
нага віленскага пралетарыяту), то не цяжка зрабіць вывад, што 
мары бальшавікоў авалодаць тады ўладай у Паўночна-Заходнім 
краі праз актывізацыю мясцовых рэвалюцыйных сіл былі не 
інакш як фікцыяй» [67, с. 138].

На стыхійны характар удзелу беларуса ў барацьбе звяртае 
ўвагу і А. Адамовіч у 1975 г., знаходзячы такія дзеянні часам 
«гарачымі» і «бяздумна-безагляднымі», а значыць мала апраў-
данымі, нягледзячы на сілу супраціўлення. «Супраць лю дзей 
такога тэмпераменту, такога складу характару бязлітасна 
дзейнічае “закон гістарычнага бумерангу”, – сцвярджаў 
А. Ада мовіч. – Бо актыўнічаюць Мышкі часцей за ўсё  – як 
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узрываюцца. Калі ўжо больш цярпець не можна. Без патрэб-
най гістарычнай і нацыянальнай свядомасці. Дорага, заўсёды 
вельмі ж дорага абыходзіцца такім людзям, як Мышкі, ‟удзел 
у гісторыі”. Жывуць яны гістарычным жыццём не пастаянна, 
а імпульсіўна, ‟час ад часу”. Адштурхнуць ‟бумеранг” і зноў 
пагружаюцца ў паўсядзёншчыну, у клопаты, справы, думкі 
свае, а ён вернецца ды так стукне! І зноў нечакана» [1, с. 289]. 
Але ж Мацей, на думку А. Адамовіча, – герой перспектыўны, 
які актыўна бярэ ўрокі ў гісторыі, а значыць будучае за такімі, 
як ён, рэальнымі людзьмі, чыя энергія падпітана бунтарскім 
вопытам продкаў.

Вобраз Мацея Мышкі дастаткова складаны, у яго стварэнне 
М. Гарэцкі заклаў не толькі свой творчы вопыт, але і жыццёвы. 
Гэтым вобразам пісьменнік імкнуўся не толькі адказаць на пы-
танне «што рабіць?», але і спрабаваў указаць на тое, з чым трэба 
змагацца. Такім чынам, не з’яўляецца выпадковасцю тое, што ге-
роем рамана становіцца непасрэдны капрызны дзівак з камічна 
бунтарскім мінулым і што, паводле слоў А. Адамовіча, у творы 
адчуваецца рука «Пісарэвіча»[1, с. 288].     

Неардынарнасць вобраза Мацея Мышкі і нестандартнасць са-
мога рамана адзначаў таксама М. Стральцоў. У адным са сваіх 
артыкулаў ён пісаў: «Вось жа жыве, доўжыцца ў нацыяналь-
най свядомасці і часе гэтая немудрагелістая, нават праставатая 
хроніка, гаротная адысея непаўторнага Мацея Мышкі, такога 
жывога да асязальнасці беларуса. <…> Вось прыклад кнігі па-
сапраўднаму сацыяльна дакладнай, рэвалюцыйна-пафаснай, 
да здзіўлення проста зробленай на матэрыяле то бытавым, то 
любоўным, на дакуменце то адозвы, то газеты, на фактах сямей-
нага летапісу, на ледзь не анекдатычнай прыгодзе, а наогул на 
калабруньёнаўскім адчуванні будзённага дня як дня гістарыч-
на-непаўторнага, сацыяльна і грамадска дзейснага, гістарычна 
аптымістычнага. Вось прыклад смелага, невучнёўскага абыхо-
джання з жанрам, які жыве не толькі на ўзроўні падзеі ці героя, 
але і як бы з аглядкай, з пасміханнем на літаратурную трады-
цыю, на сюжэт то авантурны, то куртуазны (памятаеце душачку 
Юзю?), на ідылічную сямейную хроніку з добрымі ‟бацюшкамі” 
і ‟матушкамі”, а наогул жа вы адчуваеце, што аўтару ў мастацкай 
свабодзе ягонай карціць пагарэзіць дзе-нідзе то з маскай якога-

небудзь Тома Джонса-знайдыша, то беднага Бапрэ, які, як вядо-
ма, у айчызне сваёй быў цырульнікам, пасля ў Прусіі салдатам 
і г. д.» [58, с. 177]. 

Л. Корань у сваім артыкуле 1996 г. развіла гэта меркаванне, што 
яскрава кантрастуе з агульнапрынятым большасцю даследчыкаў 
поглядам як на галоўнага героя, так і на сам твор. Разважаючы 
над «крытычнымі інтэрпрэтацыямі» твора ў савецкія часы, Л. Ко-
рань пісала аб вымушанай гісторыка-рэвалюцыйнай трактоўцы 
зместу «Віленскіх камунараў». «Адсюль, – рабіла вы вад даслед-
чыца, – пэўны камізм шараговых інтэрпрэтацый ‟Віленскіх ка-
мунараў”, бо добразычлівыя крытыкі мусілі рабіць М. Гарэцка-
га ў сэнсе ідэалогіі, так сказаць, свяцейшым за папу рымскага, 
а ў сэнсе эстэтыкі – кандовым панарамным эпікам-сацрэалістам» 
[37, с. 50].  

Атрымліваецца, што тыя недахопы рамана, на якія часам указ-
ваюць даследчыкі, можна назваць недахопамі першаснага, акту-
альнага для 1960-х гг. прачытання.

Нягледзячы на меркаванне, выказанае даследчыкам П. Ва-
сючэнкам у 2009 г., аб тым, што раман «Віленскія камунары», 
як і большасць твораў празаіка, напісаны «ў паслядоўнай 
рэалістычнай манеры, у традыцыі аналітызму і псіхалагізму, 
без прэтэнзій на пашыраныя падтэкст і іншасказальнасць» 
[10, с. 38–39], неабходна адзначыць менавіта яго «іншаска-
зальнасць» і дваякую падзейнасць у апавядальнай (наратыў-
най) плыні.

Раман «Віленскія камунары» ўяўляе сабой грунтоўнае апі-
санне цэлай эпохі ў жыцці народаў, увасобленай у мностве 
людскіх характараў і тыпаў. Гэта яднае яго з іншымі раманамі 
1920–1930-х гг., аднак паводле сваёй тэхнікі нарацыі твор ад-
далены ад непаспешлівага, падрабязнага, натуралістычнага 
апавядання пачатку ХХ стагоддзя. Раман «Віленскія камуна-
ры» вылучаецца асаблівасцю жанравай структуры, у якой да-
кладна адчуваюцца элементы дыскурсу авантурных раманаў, 
што сведчыць пра спробу аўтара ўступіць з чытачом у пэўнае 
сумоўе і за непрыхаванай гісторыяй лёсу сям’і Мышкаў пака-
заць складаную гісторыю развіцця грамадства ў перыяд рэва-
люцый ХХ ст. 
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Пытанні і заданні да раздзела:
1. Што вам вядома пра асобу пісьменніка Максіма Гарэцкага?

2. Якія гістарычныя падзеі спрыялі вяртанню твораў М. Гарэцка-
га ў літаратуру?

3. У якіх гістарычных умовах пісаўся раман «Віленскія каму-
нары»?

4. З чаго пачалася гісторыя выхаду ў свет рамана «Віленскія ка-
мунары»?

5. Як фарміравалася стаўленне літаратурнай крытыкі да рама-
на? Прадэманструйце шырыню крытычнай думкі.

6. Чаму вобраз галоўнага героя рамана Мацея Мышкі выклікае 
вялікую цікавасць і неадназначнасць трактовак даследчыкаў? Як бы 
вы ахарактарызавалі гэты вобраз?

НАРАТЫЎНАЯ СТРУКТУРА
«ВІЛЕНСКІХ КАМУНАРАЎ». 

ПОЛІФАНІЧНАЯ ПРЫРОДА РАМАНА

У гэтым раздзеле гаворка пойдзе пра поліфанічнасць рама-
на «Віленскія камунары». Ён мае складаную наратыўную бу-
дову, якая вызначаецца «двайной падзейнасцю». З’ява «двай-
ной падзейнасці» ў мастацкім творы вынікае з праблемы, якую 
М. Бахцін вызначае як праблему «асабістага аўтарства». На яго 
думку, «пазіцыя аўтара рамана ў дачыненні да адлюстраванай 
рэчаіснасці вельмі складаная і праблематычная ў параўнанні 
з эпасам, з драмаю, з лірыкай. Агульная праблема ‟асабістага 
аўтарства” тут ускладняецца неабходнасцю мець нейкую істот-
ную нявыдуманую маску, якая вызначае як пазіцыю аўтара 
(як і адкуль ён – прыватны чалавек – бачыць і раскрывае гэта 
прыватнае жыццё), так і яго пазіцыю ў адносінах да чытачоў, 
да публікі (у якасці каго ён выступае з ‟выкрыццём” жыцця – 
у якасці суддзі, следчага, ‟сакратара-пратакаліста”, палітыка, 
прапаведніка, блазна і г. д.)» [6, с. 310]. 

Усведамленне наяўнасці праблемы «асабістага аўтарства» 
ў рамане «Віленскія камунары» дазваляе выказаць меркаванне, 
што вобраз Мацея Мышкі – гэта і ёсць тая «істотная, нявыду-
маная» маска, якая дапамагае зразумець, адкуль сам пісьменнік 
«бачыць і раскрывае гэта прыватнае жыццё». А бачыць ён яго 
з таго народнага асяроддзя, што было блізкім і зразумелым 
яму – сялянскаму сыну, які разам з усімі абяздоленымі верыў 
абяцанням пра знішчэнне несправядлівасці жыцця.  Іншая рэч – 
тая пазіцыя аўтара-творцы, якая прымаецца ў дачыненні да чы-
тача, і тая мэта, якой ён жадае дасягнуць. Варта згадаць, што ад 
рэвалюцыі 1917 г. да напісання рамана «Віленскія камунары» 
(1931–1933) прайшло 15 гадоў. За гэты час пісьменнік меў магчы-
масць асэнсаваць гэту значную гістарычную падзею, супаставіць 
спадзяванні з вынікамі, абяцанні з рэальна дасягнутым, а, самае 
галоўнае, усвядоміць усё гэта праз уласны лёс, які быў не над-
та літасцівы да яго (за гэты час пісьменнік быў тройчы арышта-
ваны: першы раз белапалякамі за пракамуністычную дзейнасць, 
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і два разы камуністамі па падазрэнні ў антысавецкай дзейнасці). 
Такая школа жыцця ўнесла сур’ёзныя карэктывы ў разуменне 
М. Гарэцкім сутнасці рэвалюцыйных падзей, і дзеля таго, каб 
паказаць сапраўдную рэвалюцыю, а не глянцавае гістарычнае 
апісанне, творцу і спатрэбіўся вобраз Мацея Мышкі, чалаве-
ка, які паўстае перад чытачом часам дзіваком, часам авантуры-
стам, а часам нават і героем. Гэта ўдалая знаходка пісьменніка-
прафесіянала, бо, па словах М. Бахціна, «раманіст мае патрэбу 
ў нейкай істотнай фармальна-жанравай масцы, якая вызначыла 
б як яго пазіцыю, так і пазіцыю для апублікавання жыцця. Тут 
якраз маскі блазна і дурня, канечне, розным чынам трансфар-
маваныя, і прыходзяць раманістам на дапамогу... Вельмі важны 
момант пры гэтым – непрамое, пераноснае значэнне вобраза ча-
лавека, суцэльная іншасказальнасць яго» [6, с. 311]. 

Безумоўна, мы не можам лічыць Мышку ні цалкам блазнам, 
ні дурнем, але пэўная шматграннасць вобраза (паколькі дзе-
янням Мышкі, сапраўды, складана даць адназначную ацэнку) 
падводзіць чытача да разумення, што пісьменнік уступае з ім 
у нейкае сумоўе, стварае сваю «падзею», якая ў дастатковай 
ступені адрозніваецца ад хрэстаматыйнага апісання рэвалюцыі 
гісторыкамі. Уменне ўбачыць наяўнасць гэтай другой «падзеі», 
усведамленне «непрамога» значэння вобраза галоўнага героя 
і з’яўляецца ключом да правільнага разумення стылю М. Гарэц-
кага ў «Віленскіх камунарах». 

Праз рух герояў, які часам нагадвае броўнаўскі (можа таму 
і «мышкавы»), можна ўбачыць праўдзівую гістарычную панара-
му, – што хутчэй за ўсё і было задачай аўтара. Бо навошта тады 
ўведзены ў твор дзівакі Мышкі, апрыёры актыўныя барацьбіты, 
калі можна было б ужо ў выпрацаванай аўтарам творчай мане-
ры дакументальнага аповеду перадаць змест падзей і пазбегнуць 
такім чынам розначытанняў і цэнзарскіх заўваг? Час змяняўся, 
цэнзура ўзмацнялася, і сам М. Гарэцкі захацеў памяняць стыль да-
кументальнага аповеду, характэрны для «Камароўскай хронікі». 

У рамане «Віленскія камунары» ўзнікае шматузроўневасць 
тэксту, так званая «дваякая падзейнасць» апавядальнай струк-
туры, дзе паралельна з гісторыяй (сюжэтам) самога рамана пад-
тэкстава, завуалявана, паказваецца гісторыя сапраўдная. Такім 
чынам мы можам сачыць за дзвюма падзеямі: падзеямі рама-

на і падзеямі-фактамі гісторыі. Менавіта такое супастаўленне 
і прыводзіць нас да разумення аўтарскай канцэпцыі. 

Маўленне героя выглядае маналагічным толькі фармаль-
на. Чытач увесь час адчувае аўтарскую пазіцыю, чуе інтанацыю 
М. Гарэцкага, які «даручае» персанажу расказаць пра ўласна 
перажытае і асэнсаванае. М. Гарэцкі фактычна стварае дзве 
рэальнасці, два планы, дзве падзеі – «відавочнае» і «рэальнае». 
Першае – пастка для шараговага чытача, другое – тое балю-
чае, нацыянальна-адраджэнскае, на што хацеў звярнуць увагу 
М. Гарэцкі.

Для прыкладу возьмем эпізод, у якім пошукі нечага новага 
ў жыцці (трэба адзначыць, што Мацей Мышка – асоба схільная 
да самааналізу, чые душэўныя пошукі накіраваны на дасягнен-
не душэўнага камфорту) прыводзяць нашага героя ў Вільню 
ў Беларускі клуб, які знаходзіцца на Віленскай вуліцы, 29. Кан-
цэрты, спевы, танцы, буфет, маладыя дзяўчаты, зварот на «ты» 
нават да незнаёмых (так было заведзена на беларускі лад)– усё 
гэта вельмі падабалася Мацею. Аднак палітыка«падпільноўвала» 
героя нават у буфеце: «Не разумеў я тады, што гэткім спосабам 
уцягвалі беларускія нацыяналісты ў свае сеці «масу». І спадабаў 
хадзіць туды – от, каб пагуляць… Правадыроў жа беларускага 
нацыяналізму: братоў Луцкевічаў, прафесара Іваноўскага і іншых 
мы там і ў вочы не бачылі. З вядомых людзей давялося мне там 
бачыць адзін раз Янку Купалу. Ён сарамліва і ціхавата, грудным 
голасам, прачытаў нам некалькі сваіх вершаў. Здаецца, паскакаў 
і полечку з нейкаю дзяўчынаю. Выпіў шкляначку гарбаты ў бу-
феце і ціхенька пайшоў з клуба» [12, с. 192]. Так выяўляецца 
ў рамане тэма беларускага Адраджэння, прычым Мышка агучвае 
антыбеларускія штампы, а М. Гарэцкі, іранізуючы са свайго ге-
роя, паказвае чытачу рэальную гістарычную сітуацыю. Вылуча-
ны курсівам сказ указвае на адасабленне аўтара ад персанажа, які 
выходзіць на першы план.

Імкненне знайсці сваё месца ў жыцці прывяло Мацея да паэзіі. 
Ён нават напісаў адзін вершык «пад Купалу», паслаў у «Нашу 
ніву» і атрымаў у адказ прапанову звярнуцца да прозы. Пачаў 
апісваць сваё жыццё – і тут нічога не атрымалася: «Зрабілася со-
рамна, – падраў, пашматаў, у печ укінуў, юшку адчыніў і сярніч-
каю падпаліў. Ляці, маё горкае жыццё, дымам!» [12, с. 193]. 
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Так, ствараючы для свайго героя чарговую камічную сітуацыю, 
М. Гарэцкі паказвае, як пачыналася беларускае Адраджэнне.  

Аднак голас аўтара, удала прыхаваны пад маскай героя ра-
мана, чуецца не толькі ў дачыненні да нацыянальнага пытан-
ня. Герой М. Гарэцкага трапляе і ў новае інфармацыйнае поле, 
у новыя для яго абставіны, назва якім – вайна. Але ж вайна 
свядома падаецца ў творы неяк тэатральна, нібы дэкарацыя 
для сцэны, героем якой з’яўляецца Мацей Мышка. Тут ізноў 
выяўляецца «двайная падзейнасць»: вайна – безумоўна, тра-
гедыя для аўтара, для чытача. Але герой, які знаходзіцца нібы 
«ўнутры» гэтай гістарычнай сітуацыі, не адразу разумее яе маш-
табы і тым больш сутнасць. Перад непасрэдным апісаннем ва-
еннай Вільні для паўнаты ўспрыняцця М. Гарэцкі праз свайго 
персанажа, яго бачанне знаёміць нас з даваенным горадам: «Пе-
рад імперыялістычнай вайною Вільня, гэты старынны, вялікі 
і прыгожы горад, эканамічны цэнтр цэлага краю і культурны пуп 
усяе Літвы і Беларусі, была, аднак жа звычайным “губеранскім 
горадам” царскае Расіі. Шкарлятына, дыфтэрыт, брушны тыфус 
і нават малярыя не выводзіліся ў Вільні ніколі <…> Таму што 
ў яе светлых крыніцах была зараза, на яе вялікіх пляцах кучамі 
валялася смяццё, у цёмных закутках яе прыгожых садоў звінелі 
камары, як на балоце, а яе старынныя падворкі і кватэры ў спрад-
вечных мурах былі самыя брудныя і самыя вільготныя ва ўсім 
свеце… Калі прыйшла вайна, у горадзе спачатку як быццам нічога 
не змянілася, толькі што вакзал, вуліцы і ўсюдых усё было забіта 
салдатамі. Таксама, як і раней, людзі пілі, елі, спалі, жралі, а хто 
мусіў хадзіць на работу – хадзіў на работу. І кахаліся, і жаніліся, 
і дзяцей зачыналі…» [12, с. 194–195]. Ведаючы пра непасрэдны 
ўдзел пісьменніка ў ваенных дзеяннях, можна з упэўненасцю 
сказаць, што такі спосаб перадачы інфармацыі наўмысны і адпа-
вядае развіццю аўтарскай задумы як з кампазіцыйнага боку, так і 
з эмацыянальнага – герой твора працягвае падарожжа, а аўтар – 
іранічны аповед-назіранне, камічная інтанацыя якога спалучана 
з сур’ёзным, нават трагічным, тонам. 

Пры гэтым М. Гарэцкі непасрэдна не ўмешваецца ў станаў-
ленне Мацея Мышкі як асобы, у фарміраванне яго светапо-
гляднай пазіцыі. Герой ідзе па жыцці сваім шляхам, пераскоквае 
з месца на месца, назірае і робіць заўвагі – ён нібыта абсалютна 

самастойны і непасрэдны. І чытача больш цікавіць не тое, дзе ён 
апынецца ў наступны раз, а як ён успрыме наступную праяву 
жыцця. Менавіта ў гэтым заслуга М. Гарэцкага. У такой пада-
чы героя ён наблізіўся да Ф. Дастаеўскага, у якога «рэчаіснасць 
становіцца элементам яго (героя – В. Г.) самасвядомасці» [7, 
с. 54]. 

Нягледзячы на тое, што і аўтар, і галоўны герой рамана 
«Віленскія камунары» мелі непасрэднае дачыненне да падзей 
рэвалюцыі, мы не можам казаць пра тое, што Мышка – рэалі-
затар пісьменніцкай светапогляднай пазіцыі ў творы. Ма-
цей жыве сваім, часам нават не зразумелым чытачу, жыццём; 
пісьменнік дазваляе герою дзейнічаць самастойна, памыляцца, 
нават паводзіць сябе з пэўнага пункту гледжання непрыстойна. 
Аўтар пры гэтым ніяк не каментуе ўчынкі свайго героя. Толькі 
ў атмасферы рамана мы можам адчуць іронію – гэта адзіная пра-
ява аўтарскай пазіцыі, якая адкрытая чытачу. Вось гэта іронія, 
якая нібы суправаджае нас на працягу рамана, і ёсць след «дру-
гой свядомасці», «свядомасці аўтара», і трэба адзначыць, што гэ-
тыя «дзве свядомасці» аўтаномныя, яны не перасякаюцца. Такая 
наватарская для беларускай прозы 1930-х гг. апавядальная ма-
нера – выдатная знаходка беларускага класіка. 

Калі задацца пытаннем аб мэце аўтара пры выкарыстанні па-
добнай стылістыкі, можна прыйсці да наступнага тлумачэння: 
Мышка – асоба, якая знаходзілася ў эпіцэнтры нацыянальных 
і рэвалюцыйных падзей, чалавек, які не асэнсоўвае, а дзейнічае 
ў экстрэмальных абставінах (яму няма часу думаць, што добра, 
а што дрэнна, што карэктна, а што не, бо для яго стаіць адна за-
дача – выжыць). Герой  распавядае, як усё адбывалася, з пазіцыі 
звычайнага бедняка, які некалі «паехаў у пралетарыі». Голас 
жа аўтара (яго свядомасць) прыводзіць нас да разумення таго, 
якім коштам здабываліся пралетарыямі доўгачаканыя свабода 
і роўнасць, з улікам набытага жыццёвага і гістарычнага вопыту 
пісьменнік быццам бы ўступае ў сумоўе з чытачом і гаворыць: 
паглядзіце, а яны ж, гэтыя маладыя і шчырыя рэвалюцыянеры, 
не ведалі, што рабілася ў кулуарах вялікіх палітыкаў. Можна ска-
заць, што голас М. Гарэцкага – гэта голас недалёкай паслярэва-
люцыйнай гісторыі, а голас Мышкі – голас рэальнага «маленька-
га чалавека» часоў рэвалюцыі. 
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«Сама эпоха зрабіла магчымым поліфанічны раман. 
Ф. Дастаеўскі быў суб’ектыўна далучаны да гэтай супярэчлівай 
шматпланавасці свайго часу, ён мяняў станы, пераходзіў з ад-
наго ў другі, і ў гэтых адносінах суіснуючыя ў аб’ектыўным 
сацыяльным жыцці планы былі для яго этапамі жыццёвага 
шляху і яго духоўнага станаўлення», – такую думку выказаў 
М. Бахцін у дачыненні да творчасці Ф. Дастаеўскага [7, с. 43]. 
Вылучаную фразу можна з упэўненасцю аднесці і да выбітнага 
поліфанічнага рамана М. Гарэцкага «Віленскія камунары». Само 
жыццё ўнесла карэктывы ў развіццё рамана як жанру ў белару-
скай літаратуры: у краіне склалася сітуацыя, пры якой чалавек 
страціў магчымасць адкрыта выказваць свае думкі. Двухплана-
васць існавання, двухсэнсоўнасць выказвання, неабходнасць чы-
таць паміж радкамі – усё гэта і прывяло пісьменніка да стварэння 
падобнай стылістыкі. Так успрыняцце праз «дзве душы» пера-
расло ў «поліфанічную карціну быцця». М. Гарэцкі паспрабаваў 
супаставіць два станы, дзве свядомасці – свядомасць «чалаве-
ка непасрэдна з гушчы рэвалюцыйных падзей» Мацея Мышкі 
і «аналітыка»-аўтара. Менавіта вынікі такога ўзаемадзеяння 
і з’яўляюцца асноўнай каштоўнасцю рамана. Прычыну такога 
«падзелу свядомасцей» трэба шукаць таксама і ва ўнутраных су-
пярэчнасцях свядомасці М. Гарэцкага, якія, бясспрэчна, узнікалі 
на працягу жыцця пісьменніка. 

Пэўную «супярэчнасць» М. Гарэцкі адчуваў у сабе: з аднаго 
боку ён, сялянскі сын, шчыра вітаў надыход рэвалюцыі: «Ня-
хай жыве камуністычная Беларусь!» (1918); з другога боку, 
вельмі хутка расчараваўся ў ідэях «інтэрнацыянала». Таму аб-
салютна натуральным з’яўляецца ўзнікненне двух свядомасцей, 
якія, нарадзіўшыся з адной (свядомасці самога пісьменніка), 
прыўносяць у твор супярэчнасць ва ўспрыняцці рэвалюцыі, 
«драматызуюць» яе, «экстэнсіўна разгортваюць» [7, с. 45].  

М. Гарэцкі пастаянна падкрэслівае абумоўленасць характару 
Мацея Мышкі гістарычным кантэкстам. Звернемся непасрэдна 
да твора. Віленскія рабочыя вырашылі адкрыць Рабочы клуб на 
Вароняй вуліцы – гэта ідэя захапіла і Мацея Мышку. З цікавасцю 
аднёсся ён да асобы Францішка Эйдукевіча, які, як сцвярджае 
галоўны герой, быў вельмі папулярны сярод віленскіх рабочых 
яшчэ з рэвалюцыі 1905 года. Ён якраз-такі і ўзяў дазвол у немцаў 

зняць памяшканне пад клуб, у якім размясцілася бібліятэка, 
чыталіся лекцыі асветніцка-палітычнага характару, а сярод 
лектараў былі Кейрыс, доктар Банькоўскі, таварыш Сахоцкі і на-
ват беларуская пісьменніца Алаіза Пашкевіч-Кейрыс. 

Аднак і тут Мышка паказаны нам двухпланава: з аднаго 
боку, ён з дзіцячай радасцю гаворыць пра сваё новае захаплен-
не, з другога боку, на дастаткова сур’ёзным узроўні ацэньвае 
сітуацыю ўнутры клуба. Тут добра адчуваецца прысутнасць 
М. Гарэцкага-адраджэнца, у творы якога рэалістычна адлюстра-
вана цьмяная яшчэ нацыянальная свядомасць шараговага бела-
руса (у дадзеным выпадку – Мацея Мышкі). «Як цяпер я добра 
разумею, – дзеліцца сваімі ўспамінамі Мацей, – у лекцыях быў 
палітычны разнабой. А тады я гэты разнабой не столькі разумеў, 
колькі адчуваў. Але адчуваў усё ж даволі добра, што, напрыклад, 
Эйдукевіч найбліжэй падыходзіць да рабочых, Кейрыс (лідар 
літоўскае сацыял-дэмакратыі) ухіляецца ў літоўскі нацыяналізм, 
Цётка (жонка Кейрыса) з аднаго боку – дужа моцна кранае стру-
ны рабочага сэрца, а з другога боку – і яна, не-не дый ударыцца 
ў нацыяналізм беларускі… Адным словам, у сэнсе палітычна-
партыйным цягнулі нашы лектары “кто в лес, кто по дрова”…  
Пры ўсім тым, абуджалі яны ў рабочых масах сацыяльную свя-
домасць, не давалі драмаць класаваму пачуццю. І рабочыя праз 
іх лекцыі рабіліся наогул больш пісьменнымі, больш развітымі 
людзьмі» [12, с. 216]. Такім чынам, праз наіўна-непасрэдныя 
меркаванні героя  выяўляецца рэальная гісторыя, яе ацэнка 
М. Гарэцкім.

Такая наяўнасць двух свядомасцей у рамане «Віленскія ка-
мунары» становіцца заканамернай, з’яўляецца адчуванне, што 
твор мае два гучанні, дзве трактоўкі адной гісторыі жыцця. Па-
ралельная перадача погляду наіўнага Мышкі і рацыянальная 
ацэнка падзей больш сталым чалавекам – вось той прыём, дзя-
куючы якому пісьменнік дасягае аб’ёмнасці, стэрэаскапічнасці 
ўспрыняцця. 

Гэты літаратурны прыём фарміруе чытацкае пытанне: лёс 
Мышкі – гэта сам прадмет аўтарскага даследавання ці проста 
спосаб аналізу рэчаіснасці? Хто альбо што насамрэч з’яўляецца 
аб’ектам аналізу твора – Мацей Мышка (а менавіта, яго света-
ўспрыняцце) ці гістарычная рэчаіснасць?
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Такі арыгінальны для беларускай літаратуры тып героя 
дазволіў М. Гарэцкаму па-наватарску, смела і глыбока раскрыць 
у мастацкіх вобразах рэальную беларускую гісторыю 20–30-х гг. 
XX стагоддзя. 

І рэчаіснасць, і лёс галоўнага героя не могуць існаваць паа-
собку, бо з’яўляюцца ўзаемадапаўняльнымі. Адсюль вынікае, 
што стаўленне М. Гарэцкага да рэчаіснасці ў рамане не абыяка-
вае, не фонавае, а дастаткова сур’ёзнае і ўважлівае. Ён уводзіць 
у грамадскае жыццё непасрэднага Мацея Мышку і вуснамі гэтай, 
у пэўнай ступені, наіўнай асобы агучвае ўсю праўду. Невыпадко-
ва Мышка не мае ўстойлівай партыйнай прыхільнасці – з адноль-
кавай цікавасцю слухае выступленні лідараў як беларусаў, так і 
палякаў, літоўцаў. Ён убірае ў сябе інфармацыю па крупінках, як 
тая мыш, якая цягне ў нару ўсё, што трапляецца на шляху. Такім 
чынам і ствараецца перад нашымі вачыма грамадска-палітычная 
мазаіка, складзеная намаганнямі Мышкі: яркага, дынамічнага, 
наватарскага героя. 

Так, да канца 1915 г. Мацей Мышка працаваў на лесапільні 
графа Тышкевіча, а потым трапіў пад скарачэнне, бо немцы 
вырашылі механізаваць вытворчасць. Аднак і ў гэтым Мышка 
здолеў знайсці станоўчы момант, што зноў вяртае нас да думкі: 
дзівак ён ці вар’ят, ці гэта той «жартаўлівы Пісарэвіч», які смяец-
ца там, дзе «кроўю плакаў бы другі»? Гэта той тып беларуса, які 
сімпатычны М. Гарэцкаму сваёй жыццястойкасцю, імкненнем 
агораць бяду іранічным стаўленнем да яе, смехам, аптымізмам. 
Вось як рэагуе Мацей на звальненне: «І да мяне таксама была 
праяўлена людскасць. Нават без мае просьбы выдалі мне пас-
ведчанне са штампам: “часова скарочаны”, каб не злавілі мяне, 
з маёю дэфектнаю рукою, дзе-небудзь на вуліцы, пакуль буду 
шукаць сабе якога зручнага занятку. Памазалі мне па губам са-
лам, а я і рад… » [12, с. 221]. Нават у гэтых развагах мы можам 
заўважыць прысутнасць «другога я» (так званага alter ego), 
паколькі першы і апошні сказы цытаты з’яўляюцца абсалютна 
несумяшчальнымі. Тут – іронія самога аўтара, наўмыснае ства-
рэнне дваістасці, якая выступае ўжо як стылёвая асаблівасць ра-
мана «Віленскія камунары».

У такой самай танальнасці падаюцца і эпізоды, звязаныя 
з іншымі персанажамі рамана, напрыклад, з Міхасём Мышкам. 

Як толькі рэвалюцыйны настрой дайшоў да Вільні (як вядома, 
ужо ў канцы 1880-х гг. пачалі з’яўляцца рабочыя рэвалюцый-
ныя гурткі на прадпрыемствах), бацька Мацея адразу становіцца 
яго прыхільнікам. З гэтага пачынаюцца прыгоды рэвалюцыяне-
ра Мышкі-старэйшага: «Першая рэвалюцыйная пракламацыя 
трапіла яму ў рукі, калі быў ён у Пецярбургу – ад каго і як, ён 
ужо потым і сам не памятаў. Але, спачуваючы рэвалюцыйнаму 
руху, ён доўгі час не ведаў, дзе ж яны, гэтыя рэвалюцыянеры, як 
іх знайсці, каб далучыцца» [12, с. 157]. Тут мы зноў сустракаемся 
з аўтарскай іроніяй, завуаляванай пад сур’ёзны настрой перса-
нажа. 

М. Гарэцкі не спрабуе стварыць дакументальны аповед пра 
рэвалюцыянера-героя, а наадварот, прыўносіць элемент ка-
мізму ў  апісанне некаторых дастаткова сур’ёзных гістарычных 
момантаў-эпізодаў, надаючы тым самым рэвалюцыйнаму імпэту 
Міхася Мышкі прыгодніцкі характар, што падкрэсліваецца на-
лежным зачынам: «І вось, аднойчы, у нядзелю, заходзіць Васі-
леўскі. Пасядзеў, пагаманіў. Успомніў бацька пра дзядулю, што 
вось пакутуе дзесьці ў Сібіры… А потым і кажа:

«– Пойдзем сёння да майго брата ў госці…
– Чаму ж не пойдзем…
Дарогаю Васілеўскі, жартуючы, кажа:
– Толькі нікому дужа не хваліся, што сёння быў у майго брата. 

І жонцы нічога не кажы…
Бацька думаў, што будзе выпіўка, і, таксама жартам, яму ад-

казвае:
– Ну, спярша пабачым, які будзе пачастунак.
– Піва будзе новае, – загадкава заўважыў Васілеўскі»[12, с. 156]. 
Аднак піва зусім не было, затое менавіта на гэтай сустрэчы, 

першы раз у сваім жыцці ад маладога доктара Дамашэвіча, які 
потым, як высветлілася, аказаўся ярым літоўцам, бацька пачуў 
слова «таварыш», сказанае да рабочых. Спачатку ўсё ўражвала, 
а з часам стала троху смешна, а потым прыкра, бо той доктар 
«навучаў сяброў гуртка, каб лічылі сябе літоўцамі і гаварылі 
па-літоўску» [12, с. 157]. Потым з’явіўся Станіслаў Тарусевіч, 
які быў«цвёрдым ‟міжнароднікам”, ці то інтэрнацыяналістам», 
і ўсе перайшлі да яго [12, с. 157]. Сур’ёзнасць Мышкі ў перада-
чы дадзенай інфармацыі зноў пераклікаецца з іроніяй Гарэцка-
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га, што падкрэслівае асаблівую для рамана «Віленскія камуна-
ры» аўтарскую поліфанічную манеру аповеду. Гэта ўжо не толькі 
традыцыйны для беларускай літаратуры «смех праз слёзы», 
а ў нейкім сэнсе «тэатр абсурду», які і ствараецца дзякуючы 
менавіта «сур’ёзнасці» героя-апавядальніка.  

Звернемся зноў да рамана. Перабіраючы палітычныя пра-
пановы, бацька галоўнага героя атрымліваў палітычны вопыт. 
Здаецца, што ён не толькі падарожнічае з месца на месца, але і 
«блукае» па палітычных арганізацыях з прагай палітычнага са-
мавызначэння. Духоўны пошук – вось што хвалюе Міхася Мыш-
ку і што з цягам часу стане хваляваць і Мацея. Ці ўспрымае аўтар 
гэты духоўны пошук сур’ёзна – нельга сказаць адназначна, аднак 
тая іронія, з якой падае гэта пісьменнік, зусім не дыскрэдытуе ге-
роя. Хутчэй, яна мае свой глыбокі сэнс, паказваючы ўсю склада-
насць тагачаснай палітычнай сітуацыі, насычанай барацьбой за 
«партыйных членаў», якім цяжка яшчэ спасцігнуць сапраўднае 
значэнне і маштаб падзей.

Так, у той жа актыўна-авантурнай манеры развівае аўтар да-
лей Мышкаву гісторыю: «А потым, скора, выбілі майму бацьку 
левае вока. Ды так – што застаўся на ўсё жыццё аднавокім…» 
[12, с. 158]. Узнікае адчуванне, што зачын «а потым» у дадзе-
най сітуацыі – зусім не выпадковасць, а наўмыснае жаданне 
канстатацыі лагічнага выніку, да якога прыводзіць удзел у той 
палітычнай віхуры, той гістарычнай авантуры, якая змята-
ла ўсё на сваім шляху. Да прыкладу, Мышка-старэйшы, які 
быў прыхільнікам інтэрнацыяналіста Тарусевіча, апынуўся на 
дэманстрацыі (дзе ён і страціў вока), якой кіраваў Гірша Ле-
керт, баявік Бунда. Ці выпадковая гэтая блытаніна? Ці такая 
несвядомасць рэвалюцыянера з’яўляецца адлюстраваннем таго, 
што часам жаданне ўліцца ў гістарычны працэс, сцвердзіць сябе 
ў грамадстве пераважала над палітычнай прыхільнасцю, чым 
выклікала шэраг недарэчнасцяў? Хіба гэта не праўда жыцця, 
якая прысутнічае ў авантурных раманах, кіруе чалавечым лё-
сам?

Дзякуючы такім эпізодам у рамане становіцца зразумелым, 
што палітычнае жыццё заманьвала сваёй візуальнай свабодай, 
пры гэтым палітычная стыхія паглынала чалавека вельмі хутка. 

Так, абсалютна прадказальна пачынаецца чарговы этап 

прыгодаў Міхася Мышкі: арышт, турма, суд і як вынік – 5 год 
высылкі. Пры ўсім гэтым М. Гарэцкі не змяняе іранічны на-
строй свайго аповеду: арыштаванага Міхася пасадзілі бясплат-
на на фурмана і, «як важнага пана, пад вялікаю аховаю павезлі 
ў паліцыю. Зараз пачалі з ім прыемную гутарку. Палкоўнік быў 
вельмі стройны, прыгожы афіцэр з чорнымі вусамі. А пракурор 
быў лысы, як калена, у дужа доўгім сінім мундзіры з дарагога 
сукна. У такой высокай кампаніі бацька мой дагэтуль яшчэ ніколі 
не бываў. І нават калі яго секлі ў 1902 г., знаёмства яго вышэй 
акалодачнага не ішло» [12, с. 166]. Ізноў яскрава чуюцца два га-
ласы ў адным маўленні – наіўны героя-апавядальніка і іранічны 
апавядальніка-аўтара.

Такім чынам, прыгоды герояў дапамагаюць чытачу ўбачыць 
праўдзівую гістарычную карціну, а гэта і было задачай аўтара. 
Дзве падзеі, дзве панарамы жыцця: адна відавочная і адкрытая – 
Мышкава, і другая, прыхаваная ў падтэксце, – гісторыя самога 
М. Гарэцкага, што нясе на сабе адбітак гісторыі сусветнай, агуль-
началавечай, прадстаўлены ў творы. 

Паказальнымі ў гэтым аспекце з’яўляюца эпізоды, дзе М. Га-
рэцкі паказвае чытачу Вільню палітычную. «Тарыба», «Та-
варышы з Масквы», «Прыезд бацькі», «Нямецкі пераварот», 
«Хадэцкі мітынг», «Выбары ў савет», «Белае і чырвонае» – вось 
няпоўны пералік раздзелаў, у якіх асвятляецца далейшае жыц-
цё герояў рамана. Гэта своеасаблівы кантраст фізічнай знямогі 
і палітычнай актыўнасці. Пакуль адны не могуць узняцца з лож-
ка ад слабасці і голаду, другія актыўна ідуць да іх з палітычнымі 
пракламацыямі. 

Такім чынам, весткі аб Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі на-
рэшце дайшлі да Вільні: насельніцтва горада, безумоўна, узру-
шана. «Прыйшлі яны (весткі) позна, у перакручаным выглядзе, 
і я тады зусім не разумеў усяго каласальнага значэння першай 
вялікай пралетарскай рэвалюцыі, – дзеліцца з чытачом Мыш-
ка. – Дый ці я адзін? Нават у многіх перадавых, зусім свядомых 
віленскіх рабочых не было яснага ўяўлення аб падзеях у Расіі. 
І ім тады здавалася, што ўсё гэта адна і тая самая расійская рэва-
люцыя – кіпіць, бурліць і вылівае – то правей, то лявей.

Віленскія рабочыя ў масе сваёй, пэўна ж, вельмі радаваліся 
і цешыліся, калі чулі, што рабочыя ў Расіі бяруць верх. Але 
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глыбей над справамі яшчэ мала хто задумваўся. І дзейнасць 
партыі бальшавікоў у Расіі віленская рабочая маса, як і дробная 
віленская буржуазія розных нацыянальнасцей, больш звязвала 
тады з абыватальскімі надзеямі на блізкі мір, на блізкае сканчэн-
не сваіх пакут» [12, с. 248]. 

Менавіта з гэтага моманту адчуваецца непасрэднае жаданне 
М. Гарэцкага выказацца шчыра і адкрыта, бо сапраўдную сут-
насць тых падзей нават сам пісьменнік зразумеў далёка не адразу, 
а асэнсаваўшы, лічыў сваім грамадзянскім абавязкам праўдзіва 
адлюстраваць іх.

У вышэйпрыведзенай цытаце звернем увагу на вылучаную 
намі фразу, бо надта адкрыта выяўляецца ў ёй думка пісьменніка. 
Сапраўды, толькі з цягам часу можна было з упэўненасцю ска-
заць, што ўсе падзеі таго перыяду ўспрымаліся знясіленым 
вайной і голадам народам як сон, як віхура, якая пранеслася 
над галовамі, натуральна, не даўшы магчымасці для глыбокага 
аналізу рэчаіснасці.

Вялікая колькасць партый і палітычных пракламацый за-
маньвала сваімі «салодкімі спевамі». І Мацей, як непасрэдны 
ўдзельнік, спрабуе разабрацца ў тым, што адбывалася. «Тым ча-
сам адбыліся мірныя перагаворы ў Брэст-Літоўску. Бальшавікі 
выраслі ў вялікую рэальную сілу. І гэта падмацоўвала мае 
крытычныя адносіны як да немцаў-акупантаў, так і да нашых 
віленскіх нацыяналістаў… А нашы віленскія нацыяналісты цяпер 
адны найбольш і шавяліліся пад нямецкаю апекаю, – працягвае 
свае разважанні Мышка. – Немцы заігрывалі з нацыянальнымі 
меншасцямі былой царскай Расіі праз увесь час акупацыі… 
А рабілі яны гэта розным спосабам…

З палякамі яны вялі больш паважныя гутаркі, аднак асабліва 
дапамагаць ім не хацелі, бо гэта былі іх спрадвечныя і даволі моц-
ныя ворагі…

З беларусамі яны няньчыліся, і праз сваю газету ў беларускай 
мове ‟Гоман” яны ўбівалі беларусам у галаву, што ім будзе до-
бра толькі ў сваёй асобнай дзяржаве – пэўна ж, пад нямецкай 
зверхнасцю… » [12, с. 249]. Безумоўна, вуснамі Мацея Мышкі 
тут гаворыць сам М. Гарэцкі. Асаблівай увагі заслугоўваюць 
выдзеленыя радкі, яны сугучныя з выказваннямі пісьменніка 
ў артыкулах смаленскай пары. 

Так, у артыкуле «Будзем жыць!», надрукаваным у Смален-
ску ў 1918 г. за дзень да падпісання Брэсцкага міру, чытаем на-
ступнае: «В эти наши дни дьяволы империализма и буржуаз-
ности изо всех сил сеют ветер в умах маловерных <…> Змеи, 
жалившие народ, строят теперь надежды, главным образом, на 
смятении в умах маловерных. Ведь: маловерие расстраивает 
ряды бойцов  <…> Пусть будет вам учителем несокрушимая 
вера в идею, несокрушимая вера в социализм, в братство, ра-
венство и свободу… Для нас не было готовой мощной опоры 
в борьбе за социализм. Для других народов теперь есть: Рос-
сийская пролетарская республика» [17, с. 206–208]. Гэты арты-
кул і прыведзеныя вышэй разважанні Мацея Мышкі, маюць ад-
нолькавую храналогію. І толькі апошнія радкі могуць служыць 
падставай для наступнага меркавання: у бурны рэвалюцыйны 
перыяд М. Гарэцкі не сумняваўся ў правільнасці свайго выба-
ру – ён шчыра верыў у ідэю рэвалюцыі, у носьбітаў гэтай ідэі 
(напрыклад, супрацоўнічаў з Кнорыным, друкаваўся ў газеце 
«Звязда»).

Аднак ці быў у самога пісьменніка час разабрацца, глыбока 
задумацца над тым, што адбывалася? Узнікае адчуванне, што 
словы галоўнага героя рамана («але глыбей над справамі яшчэ 
мала хто задумваўся») з’яўляюцца апраўданнем пісьменніка за 
тое, што ён, як і большасць яго калег, напачатку шчыра вітаў 
ідэю сусветнай рэвалюцыйнай перамогі. Сапраўды, задумвац-
ца не было часу, сёння цяжка ўявіць, колькі падзей адбылося 
за невялікі перыяд, нават калі браць за аснову ўспаміны Ма-
цея Мышкі, а не звяртацца да храналагічнай паслядоўнасці 
падзей гісторыі: пачатак Кастрычніцкай рэвалюцыі, мірныя 
Брэст-Літоўскія перамовы, спробы аднаўлення літоўскай 
і беларускай дзяржаўнасці, і на фоне ўсяго гэтага пастаянны 
ўплыў«таварышаў з Масквы», якія агітавалі народныя масы 
краю за сваю праўду. Такое складана адразу ўспрыняць і вопыт-
ным палітыкам, а тым больш народу, які зведаў вайну, акупа-
цыю, голад. Менавіта такое пераасэнсаванне падзей адбываецца 
ў рамане «Віленскія камунары», і паказана яно ў своеасаблівай 
творчай манеры – праз паралельнае адлюстраванне, а не сутык-
ненне двух «светапоглядаў».
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Пытанні і заданні да раздзела:
1. Ці згодны вы з выказваннем М. Бахціна: «Агульная праблема 

‟асабістага аўтарства” тут ускладняецца неабходнасцю мець ней-
кую істотную нявыдуманую маску, якая вызначае як пазіцыю аўтара 
(як і адкуль ён – прыватны чалавек – бачыць і раскрывае гэта пры-
ватнае жыццё), так і яго пазіцыю ў адносінах да чытачоў, да публікі 
(у якасці каго ён выступае з ‟выкрыццём” жыцця – у якасці суддзі, 
следчага, “сакратара-пратакаліста”, палітыка, прапаведніка, блаз-
на і г. д.)»? Абгрунтуйце сваю пазіцыю.

2. Ці адчулі вы розніцу паміж хрэстамацыйным апісаннем 
рэвалюцыі і падзеямі, апісанымі ў творы Максімам Гарэцкім?

3. Праілюструйце прыкладамі наступную думку: «Маўленне ге-
роя выступае маналагічным толькі фармальна. М. Гарэцкі фактыч-
на стварае дзве рэальнасці, два планы, дзве падзеі – «відавочнае» 
і «рэальнае». Першае – пастка для шараговага чытача, другое – тое 
балючае, нацыянальна-адраджэнскае, на што хацеў звярнуць увагу 
М. Гарэцкі».

4. З якой мэтай Максім Гарэцкі  стварае ‟двайную падзейнасць” 
у творы?

5. Ці можна назваць Мацея Мышку рэалізатарам пісьменніцкай 
пазіцыі ў творы?

ЭЛЕМЕНТЫ АВАНТУРНАГА ЖАНРУ 
Ў КАНЦЭПЦЫІ РАМАНА М. ГАРЭЦКАГА 

«ВІЛЕНСКІЯ КАМУНАРЫ» 

Сам М. Гарэцкі вызначыў жанр «Віленскіх камунараў» 
назваўшы твор раманам-хронікай. Сапраўды, храналагічнаму 
адлюстраванню падзей у Вільні рэвалюцыйнага перыяду, якія 
ў сваю чаргу прывялі да паўстання віленскіх камунараў, нада-
ецца вялікая ўвага. Аднак аснова сюжэта – лёс Мацея Мышкі 
і яго роду, хроніка роду Мышкаў як чыннікаў гісторыі, падаецца 
з выхадам на смехавую культуру. Гэта не «сур’ёзная», кананічная 
хроніка, прыкладам якой з’яўляецца «Камароўская хроніка». 
Нельга не заўважыць жартаўлівую, іранічную манеру падачы ма-
тэрыялу, аповеду галоўнага героя твора. «Продкі мае з бацькавага 
боку былі сяляне-крапакі польскіх паноў Хвастуноўскіх і жылі 
ў вёсцы Жабракоўцы, Брудзяніскай вобласці, Свянцянскага па-
вета, Віленскай губерніі. Прадзеда майго пан Хвастуноўскі часта 
сек за грубіянства. Прадзед быў чалавек упарты, грубіяніць не 
кідаў. Нарэшце, на злосць пану, задавіўся ў лесе, на горкай асіне, 
калі быў яшчэ малады гадамі» [12,с. 131]. Вось так трагедыя не-
чакана перадаецца праз смехавое слова. У апавядальнай плыні 
парадаксальна звязваецца сур’ёзнае з жартоўным, драматычнае 
з іранічным, трагічнае з фарсава-камічным. Менавіта адсюль, 
з сямейнай легенды, дзе героі ад безвыходнасці, якая «ўрачліваму 
погляду» можа падавацца немэтазгоднай упартасцю, вешаюцца, 
слепнуць «ці то ад слёз, ці то ад трахомы», жабруюць з малымі 
дзецьмі, і бярэ пачатак апавядальная плынь М. Гарэцкага. Такі 
«зачын» суправаджаецца эпіграфам – двума радкамі верша 
Я. Купалы: «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчы-
на…», якія ў дадзеным кантэксце набываюць неадназначнае гу-
чанне. Вось і атрымліваецца нейкі зашыфраваны зачын, толькі 
чаго – рамана-хронікі ці гісторыі «авантурыста» і не па сваёй волі 
экстрэмала па жыцці Мацея Мышкі, які, каб прасцей было зра-
зумець яго характар, знаёміць чытача з гісторыяй сваіх продкаў.

Каб падкрэсліць жанравую спецыфіку менавіта рамана, а не 
хронікі «Віленскіх камунараў», параўнаем, як пачынаюцца іншыя 
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гісторыка-хранікальныя творы М. Гарэцкага. Так, запіскі салдата 
«На імперыялістычнай вайне» (1914–1915, 1926) маюць больш 
роўны ў эмацыянальным плане характар. Твор пачынаецца на-
ступным чынам: «Тэрмін службы для вальнапісаных пачынаўся 
ў расійскім войску 1 ліпеня. Дык у самым канцы чэрвеня, 1914 г., 
ехаў я ў бязлюдным вагоне трэцяга класа па знямелых ад пякоты 
і пылу і такіх убогіх жмудскіх палях у N-скую артылерыйскую 
брыгаду, што кватаравала ў глухім і невядомым мясцечку неда-
лечка ад нямецкае граніцы» [16, с. 7]. І няма тут ніякай іроніі, 
ніякага эпіграфа, а толькі роўны настрой апавядальніка. 

«Камароўская хроніка», у параўнанні з вызначанай аўтарам 
хронікай «Віленскія камунары», кардынальна адрозніваецца па 
характары першых старонак, нягледзячы на тое, што пачынаец-
ца таксама экскурсам у мінулае:«На аднэй геаграфічнай мапе, 
складзенай за часы Кацярыны, – значыцца, у блізкім часе пасля 
далучэння краю да Расіі (1772), – няма ні П’янава, ні Палянкі, 
хоць яны большыя за Камароўку, а Камароўка, хоць яна меншая, 
паказана. Можа, тут быў трыянгуляцыйны пункт.

Самыя старыя камароўскія дзяды не ведаюць, калі Камароўка 
пачалася. Але апавядаюць, што п’янаўскі пан, каб болей мець за-
севу, выганяў людзей з даўных вёсак на новыя месцы, глыбей, 
у лес, на ляды і расцяробы. І тады, кажуць яны, у ліку іншых но-
вых вёсак пачалася Камароўка. Нібыта выйшлі з Палянкі чаты-
ры двары, потым яшчэ два, – з таго яна і пачалася» [15, с. 7].

Пасля супастаўлення пачаткаў твораў хранікальнага харак-
тару становіцца зразумелым, што іранічны зачын «Віленскіх 
камунараў» невыпадковы. Аповед вядзецца ад першай асобы, 
ад імя Мацея Мышкі, які сам «народзіцца» толькі ў сярэдзіне 
твора. «Радзіўся я на маслянку, – дзеліцца з намі радасцю 
апавядальнік. – Пілі многа піва, і елі сыр з маслам, і жадалі 
мне, каб качаўся я ў жыцці, як сыр у масле. Што і спраўдзілася 
ў значнай меры…» [12, с. 155]. Асоба, якую страшна гняце жыц-
цё, імкнецца захоўваць аптымізм у любых сітуацыях, мець на 
ўсё аптымістычны пункт гледжання, апраўдаць усё, каб вы-
жыць, працягнуць свой род. Гэтая асоба пэўны час распавядае 
пра сваіх продкаў, што спрабуюць зарыентавацца ў палітычным 
становішчы краіны, якое непасрэдна адбіваецца на гісторыі цэ-
лага роду.  

Сам вобраз героя-апавядальніка дае падставы сцвярджаць, 
што раман-хроніка «Віленскія камунары» М. Гарэцкага не тра-
дыцыйны па жанры раман беларускай літаратуры, нягледзячы 
на тое, што пісаўся ён у перыяд, калі літаратура мела пераважна 
сацыяльна-рэалістычны характар. М. Гарэцкі ўжо тады спрабаваў 
засвоіць эстэтыку сусветнай літаратуры, новую для беларускай 
прозы XX ст. Магчыма, невыпадкова ў працэсе работы над рама-
нам пісьменнік чытаў твор Ч. Дзікенса «Крама старажытнасцяў», 
пра што сведчаць лісты з перапіскі з жонкай. Можна меркаваць, 
што гісторыя маленькай адзінокай дзяўчынкі Нэл нейкім чынам 
паўплывала на гісторыю жыцця Мацея Мышкі.

У прадмове да «Крамы старажытнасцяў» Ч. Дзікенс пісаў: 
«Скажу тут толькі, што, працуючы над ‟Крамай старажытна-
сцяў”, я ўвесь час імкнуўся акружыць адзінокую дзяўчынку 
дзіўнымі, гратэскнымі, але ўсё ж такі праўдападобнымі фігурамі 
і збіраў вакол наіўнага тварыка, вакол чыстых намераў малень-
кай Нэл галерэю персанажаў настолькі вычварных і настолькі 
несумяшчальных з ёй, як тыя змрочныя прадметы, якія тоўпяцца 
каля яе ложку, калі будучае яе толькі вызначаецца» [27]. 

Чысціня намераў героя і гратэскныя персанажы вакол яго – 
усё гэта мы можам назіраць і ў творы «Віленскія камунары» 
М. Гарэцкага. Таму прыгодніцкі, часам авантурны характар ра-
мана – не выпадковасць, а тая каштоўнасць, якой вызначаецца 
твор. М. Гарэцкі – сапраўдны майстар слова, чалавек з глыбокімі 
ведамі, аўтар, схільны да наватарства і эксперыменту ў літара-
туры. Акрамя ўсяго, гэта – чалавек з добрым пачуццём гумару, 
якое  не было страчана нават у высылцы (з перапіскі відаць, як 
ён імкнуўся падбадзёрыць сваю сям’ю). А гэта і ёсць тыя пера-
думовы, якія дазволілі пісьменніку ўспрымаць рэчаіснасць праз 
прызму часам іроніі, а часам і сарказму.

М. Гарэцкі добра разумеў, што абысці ідэалагічны бок было 
немагчыма, прынцып сацыялістычнага рэалізму (сам тэрмін 
узнік у 1932 г. і быў замацаваны ў 1934 г.) для ўсіх пісьменнікаў 
савецкага часу заставаўся абавязковым. І гэта, як таксама і 
прынцып гістарызму, абумовіла той факт, што лёс кожнага ге-
роя твора цесна ўплецены ў палітычны працэс. Але гэта тыя 
знешнія атрыбуты, якія давалі твору права на існаванне ў са-
вецкай сістэме каштоўнасцяў, пра што пісала і Л. Сінькова: 
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«Няцяжка заўва жыць, што большасць з твораў 1910–1920-х гг., 
якія пазней назвалі сацрэалістычнымі (напрыклад, Я. Купа-
лы, М. Багдановіча, З. Бядулі, М. Чарота, У. Дубоўкі, У. Жылкі, 
М. Зарэцкага, а таксама Ядвігіна Ш, Я. Коласа, М. Гарэцкага, 
К. Чорнага), у сапраўднасці былі напісаны згодна з паэтыкай ра-
мантызму і неарамантызму, наіўнага рэалізму і рэалізму стала-
га, пасляталстоўскага, імпрэсіянізму і сімвалізму – у спалучэнні 
або з адраджэнскай ідэяй, або з ідэяй сацыялістычнай, камуні-
стычнай. Падкрэслім, што ў розныя часы сацрэалістамі маглі 
кваліфікавацца вельмі розныя пісьменнікі. Дзеля гэтага до-
сыць было таго, што яны з пэўнай нагоды публічна выказвалі 
прыхільнасць да Савецкай краіны» [55, с. 300]. 

Калі браць пад увагу гэтае меркаванне, то становіцца зразуме-
лым, чаму твор мае такую «савецкую афарбоўку», а тагачасная 
крытыка рамана – такую аналітычную згоду. Савецкі тэматычны 
настрой твора – код доступу ў свет, пэўны вэлюм, у ім мноства 
фактаў, падзей, агульных фраз, моўных клішэ, афіцыйных, агуль-
напрынятых ацэнак з вуснаў зусім не афіцыйных персанажаў. 
Таму ёсць усе падставы лічыць, ці, па меншай меры, аргументава-
на даказваць, што твор М. Гарэцкага «Віленскія камунары» – не 
столькі гістарычная хроніка, колькі твор поліфанічны са спробай 
увесці ў беларускую прозу элементы так званага авантурнага ра-
мана. 

Само паняцце «авантурны раман» стала шырока ўжывальным 
у літаратуразнаўстве значна раней, чым з’явілася ў беларускай 
літаратуры і навуцы. Так, радзімай авантурнага рамана прыня-
та лічыць Іспанію, краіну, гістарычная актыўнасць якой была 
напоўнена супярэчнасцямі: вялікія адкрыцці і каланізатарскія 
паходы, якімі была насычана гісторыя гэтай краіны, прывялі 
да ломкі феадальных асноў, што, у сваю чаргу, стала прычынай 
сацыяльнай дэстабілізацыі. А гэта значыць, што частка лю-
дзей «адарвалася» ад старой грамадскай сістэмы, пры гэтым не 
заняўшы новага месца. Як вынік – пустэча, ваганне паміж дзвю-
ма сістэмамі без трывалай асновы. Менавіта ў такой сітуацыі 
нарадзіліся героі-прататыпы шэрагу іспанскіх авантурных 
(пікарэскных) раманаў. Звычайна цэнтральным вобразам такога 
рамана з’яўляецца вобраз пікаро (гультая і прайдзісвета). Раман, 
як правіла, мае лінейную структуру і будуецца па біяграфічным 

прынцыпе, дзе сам пікаро і апавядае пра свой лёс (падобнае якраз 
назіраецца ў рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары»).

Да найбольш ранніх авантурных раманаў адносяцца «Жыццё 
Ласарыльё з Тормеса» (1554)  і «Гусман дэ Альфарача» М. Але-
мана (1599, 1604). Росквіт жанру быў абумоўлены падзеямі та-
гачаснай іспанскай рэчаіснасці – распадам патрыярхальных ад-
носін, збядненнем сялян, з’яўленнем вялікай колькасці валацуг 
і дэкласаваных элементаў.

Класічны прыклад авантурнага рамана звязаны з імем Ке-
веда, з-пад пяра якога выйшаў вядомы твор «Гісторыя жыцця 
прайдзісвета на імя дон Паблас» (напісаны ў 1603–1604, надру-
каваны ў 1626). Саркастычны, змрочны гумар, розум, які падвяр-
гае сумненню абсалютна ўсё, знайшлі месца ў гэтым рамане. Дон 
Паблас аб’яднаў у сабе рысы сваіх папярэднікаў – Ласаро і Гус-
мана, прайдзісвета «па волі лёсу» і прайдзісвета па «прызванні». 
Калі звярнуцца да рамана «Віленскія камунары», то заўважаецца 
пэўнае падабенства паміж вышэйпералічанымі героямі і Мацеем 
Мышкам, які таксама па волі лёсу вымушаны змагацца, каб вы-
жыць у тых невыносных умовах, якія дыктуе гісторыя. 

Жорсткасць эпохі феадалізму (а больш дакладна, перыяду 
яго распаду), адыграла значную ролю ў фарміраванні авантур-
нага рамана. З гісторыі вядома, што ў перыяд феадалізму асоба, 
якая належала да пэўнай сацыяльнай фармацыі, мела падтрым-
ку сваіх правоў і цвёрдыя гарантыі існавання. Перыяд распаду 
феадальных арганізацый парушыў адзначаную стабільнасць, 
і вялікая колькасць людзей стала «належаць самім сабе», а зна-
чыць і самастойна несці адказнасць за сваё жыццё. 

У гісторыі нашай краіны сітуацыя была іншай. У рамане 
М. Гарэцкага «Віленскія камунары» адлюстравана эпоха войнаў, 
рэвалюцый і паўстанняў 1905–1920-х гг. Гэта быў час уздыму 
палітычнай барацьбы, а таксама актыўнасці бальшавікоў, чыя 
дзейнасць была арыентавана на ніжэйшыя сацыяльныя пласты 
насельніцтва. Жаданне даць «усё»тым, «хто быў нікім», выносіла 
палітычна несвядомых людзей на паверхню гістарычнай хвалі. 
Адным з такіх быў і галоўны герой рамана Мацей Мышка. 
Наро джаны ў той час, калі беззямельны галодны мужык мог 
адчуць сябе асобай і з пачуццём асабістай годнасці крыкнуць: 
«Зямлі і волі!», ён трапіў у бездань, дзе паветра, насычанае 
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псеўдасвабодай, ап’яняла свядомасць колькасцю палітычных 
ідэй, пракламацый і арганізацый. І ў такой атмасферы трэ-
ба было сцвердзіць сваё ўласнае «я». Падобная сітуацыя мела 
пэўную тоеснасць з перыядам распаду феадалізму, хоць у новую 
эпоху патрабаванні да чалавека былі намнога больш складанымі, 
а лёс яго больш драматычным і трагічным. Можна меркаваць, 
што аб’ектам назірання для М. Гарэцкага быў не проста сам Ма-
цей Мышка, а ягонае ўменне мысліць, хітрыць, выжываць у часы 
рэвалюцыі. 

Такім чынам, вядомыя ўсім дон Паблас, Сімпліцысімус, Ла-
сарыльё, а цяпер і Мацей Мышка – тыя вольныя барацьбіты за 
сваё існаванне, якіх, нягледзячы ні на што, жорсткая рэчаіснасць 
не знішчыла, не скалечыла, не перамагла, а, наадварот, дала ім маг-
чымасць развіць свае чалавечыя якасці. Як адзначае У. Кожынаў, 
з аднаго боку, «пераходны стан якраз і выклікае своеасаблівасць 
тэмы барацьбы за існаванне ў раннім рамане: гэта барацьба не вы-
ступае як цалкам празаічная справа паўсядзённасці, накіраваная 
на зняволенне і абязлічванне чалавека. Яна напоўнена паэтычнай 
авантурнасцю, змяшчае ў сабе элементы гульні і фантазіі. З друго-
га боку, – і гэта больш істотна, герой рамана адчувае сябе не толькі 
выкінутым, але і вольным. Ён вымушаны весці цяжкую і небяспеч-
ную барацьбу, але разам з тым ён упершыню, канечне, у межах маг-
чымага, – паводзіць сябе так, як ён жадае, а не так, як дазваляюць 
яму спарахнелыя, страціўшыя аўтарытэт традыцыйныя нормы» 
[35, с. 150]. Тым самым герой стварае свой уласны лёс, а значыць, 
сваю ўласную гісторыю. А тое, што чалавек, які мае сваю ўласную 
гісторыю, вымушаны быць авантурыстам, У. Кожынаў паэтычна 
называе «трагікамічнай грымасай часу» [35, с. 154]. 

Вышэйпрыведзеная цытата выклікае цікавасць ужо таму, што 
герой рамана «Віленскія камунары» Мацей Мышка, гэтак жа як 
і героі раманаў XVII ст., спрабуе сам стварыць уласны лёс. Яго-
ныя пошукі нагадваюць прыгоды герояў авантурных раманаў 
XVII ст., паколькі менавіта на гэты тып сюжэта арыентуецца 
М. Гарэцкі. У такіх пошуках Мышка прымыкае да розных са-
цыяльных груп. Аднак нельга адназначна заяўляць пра тое, што 
гэты герой будуе сваё жыццё па ўласнай схеме, бо час і прасто-
ра, соцыум непараўнальна больш жорсткія да яго, чым да герояў 
прозы XVII ст. Гісторыя Мацея пачынаецца з біяграфій дзеда-

самагубцы і бацькі-бунтара, але іх побач няма, і герой самастойна 
імкнецца знайсці сваё месца ў жыцці. 

Даследчык М. Тамашэўскі адзначаў, што «авантурны раман 
і на самай справе адлюстроўвае грубую, цяжкую рэчаіснасць, 
але рэчаіснасць не непасрэдную, а перайначаную на падставе 
ідэалагічных уяўленняў і навыкаў, характэрных літаратурнаму 
мысленню стваральнікаў рамана <…> У авантурным рамане 
фігура пікаро ўяўляе сабой не столькі рэальнага пікаро, колькі 
літаратурную яго транскрыпцыю» [63, с. 6].  

Мацей Мышка, сапраўды, у нечым падобны да іспанскага Ла-
сарыльё, «які сагрэты толькі праяўленнем жывёльных інстынктаў 
і, магчыма, хітрым спачуваннем да ўласнай зваротлівасці, ды, 
можа, некаторым спачуваннем да тых, хто бяднейшы і да таго ж 
пазбаўлены магчымасці пажывіцца за чужы кошт. Ласаро прымае 
гэты свет безагаворачна з самага дзяцінства. Ён сам яго частка. 
Другога свету ён не ведае. Ён не судзіць яго, а калі і судзіць – то 
толькі з пункту гледжання ўласнага жывата. Ніякіх маральных 
і сацыяльных ацэнак ён сабе не дазваляе» [63, с. 12]. Характары-
стыку гэтага персанажа, змешчаную ў вышэйпрыведзенай цыта-
це, можна суаднесці з характарыстыкай героя рамана «Віленскія 
камунары». Мышка – звычайны, шараговы чалавек, які нічым 
асаблівым не вызначаецца. Лёс ягоны прадвызначаны гісторыяй 
роду, таму Мацей проста ідзе па жыцці, каб выжыць. Аднак ён 
ужо дазваляе сабе даваць падзеям «маральныя і сацыяльныя 
ацэнкі», паколькі ён – герой ХХ ст., часу, калі грамадскае жыц-
цё развіваецца намнога больш інтэнсіўна, а ўменне ацэньваць 
падзеі, каб у іх арыентавацца, становіцца патрабаваннем часу. 

Калі ў Іспаніі імпульсам для ўзнікнення авантурных раманаў 
паслужыла ломка феадальных асноў, то М. Гарэцкі звяртаецца да 
гэтай формы, каб пры дапамозе белетрыстычнага, «аблегчанага» 
стылю, нібы другім планам, паказаць рэальнае і трагічнае бела-
рускае жыццё. Невыпадкова «падаткі і нядоімкі» «выперлі» дзя-
дулю галоўнага героя з хаты «ў мястэчка Брудзянішкі батраком» 
[12, с. 131]. Беларус таксама абавязкова вымушаны быў адарвац-
ца ад роднай хаты, свайго мікрасоцыуму, каб адстаяць сваё права 
на жыццё. Пра гэта пісаў і Я. Купала ў драме «Раскіданае гняздо», 
а з такіх «раскіданых гнёздаў» і раскіданых лёсаў складалася ўся 
Беларусь. Такім чынам, «адарванасць» іспанская адрозніваецца 
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ад «адарванасці» беларускай. Аднак М. Гарэцкі ў адпаведнасці 
з законам жанру «выкідвае» свайго героя ў свет, тым самым зы-
чачы яму вялікіх і цікавых прыгод. 

Аповед Мацея Мышкі пра тое, што бачыў, вызначае манеру 
падачы падзей у рамане: жывую, праўдзівую, дзе з гумарам, а дзе 
і са смехам праз слёзы. Авантурызм, выкліканы жаданнем вы-
жыць – вось асноўная рыса Мышкавага характару, якая і задае 
агульны тон твору. Герой змагаецца хутчэй не за жыццё, а за вы-
жыванне, і апавядае пра гэта без засмучэння альбо сораму. Чы-
тачу часам становіцца смешна, часам – дзіўна, ці нават сумна ад 
такой непасрэднасці, але гэтая непасрэднасць, якая і прыводзіць 
да пэўнага авантурызму, не псуе героя, а, наадварот, узвышае яго 
ў жаданні не толькі выжыць, але і, як потым стане вядома, быць 
карысным грамадству.

Такім чынам, ёсць падставы разважаць пра наяўнасць эле-
ментаў авантурнага рамана ў творы М. Гарэцкага, паколькі сю-
жэт «Віленскіх камунараў» можа быць успрыняты як гісторыя 
своеасаблівых прыгод і  выключных здарэнняў.

Так, апавядаецца, што прадзед Мацея задавіўся ў лесе «на 
горкай асіне», калі быў яшчэ малады гадамі, прабабку спаліў 
пярун, дзядулю толькі аглушыў. Выхаваны ў дзядзькавай сям’і, 
дзядуля ажаніўся, але жонка хутка памерла. Прапіўшы жон-
чыны спадніцы, каня і калёсы, дзядуля вымушаны быў пайсці 
ў батракі. 

Гісторыя роду Мышкаў складаецца з «прыгод» трагічных, ад-
нак настрой аповеду не зусім адпавядае зместу. Апавядальніка 
нібы зусім не турбуюць драматычныя павароты лёсу. Па зако-
нах авантурнага жанру горкая доля не пужае героя: у яго ёсць 
свой «філасофскі» падыход, свае сродкі ўплыву на абставіны. 
Абставіны ж заўсёды вышэй «мышкавых» магчымасцяў. На-
прыклад, калі дзед Мацея воляй лёсу быў выкінуты ў невядомае 
жыццё (а такая адарванасць ад сацыяльнай ячэйкі ўласціва аван-
турным раманам), яго, на жарт, навучылі грамаце, што карды-
нальна змяніла лёс. Такая перамена апісваецца ў творы наступ-
ным чынам: «Выскачыў дзядуля са сваёй пісьменнасцю як Піліп 
той з канапель… І думаў ён, думаў, – нічога лепшага не прыдумаў, 
як пачаць цяпер судзіцца» [12, с. 136]. Сам Мацей Мышка ўжо 
нараджаецца або, інакш кажучы, уводзіцца ў твор вольным.

Жыццё Мацея, таксама, як і жыццё іншых герояў авантур-
ных раманаў, нагадвае шэраг анекдотаў. Гэтыя героі нястомна су-
працьстаяць нягодам, і хоць здаюцца чытачу камічнымі, а часам 
нават прымітыўнымі, менавіта ў гэтай натуральнай, неабходнай 
барацьбе і ёсць сіла вобраза.  

Перад чытачом разгортваецца карціна жыцця галоўнага героя, 
пачынаючы ад самага яго нараджэння. Пры гэтым у творы няма 
звестак пра тое, як Мацей Мышка вучыцца гаварыць або робіць 
першыя крокі. Ён – галоўны апавядальнік гісторыі свайго роду, 
сведка свайго часу, які не проста пераказвае нейкія жыццёвыя 
эпізоды або распавядае пра гістарычныя падзеі, што паўплывалі 
на лёс кожнага жыхара краіны, а робіць спробу прааналізаваць 
прычыны і наступствы, пракаментаваць учынкі свае і сваіх 
дзядоў-прадзедаў праз гістарычны кантэкст.

Першая значная падзея ў жыцці героя «Віленскіх камуна-
раў» – рэвалюцыя 1905 г., і гаворыць пра яе Мацей з дзіцячай 
сур’ёзнасцю: «Хоць я быў яшчэ малы, але спачуваў рэвалюцый-
ным выступленням ад усяго сэрца. Каб мне тады далі бомбу 
ў рукі і сказалі ісці і кінуць яе ў губернатара, я з радасцю пайшоў 
бы і кінуў. 

І калі ўвосень на вуліцах была страляніна і кулі ляцелі міма 
нашых варот і міма акон нашае кватэры ў падвале, я ніяк не 
мог ўседзець каля печкі… Усё кідаўся выбегчы і паглядзець або 
прыліпаў да акна. І дужа-дужа мне хацелася, каб рабочыя казакоў 
пабілі, з коней паскідалі і забралі ў палон…

На жаль, я нічога больш з свайго акна не мог убачыць, як 
толькі ногі казацкіх коней, што вельмі часценька і гусценька 
і вельмі смешна пераступалі па камені, робячы густое цоканне» 
[12, с. 161].

Такім чынам, можна гаварыць пра тое, што палітычная свя-
домасць у героя твора яшчэ не сфарміравалася, а актыўнасць 
ужо была. Ён, як і ўсе сапраўдныя героі авантурных твораў, рас-
це з жаданнем змагацца, яго цела насычана энергіяй, а душа – 
імкненнем некага вызваліць. Патрэба сцвердзіць сябе ў гра-
мадстве, заявіць пра сябе (жаданне, якое суправаджала і герояў 
Сервантэса) узнікае ў Мацея Мышкі ўжо з маленства, тым больш 
што і абставіны спрыяюць гэтаму. Палітыка, гісторыя паўсюль 
суправаджаюць героя рамана М. Гарэцкага, гістарычная неабход-
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насць выяўляецца ў кожным яго кроку. І не важна, што маленькі 
сведка значных падзей успрымае іх пакуль як гульню ў салдацікі 
і забаўляецца конскім цоканнем. Згаданы вышэй эпізод паказ-
вае, што Мацей будзе далёка не пасіўным суб’ектам гісторыі. Ды 
і як можна быць пасіўным, калі перад вачыма такі прыклад, як 
уласны бацька, які пры першай жа магчымасці займае актыўную 
палітычную пазіцыю.

Мацей Мышка ў самым пачатку свайго жыцця паўтарае лёс 
дзеда і бацькі – вучыцца чытаць і пісаць (у гэтым адчуваец-
ца пэўная заканамернасць лёсу Мышак: дзеда навучыў пісаць 
настаўнік, заклаўшыся з пісарам на дзесяць вёдзер піва; баць-
ку навучыў чытаць па-польску малады майстар Васілеўскі, 
з якім яны разам працавалі ў пана Халяўскага). Пісаць Мыш-
ку вырашыў навучыць пан Будзіловіч, у якога працавала маці 
Мацея. Аднойчы ён сказаў, што хлопчык піша «няважна», чым 
узрушыў хлопца, які пры ўсёй сваёй непісьменнасці здолеў да-
кладна адчуць: «Не сказаў: ‟Ні к чорту”, а толькі – ‟няважна”. 
Відаць, або належаў ён да людзей надзвычай далікатных і не 
хацеў у маёй прысутнасці сказаць аб маёй рабоце грубае слова 
праўды, або быў з той катэгорыі светлаглядцаў, што лічаць за 
лепшае абнадзеіць чалавека мяккасцю ацэнкі, чым забіваць іх 
крытыкаю, як даўбнёю, ад якой ужо не падымешся зусім ніколі» 
[12, с. 174]. 

Падобная псіхалагічная чуйнасць выклікае, з аднаго боку, 
пачуццё замілавання тонкай дзіцячай натурай, дае магчы-
масць паразважаць аб праніклівасці ва ўспрыняцці Мацеем 
рэчаіснасці: не такі ён ужо прымітыўны, якім можа здацца на 
першы погляд. А з другога боку, з’яўляюцца падставы ў голасе 
Мышкі «пачуць» голас аўтара, абертон самога М. Гарэцкага. Та-
кому пісьменніцкаму прыёму, як выкарыстанне своеасаблівай 
«маскі» для размовы з чытачом, сучаснае літаратуразнаўства 
надае шмат увагі. Так, М. Тычына ў свой час пісаў пра «маскі» 
Багушэвічаўскіх персанажаў: «Герой твораў Багушэвіча тоіць 
сваю сапраўдную сутнасць пад маскай прастадушша і наіўнасці, 
неразумення ‟неразумнага” свету. Прыкідваючыся наіўным 
прасцяком, ён смяецца, дражніцца, кажа адно, а думае другое, 
ператварае трагедыю ў камедыю, а камедыю ў трагедыю…» [65, 
с. 61]. Можна сцвярджаць, што такі прыём становіцца характэр-

ным для беларускіх аўтараў канца ХІХ – пачатку ХХ ст., хоць і 
па-рознаму выяўляецца ў творчасці розных пісьменнікаў, надае 
іх творам адметнае гучанне, сваю адмысловую стылістыку.

Авантурны характар рамана прадыктаваны і фабулай – ге-
рой увесь час прыстасоўваецца да нестабільных умоў жыцця. 
Менавіта жыццёвыя ўмовы, наскрозь прасякнутыя палітыкай, 
кіруюць лёсам Мацея Мышкі. Гэты герой – ахвяра актыўнага 
палітычнага жыцця, але сам ён ахвярай сябе не адчувае. Ма-
цей вольны, як і ўсе героі авантурных раманаў, і ў гэтай ба-
рацьбе ён не калечыць сябе і сваю душу, а наадварот, духоўна 
ўдасканальваецца ў змаганні за сваё жыццё.

Як і ў кожнага героя авантурнага рамана, на шляху Мышкі 
з’яўляецца дзяўчына, і з’яўляецца яна не проста, а ў адпа-
веднасці з законам жанру – «раптам»: «Гэта ж бывала я раз-
важаў: чаму мы з маткаю такія няшчасныя, што і радні ў нас 
няма нікога, і ў госці схадзіць, смачней пад’есці – некуды. А тут 
раптам з’яўляецца дзядзька, ды яшчэ з такою дачушкаю, маёю 
сястрыцаю!» [12, с. 186]. Гэту сітуацыю пісьменнік яшчэ і дэта-
лёва абыгрывае, імкнучыся надаць ёй у нейкім сэнсе мяшчанскі 
інтрыгуючы характар: «Сястрыца ж (Юзя. – В. Г.) пры пер-
шым знаёмстве, хоць і вельмі была занята гарбатаю, піла, ад-
дувалася, – а паглядзела на мяне з цікавасцю і прыхільна… 
Відаць, спадабаўся… І ласкава і нават як бы трошку какетліва 
ўсміхнулася мне» [12, с. 186].

Раптоўнае з’яўленне сястрычкі выклікае ў героя жаданне 
здзейсніць новае падарожжа. «Пацягнула мяне ў другі горад, ну і 
да сваіх родзічаў» [12, с. 186], – тлумачыць герой рамана. Шавец-
кая майстэрня дзядзькі ў Мінску на Захараўскай вуліцы, домік 
за мастом праз Свіслач, на Залатой горцы, побач сястрычкі Яна 
і Юзя, якая з асаблівай прыхільнасцю ставілася да свайго нова-
га брата, – чым не жыццё для маладога хлопца. Але душа юна-
ка не прагне спакою, ды і М. Гарэцкі не жадае спыніць на гэтым 
прыгоды свайго героя, аднак і гераіню аўтар ужо не выпускае 
з жыццёвага кругазвароту, тым больш, што і сама Юзя аказалася 
незвычайнай – быў у яе рубец на лобе. Ды і рубец той быў не 
просты, з ім звязана маленькая авантурная гісторыя дзяўчыны, 
расказаная ў адпаведнасці з патрабаваннямі прыгодніцкага бе-
летрыстычнага жанру. У творы распавядаецца, што некалі Юзя 
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«хацела павесіцца на паграбнішчы, пад страхою, ды абарвалася 
і рассекла лоб аб востры чарапок ці аб нейкае жалеза. Вешала-
ся гадоў трынаццаці, расчараваўшыся ў жыцці, таму што бацька 
быў скупы, не хацеў купляць ёй тых сукенак, як у яе таварышак-
гімназістак з заможных сем’яў» [12, с. 187]. За белетрыстычным 
тут заўважаецца трагічнае, у згаданым эпізодзе чытач адчу-
вае водгалас адной з вядучых тэм М. Гарэцкага – прыніжэння, 
беднасці, сацыяльнай няроўнасці. 

Такім чынам, атрымліваецца, што амаль кожны герой-«аван-
турыст» (а насамрэч маленькі змагар з вялікім жыццём, наіўны 
Дон-Кіхот і рэальная ахвяра сацыяльнай несправядлівасці) 
у М. Гарэцкага пазначаны своеасаблівай меткай: бацька Мацея 
быў без вока (вынік яго рэвалюцыйнай дзейнасці), сам Мацей 
меў сагнутую на ўсё жыццё левую руку (выпадковасць, вынік 
няўдалага падзення – паслізнуўся на лушпінцы, выходзячы з ва-
гона цягніка), і, нарэшце, Юзя, гісторыя якой згадвалася вышэй. 
Гэтыя фізічныя недахопы, якія каментуюцца персанажамі з па-
радаксальным аптымізмам, не проста вобразныя «ўпрыгожанні» 
герояў. Гэта элементы, якія абыгрываюцца на працягу твора: 
бацьку рэвалюцыянеры перыядычна ўстаўляюць шкляное вока, 
якое нічым не адрозніваецца ад сапраўднага (што з’яўляецца 
аб’ектам ягонага гонару), сагнутая ж рука Мацея не раз выратуе 
яго ад цяжкай прымусовай працы.

У Мінску ў героя твора з’яўляецца прадчуванне чагосьці ня-
ладнага. Юзя, насуперак гераіням іспанскіх раманаў, сама пачала 
заляцацца да хлопца – то кніжку пра каханне падсуне, то раз-
мову сентыментальную завядзе, чым у выніку выклікае пачуц-
цё заклапочанасці ў свайго стрыечнага браціка: «…Мне рабілася 
стыдна, а ёй хоць бы хны! Чула маё сэрца, што дабром гэта для 
мяне не скончыцца…» [12, с. 187]. Гэтае прадчуванне – аўтарскі 
намёк на тое, што хутка герой парадуе чытача новымі прыгодамі, 
бо не да душы маладому Мацею Мышку запаволенае мяшчан-
скае жыццё пры маладой жонцы, майстэрні, дзецях. Не такі про-
сты характар героя, дзед якога крычаў у народ «Зямлі і волі!», а 
бацька знаходзіўсяў высылцы. Ды і ці магчымае сямейнае шчас-
це падчас гістарычных катаклізмаў? 

Ад такога празмерна спакойнага жыцця Мацею захацела-
ся напіцца. Апавядальнік падкрэслівае, што такое адбылося 

ўпершыню, а значыць гэта была не чарговая выпіўка, а ўчынак 
усвядомлены, этапны. Вось так, паводле вясёла-авантурнай 
жанравай заканамернасці, Мацей «вырас»: збег ад дзяўчыны, 
напіўся, упаў, зламаў левую руку і такім чынам уступіў у «кола 
мечаных» удзельнікаў рамана. Камізм сітуацыі відавочны, але 
чытач разумее, што гэта не сітуацыя Чарлі Чапліна. Трагічнае гу-
чанне камічных сітуацый, якія ўзнікаюць на працягу ўсяго рама-
на М. Гарэцкага,  добра адчуваецца, і гэта яшчэ раз падкрэслівае 
поліфанічны характар твора. 

Часам у героя пачынаецца дэпрэсія, нават нейкі экзістэнцыйны 
крызіс, ён перажывае душэўныя пакуты. Гэта характарызуе 
яго як асобу, якая развіваецца. Можна з упэўненасцю сказаць, 
што Мацея Мышку, як і іншых герояў сапраўдных авантурных 
раманаў, барацьба за выжыванне не кампраметуе; наадварот; 
яна выяўляе, падкрэслівае ў ім чалавечае. Сумна, нецікава было 
Мацею жыць па-мяшчанску, хацелася нечага новага, нейкага 
імпульсу, які падвёў бы яго да спазнання чагосьці яшчэ невядо-
мага. Настрой героя з часам пагаршаецца і набывае крытычны 
стан: «У ліпні я зусім ужо сабраўся быў ехаць у Сібір да бацькі… 
Аж тут, як гэта кажуць, “нечакана гранула вайна”. І я затрымаўся. 
Галоўная прычына, чаму я застаўся, была тая, што я чакаў цяпер 
нейкага цікавейшага жыцця і ў Вільні. Яно скора і прыйшло…» 
[12, с. 193]. Гэтым «цікавейшым» стала вайна.

У адпаведнасці з логікай жанру пры апісанні ваеннай Вільні 
не даецца непасрэдных палітычных характарыстык. На пер-
шы план выходзіць прыватнае: менавіта ў гэты час Антонію 
Плахінскаму «прырупіла» знайсці для Юзі мужа. Але, як тлума-
чыць аўтар, «зусім не таму, што вайна і ўсіх хлапцоў пазабіраюць 
на ўбой. А таму, што трэба было яму змяніць прозвішча на сваёй 
шыльдзе» [12, с. 195]. Вострая неабходнасць узнікла таму, што 
побач была такая ж майстэрня Лахінскага. Сугучча «Лахінскі – 
Плахінскі» не было на руку дзядзьку, і таму нічога лепшага 
ён не прыдумаў, як выдаць замуж Юзю, змяніць ёй пры гэтым 
прозвішча і такім чынам вырашыць праблему. І, канешне, не 
абышлося тут без кандыдатуры Мацея Мышкі. Ці не парадокс 
гэта, ці не аўтарская іранічная паслядоўнасць: распавядаючы пра 
мірны час, М. Гарэцкі насычае жыццё персанажаў палітычнымі 
настроямі, а падчас вайны прапануе герою ажаніцца? 
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Менавіта ваенны час, калі людзі прадбачылі смерць і го-
лад, для Мацея мог бы стаць вызначальным, паколькі Мышка 
атрымаў магчымасць змяніць сваё сацыяльнае становішча – 
стаць уладальнікам «Майстэрні моднага абутку Юзэфы Мышко-
вай». Серэнадай у Мацееву свядомасць ляцелі дзявочыя словы: 
«Ты хочаш, каб майстэрня была на тваё імя? Ну добра, я ўпрашу 
бацьку, каб шыльда была і на тваё і на маё імя разам <…> Чаму 
ты не хочаш? Я буду весці ўсю справу, а ты можаш нічога і не 
рабіць, калі не захочаш <…> Ну, чаму ты не хочаш? Я буду цябе 
і карміць і адзяваць, толькі не адмаўляйся…» [12, с. 197]. Гэты 
момант Мацей памятаў добра: «Разоў колькі, як бацькі не было 
дома, запрашала яна мяне да сябе і карміла, як каплуна. Ой, як 
успомню яе грэцкую кашу з свежаю свінінаю, са скваркамі, што 
сала аж цякло, ці яе катлеты, цэлую патэльню, з падсмажанаю 
бульбачкаю, ці яе салодзенькія сырнічкі ў масле, што аж плавалі, 
ды паўнюсенькую місу, – дык і цяпер мне смачна робіцца! Я еў, 
нават без сораму многа еў, бо хацеў есці, але мужам яе быць так і 
не згадзіўся» [12, с. 198]. Ці не анекдатычная гэта сітуацыя: «паеў, 
але мужам яе так і не стаў»? Камізм апісанага яшчэ і ў тым, што 
ў іспанскіх раманах у падобных сітуацыях усё адбывалася з да-
кладнасцю да «наадварот».  

Аднак у рамане М. Гарэцкага ёсць і рэалістычная тыпізацыя, 
характэрная для такіх раманістаў, як Э. Заля, Стэндаль, Ч. Дзі-
кенс, А. дэ Бальзак, чые героі імкнуцца сцвердзіць сябе ў грамад-
стве. Мышкава жаданне заявіць пра сябе ў творы выяўлена да-
кладна. Сам жа Мацей, аналізуючы падзеі і наст роі грамадства, 
часам не разумее, што адбываецца з ім: немцы наступалі, забіралі 
Коўню, падыходзілі да Вільні, а яго апанавалі супярэчлівыя 
эмоцыі. «Дзіўна: пры гэтых раскатах у мяне раптам, міма мае 
волі, з’яўлялася дзікая і як бы непрыстойная радасць. Я не ведаў 
яе прычын, сам сябе не разумеў і нават думаў: ‟Можа гэта ў ва 
мне штосьці псіхічна хворае?”» [12, с. 204]. Мышка, магчыма, 
і не мог зразумець сябе ў той сітуацыі, аднак М. Гарэцкі добра 
ведаў, чаму ў Мацея міжволі з’яўлялася гэта «дзікая і як бы 
непрыстойная радасць». Менавіта так, праз складаныя і «не-
зразумелыя» эмоцыі свайго героя, пісьменнік выказваў на-
дзею беларусаў на незалежнасць і самавызначэнне. Вядомым 
з’яўляецца той факт, што змяненне ў выніку Першай сусветнай 

вайны геапалітычнай сітуацыі ва Усходняй Еўропе ставіла на 
парадак дня не толькі задачу развіцця нацыянальнай культуры, 
але і праблему палітычнага самавызначэння Беларусі. 

Герой рамана «Віленскія камунары» не бачыць уласнай 
запатрабаванасці, таму не знаходзіць сабе месца, яго грызе 
«нез’яснейшая ташнота» так, што ён гатовы бегчы нават пад 
кулі. І тут – нечаканы для героя, але прадказальны для чытача 
паварот – новая авантура, прыгода, якая чакае менавіта Мыш-
ку. «У гэты час трэба было ехаць аднаму тэхніку з лесапільні 
Тышкевіча ў камандзіроўку на вёску, у Мейшагольскае лясніцтва. 
Ён адмовіўся. І ўсе адмовіліся. Тады адміністрацыя выбрала 
мяне, няшчаснага табельшчыка. І грошы на фурманку добрыя 
далі, – каб толькі я з’ездзіў туды і прывёз распіскі, што грошы 
за нейкі там матэрыял заплачаны. Калі прывязу іх, дакляравалі 
даць узнагароды пяць рублёў. Але я ахвотна згадзіўся б і без уз-
нагароды…» [12, с. 204]. Нечаканасці пачаліся ўжо ў дарозе, калі 
фурман адмовіўся ехаць да прызначанага месца, і Мацей выму-
шаны быў далей ісці пешшу. «І тут наскочыў я на вялікі вэрхал… 
Казакі абвяшчалі сялянам, што яны мусяць у бежанцы. Плач, 
крыкі, енкі…» [12, с. 205]. Вось абсалютна лагічны для дадзенага 
твора паварот: герой нечакана для сябе трапляе ў непрыемную 
сітуацыю і яго таксама могуць забраць у бежанцы. Што яму за-
стаецца рабіць? Вядома, бегчы. 

У гэтым эпізодзе М. Гарэцкі стварыў вельмі дынамічную 
сітуацыю: тут былі і раз’юшаныя казакі, і да смерці напалоха-
ныя людзі, і каровы, якія ўпіраліся, не жадаючы пакідаць хлявоў, 
і авечкі са свіннямі, і нават аэраплан. На ўсё гэта Мацей глядзеў 
з цікавасцю юнака, эмоцыі якога змяняліся ад смеху да страху. 
Для сябе гэту падзею Мышка трактаваў наступным чынам: «Гэта 
было маё першае навочнае знаёмства з вайною. Цікавасць мая 
была скора насычана…» [12, с. 207].

М. Гарэцкі праз свядомасць Мышкі падае сур’ёзнае як аван-
турнае. Ва ўспрыняцці Мацеем рэчаіснасці прысутнічаюць 
натуральны страх і цікаўнасць. Але чаму герою так не шан-
цуе? Магчыма, ён – няўдачнік? Мацей чакаў прыходу немцаў 
у Вільню, але яны, на ягоны жаль, прыйшлі занадта рана: «Ра-
ным-рана 15 верасня 1915 г., у панядзелак, калі Мацей Мышка 
яшчэ спаў на верандзе ў паноў Будзіловічаў, і так салодзенька, 
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што аж слінка, як у дзіцяці, на падушачку нацякла, – прыйшлі 
ў Вільню немцы» [12, с. 210]. Аднак герой для сябе вырашыў: тое, 
што ён праспаў гістарычны момант, – не бяда, бо нічога асабліва 
цікавага не было. Нібыта наіўныя ўражанні Мацея ад таго, што 
адбываецца, прысутнасць у яго аповедзе «зніжаных інтанацый» 
выяўляюць рэалістычны погляд М. Гарэцкага на любога салдата. 
«Я думаў, што немцы павінны быць грузныя, таўстабрухія, бела-
целыя, як тыя панскія аканомы, півавары ці майстры з гарбарні 
Гальдштэйна, якіх я дагэтуль бачыў, як прадстаўнікоў нямецкае 
нацыі. А тут, спаміж пехацінцаў, цягнуліся і дробненькія, худыя, 
з падцягнутымі жыватамі, сагнутыя ў крук пад вялікім рыжым 
ранцам, са скруткамі шыняля і стрэльбаю. І шмат было непры-
гожых з твару: і крываносых, і з маленечкімі насамі бульбінкаю. 
Праўда, кавалерысты, седзячы на сваіх аграмадных, тоўстых ко-
нях, як на сланах, не рабілі такога мізэрнага выгляду. Яны, і не 
толькі афіцэры ці унтэры, а нават і радавыя, пазіралі, як мне зда-
валася, з напышчана-самаздаволеным і пагардлівым пачуццём 
тупагаловых пераможцаў» [12, с. 211]. 

 У словах Мацея Мышкі, ягоных развагах часам пазнаюцца 
інтанацыі самога пісьменніка, які хоча сцвердзіць, што галоўны 
герой твора – ніякі не дзівак ці вар’ят, што Мышка не такі як усе 
не з прычыны непаўнавартаснасці, а з-за сваёй здольнасці быць 
самадастатковым і бачыць усё на свой лад. Мацей супрацьстаіць 
асяроддзю нават у наступнай сітуацыі: «І ўсіх, як мне здавала-
ся, распірала большае ці меншае пачуццё стаднай узбуджанасці 
з прычыны такой перамены ў агульным жыцці горада. Зрабілася 
мне, нарэшце, брыдка, і пацягнуўся я ў сваю кануру» [12, с. 211].

Герой, які так пазіцыянуе сябе, – мастацкая ўдача пісьменніка. 
Творчая манера М. Гарэцкага тут у нечым набліжаецца да мане-
ры пісьма Ф. Дастаеўскага, ягонага ўмення бачыць і ўсведамляць 
рэчаіснасць «пераважна ў прасторы, а не ў часе», «схільнасці 
Дастаеўскага да масавых сцэн, у яго імкненні сканцэнтраваць 
у адным месцы і ў адзін час, часта насуперак прагматычнаму 
праўдападабенству, як можна больш людзей і як можна больш 
тэм, г.зн. сканцэнтраваць у адным імгненні найбольшую якасную 
разнастайнасць» [7, с. 43–45]. М. Гарэцкі, як і Ф. Дастаеўскі, па-
казвае жыццё свайго героя часцей у прасторы (герой пераходзіць 
з месца на месца), чым у часе, а таксама ў драматычнай форме 

(у рамане дастатковая колькасць эпізодаў з масавымі сцэнамі, 
дзе Мышка пэўным чынам праяўляе сябе, свой светапогляд). 

М. Гарэцкі ў рамане «Віленскія камунары» падкрэслівае: 
калі чалавек адрываецца ад масы і прытрымліваецца ўласнага 
лёсу (а Мацей Мышка самастойны ў прыняцці рашэнняў), то ў 
яго абавязкова ўзнікае і ўласны погляд на жыццё. Мацей можа 
заявіць пра сваё «я», пайсці сваім уласным шляхам, але пакуль 
што гэта адбываецца хутчэй на рэфлекторным узроўні, стыхійна 
(усё ў жыцці героя мае пазнаку «нарэшце», «нечакана», «рап-
там»). Аднак герой умее слухаць сябе, свой унутраны голас, 
і адэкватна арыентуецца ў рэчаіснасці. 

Яго так званае жыццёвае падарожжа ні на момант не спы-
няецца: наступае чарговае «раптам» – і Мышка зноў працягвае 
здзіўляць чытача сваімі прыгодамі. Трэба адзначыць, што як бы 
ні паварочвалася жыццё героя, ён ніколі не сумуе – усе змены 
ў жыцці для яго на шчасце, бо нішто так не перашкаджае развіццю 
асобы, як пасіўнае існаванне.

Так, увечары перад Калядамі ішоў наш «памазаны салам» дзівак 
ці «жартаўлівы Пісарэвіч» да маці, каб яшчэ падсілкавацца куц-
цёй або «хоць напіцца смачнейшае гарбаты», і натрапіў на немцаў. 
Паколькі пашпарту ў Мацея не было, а толькі адно пасведчанне 
«часова скарочаны», трапіў ён у былыя пяхотныя казармы 106-
га Уфімскага палка, дзе трымалі такіх штрафнікоў перад вывазам 
у Германію. Герой ведаў, у якую бяду трапіў, але наіўна спадзяваўся, 
што акуратныя немцы разбяруцца ва ўсім пазней. Ён узгадвае: 
«Але я быў пэўны, што ўсіх вывезуць, а мяне выпусцяць, і спакойна 
чакаў разбору справы. Толькі застаўся без куцці і без гарбаты» [12, 
с. 221]. Але, як аказалася, застацца «без куцці і без гарбаты» – не 
самае непрыемнае, таму што ніхто ні ў чым не разбіраўся, і Мацея 
разам з іншымі пагналі на вакзал, пасадзілі ў «цяплушку» без печы 
і павезлі ў невядомым кірунку ў новае падарожжа. 

Мышку можна было б назваць няшчасным няўдачнікам: з ра-
боты звольнілі, святочнай куцці не пакаштаваў, трапіў да немцаў, 
якія ледзь не вывезлі яго ў Нямеччыну. Але сам Мацей сумаваць 
не збіраецца: «Пацяшаў я сябе тым, што і тут не без дабра: гэ-
так я скіну з сябе, нарэшце, ланцугі сямейнай прывязанасці, не 
буду трымацца за матку, як сысунок» [12, с. 222]. І зноў Мышку 
пашчасціла. У адрозненне ад іншых, каго павезлі ў Нямеччыну, 
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у капальні, Мацей трапіў на работу ў Белавежу, у самую пушчу 
каля вёскі Дубровы, на лесапільню. 

Такім чынам, герой рамана «Віленскія камунары», як і ўсе 
героі авантурных раманаў, мае жыццесцвярджальны характар, 
і якія б перашкоды ні сустракаліся на яго шляху, ён знойдзе сілы 
адужаць іх калі не фізічна, дык пры дапамозе сваіх аптымізму 
і прагі жыцця. Праца Мацея на лесапільні добрае таму пацвяр-
джэнне. Гэта чарговы перыяд прыгод і выпрабаванняў галоўнага 
героя, апісанне гэтага этапу суправаджаецца ўзнёслым, унутра-
на-іранічным Мышкавым захапленнем нямецкай культурай.

М. Гарэцкі карыстаецца магчымасцю выявіць сур’ёзнае праз 
смехавое, таму паказвае Мацея Мышку наіўным і дастаткова 
камічным. Дык хто ён, гэты герой, – авантурыст ці змагар? Хутчэй 
за ўсё – змагар за сваю ўласную свабоду, але з прычыны прыроднай 
мужыцкай хітрасці ці перасцярогі для яго характэрны авантур-
ны настрой. Калі сваю першую няўдачу пры ўцёках ён успрымае 
з аптымізмам, то пра другую спробу апавядае нават з нечаканай 
далікатнасцю. Мышка здольны ўспрымаць любую сітуацыю 
настолькі аптымістычна, што можа «ўпрыгожыць» кожную рэч 
або з’яву: і могільнік у яго «надзвычай паэтычны» і «хвароба 
цікавая». Адкуль у героя такая паэтычная здольнасць? Магчыма, 
яна ідзе ад Хомкі з аповесці «Ціхая плынь», таго маленькага хлоп-
чыка, які, будучы паэтам у душы, на жаль, толькі ў сне і мог бачыць 
жыццё ва ўсіх яго лепшых праявах. Герой «Віленскіх камунараў» 
ужо іншы – ён не сніць сябе вольным і шчаслівым, а спрабуе быць 
такім, заўсёды актыўны і ніколі не губляе аптымізму.

Калі Мышка вяртаецца ў жаданую Вільню да сваіх род-
ных і сяброў, ён заўважае, як тыя змяніліся: дзядзька Туркевіч 
схуднеў, маці стала зусім бабуляю, Юзя пастарэла з-за голаду, 
і толькі  клуб на Вароняй і ратаваў шмат каго ад галоднай смерці. 
Дзядзька Туркевіч так апісвае сітуацыю: «Усе жывуць як у тума-
не, ніхто нічога не ведае, кожны думае толькі аб скарынцы хле-
ба ды чарапку зупы» [12, с. 229]. Парадокс заключаецца не ў са-
мой фразе, а ў кантэксце: узнікае адчуванне, што гэта не Мышка 
вярнуўся з палону, а Турсевіч сам там знаходзіўся. Але гэта не 
адзіная выснова, да якой можна прыйсці. Галоўным з’яўляецца 
тое, што ў гэтай сітуацыі пацвярджаецца ўнікальнасць Мышка-
вага светапогляду: жыццё такое, якім чалавек яго ўспрымае. 

Парадаксальнае спалучэнне трагічнага і смехавога абвастрае 
чытацкую ўвагу да вобраза Мышкі. Ствараецца ўражанне, што 
М. Гарэцкі, нібы Гулівер у краіне ліліпутаў, спусціў лінзу долу 
і проста назірае, як людзі гэтай краіны варушацца ў нейкім сваім 
рытме, плануючы сваё жыццё па прынцыпах і правілах, не зра-
зумелых чалавеку з іншым, менш трагічным вопытам быцця. 
Мышка зноў пачынае шукаць сабе ў Вільні прытулак і працу, 
і зноў усё гэта ўдаецца яму, згодна з жанравай спецыфікай ра-
мана, выпадкова: нейкі селянін параіў яму пайсці на працу да 
графа Хлусніцкага ў маёнтак Ключык, што Мацей і зрабіў. І ўжо 
не выклікае здзіўлення Мышкава рэакцыя: «Жылося мне там до-
бра. І хоць жыру вялікага не нагуляў, не паспеў, дык прынамсі 
паправіўся, памацнеў, паздаравеў» [12, с. 236]. 

Падзеі і далей разгортваюцца па законах прыгодніцкага рама-
на: пасля таго, як Мышка прыехаў у Вільню, дзядзька Туркевіч 
дапамагае яму ўладкавацца на новую працу – на лесапільню гра-
фа Тышкевіча. Але праца не зрабіла долю Мышкі лягчэйшай, бо 
1917 год быў вельмі складаным для жыцця: акрамя таго, што ўсю 
зіму стаялі старшэнныя маразы, «галодная смерць павісла над 
людзьмі, як страшная здань, распасцерла свае кіпці над кожным 
слабеючым арганізмам…» [12, с. 240]. 

Такія выпрабаванні здаваліся невыноснымі нават Мацею: 
«Находзілі і на мяне хвіліны, што не было ахвоты жыць. Дума-
лася: чым гэтак мучыцца, ці не лепей адразу скончыць свае па-
куты? А перад тым як скончыць, хацелася мне бразнуць мацней 
дзвярыма.

Як жа бразнуць? А кальнуць нажом якога-небудзь нямецкага 
генерала ці хоць пайсці набіць рыжаму Рудольфу морду…

Гэта азначала, што канчаць мне не хацелася. Толькі разважаў, – 
выпушчу з сябе сваю брыдкую злосць. І гэта ж азначала, наколькі 
думкі мае тады закарэлі, плесняю зацвілі» [12, с. 240]. 

Гэтыя развагі героя ў дастатковай ступені паказальныя: па-
першае, праз іх яскрава чытаецца настрой самога аўтара («І мне 
бывае часам сумна, але я ўжо закамянеў», – пісаў М. Гарэцкі ў ад-
ным з лістоў (23 жніўня 1931 г.) да сваёй сям’і); па-другое, яны 
маюць і гістарычны характар (некалі Мышка чакаў немцаў, спа-
дзеючыся на паляпшэнне жыцця, а цяпер, калі ён «пакаштаваў» 
кайзераўскай акупацыі, у яго ўзнікае супрацьлеглае жаданне); 
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па-трэцяе, М. Гарэцкі паказвае, што Мышка – герой актыўны, 
герой-авантурыст, якога думкі пра смерць калі і наведваюць, то 
толькі на адно імгненне. Такі герой народжаны для таго, каб жыць, 
дзейнічаць, змагацца за існаванне. Ён па-свойму ўнікальны, бо 
нязломны. Уменне, не здраджваючы сабе, выжыць у любых умо-
вах – гэта тое, што адрознівае яго ад іншых.

Можна ўпэўнена сцвярджаць, што пры напісанні рамана 
«Віленскія камунары» М. Гарэцкі мог арыентавацца на тып сю-
жэта авантурных раманаў. Згаданы раман з’яўляецца не столькі 
традыцыйнай гістарычнай хронікай, колькі першай спробай ра-
маннага дыскурсу, ускладненага, шматузроўневага, з увядзеннем 
у беларускую прозу элементаў так званага авантурнага рамана, 
з адмысловым спалучэннем трагічных, меладраматычных і сме-
хавых інтанацый у голасе апавядальніка.

Літаратура ўжо адкрыла «пантагруэлізм», «шэндзізм», стэр-
ніянства.  Магчыма, надышоў час для ўзнікнення новага паняц-
ця ў беларускай літаратуры («мышкіянства»), звязанага з ла-
дам жыцця Мышкі, звычайнага бедняка, па волі лёсу закінутага 
ў палітычную віхуру часоў рэвалюцыі, чалавека, які павінен вы-
жываць любым чынам пры любых умовах, т.зв. чалавека-трыкста-
ра, бо, калі глыбей задумацца над прыродай авантурнага рамана 
і героя-авантурыста, то нельга пакінуць без увагі міфалагічных 
прыгод герояў старажытнасці.

Пытанні і заданні па раздзеле:
1. Ці можна назваць раман Максіма Гарэцкага «Віленскія каму-

нары” сур’ёзнай кананічнай хронікай?

2. З якой мэтай пісьменнік выкарыстоўвае ў якасці эпіграфа радкі 
Я. Купалы «Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына»?

3. Раскрыйце сэнс паняцця “авантурны раман”. Ці знайшлі вы 
элементы авантурнага рамана ў творы Максіма Гарэцкага?

4. У чым Мацей Мышка падобны да героя авантурнага рамана?

5. Ці  пераносіцца стылістыка авантурнага рамана на апісанне ва-
еннай Вільні?

6. Дакажыце, што Максім Гарэцкі  праз свядомасць Мышкі  падае 
сур’ёзнае як іранічнае.

7. Напішыце эсэ на тыму: “Хто ён, Мацей Мышка – авантурыст 
ці змагар за лепшае жыццё?”.

АКТУАЛІЗАЦЫЯ АРХЕТЫПА 
ТРЫКСТАРА Ў РАМАНЕ М. ГАРЭЦКАГА 

«ВІЛЕНСКІЯ КАМУНАРЫ» 

Сучасныя літаратуразнаўцы даўно адмовіліся ад меркаван-
ня, што міфалогія – гэта архаічны светапогляд першабытнага 
грамадства. Яшчэ ў 1920 -я гг. А. Лосеў сцвярджаў, што «кож-
ная жывая асоба ёсць міф» [41, с. 91], адпаведна, амаль кожны 
літаратурны твор нясе ў сабе адбітак міфалогіі, калі не адкрыта, 
дык у прыхаванай форме. 

Творы М. Гарэцкага не з’яўляюцца выключэннем. Даслед-
чыкамі ўжо звярталася ўвага на «комплекс Праметэя» [8, с. 47] 
і праблему самаідэнтыфікацыі героя ў прозе М. Гарэцкага. У. Ко-
нан акцэнтаваў увагу на міфалагічных фрагментах у творах 
М. Гарэцкага: «У пераважнай колькасці яго апавяданняў і дра-
матычных абразкоў аўтэнтычныя міфы і міфалагемы арганічна 
ўпісваюцца ў кантэкст адпаведнага сюжэта, дыялогу, маналогу 
і ў плынь свядомасці герояў, узмацняючы драматычны падтэкст 
сюжэта» [36, с. 135]. Аднак ёсць творы, дзе міфалагічныя сюжэты 
прыхаваны ад чытача, носяць імпліцытны характар.

Ю. Лотман у сваёй працы «Літаратура і міфалогія» праводзіў 
ідэю пра ўзаемаўздзеянне міфалагічнага і лагічнага мыслення 
ў сферы мастацтва як агульнай асаблівасці мыслення людзей, як 
пастаяннага фактара чалавечай культуры. Так, міф – гэта пэўная 
стадыя развіцця свядомасці, якая гістарычна папярэднічала 
ўзнікненню пісьмовай літаратуры і моцна змяніла яе. Таму «лі-
таратура мае справу ўсяго толькі з разбуранымі, рэліктавымі 
формамі міфа і сама актыўна спрыяе яго разбурэнню. Міф тра-
пляе ў мастацкія літаратурныя тэксты ў выглядзе несвядомых, 
незаўважных для самога аўтара абломкаў, якія страцілі першапа-
чатковае значэнне і ажываюць толькі пад рукой даследчыка» [42, 
с. 727]. Ю. Лотман прапаноўваў уявіць «міфалогію» і «літаратуру» 
не як два ўтварэнні, якія ніколі не «супрысутнічалі» ў адзін пра-
межак часу, ідучы адзін за адным, а разглядаць іх у якасці дзвюх 
тэндэнцый, якія ўзаемадапаўняюць адна адну, пры гэтым кожная 
«спрадвечна разумее наяўнасць другой і толькі ў кантрасце з ёю 
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ўсведамляе сябе і сваю спецыфіку». «Тады ‟міфалагічная ста-
дыя” паўстане перад намі не як перыяд адсутнасці літаратуры, 
а ў якасці перыяду безумоўнага дамінавання міфалагічнай тэн-
дэнцыі ў культуры» [42, с. 728]. 

З’яўленне герояў-двайнікоў у літаратуры, паводле Ю. Лот-
мана, – гэта непасрэдны ўплыў міфалогіі, а больш дакладна, 
міфалагічнага стылю аповеду, на літаратуру: «З’яўленне пер-
санажаў-двайнікоў – вынік драблення міфалагічнага вобра-
за, у працэсе чаго розныя імёны Адзінага станавіліся рознымі 
асобамі, – што стварала сюжэтную мову, сродкамі якой можна 
было апавядаць пра чалавечыя падзеі і ўсведамляць чалавечыя 
ўчынкі» [42, с. 732]. Сваю думку даследчык ілюструе прыкладамі 
з твораў Плаўта, Сервантэса, Ф. Дастаеўскага, якія надзялялі ге-
роя спадарожнікам-двайніком.

Т. Шамякіна таксама сцвярджае, што «міфалагічны трык-
стар – далёкі папярэднік сярэднявечных блазанаў, махляроў, 
хітруганаў, герояў авантурна-махлярскіх раманаў, розных каміч-
ных двайнікоў (гэта, напрыклад, шматлікія персанажы ‟Дэкаме-
рона” Джавані Бакачы (ХV ст.):, Тыль Уленшпігель з аднайменна-
га рамана бельгійскага класіка Шарля дэ Кастэра (ХІХ ст.), Астап 
Бэндэр з дылогіі Іллі Ільфа і Яўгена Пятрова (ХХ ст.). У белару-
скай літаратуры рысы трыкстараў маюць багі ў травесційных паэ-
мах ‟Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе” (ХІХ ст.); да трыкста-
ра падобны Кручкоў з “Пінскай шляхты” В. Дуніна-Марцінкевіча 
(ХІХ ст.), А. Юрась Братчык з рамана ‟Хрыстос прызямліўся 
ў Гародні” У. Караткевіча (ХХ ст.) выяўляе сябе то як культурны 
герой, то як трыкстар» [68, с. 188–190]. 

Такім чынам, феномен трыкстара зафіксаваны ў авантурных 
раманах. Нашчадкамі гэтага персанажа можна лічыць Гарган-
цюа і Пантагруэля Ф. Рабле, Тыля Уленшпігеля Ш. дэ Кастэ-
ра і нават Швейка Я. Гашэка. Вобраз трыкстара – гэта вобраз, 
які прыйшоў у літаратуру з міфалогіі, па сутнасці сваёй ён 
з’яўляецца супрацьлеглым вобразу культурнага героя, таго мі-
фічнага персанажа, які прымае непасрэдны ўдзел у стварэнні 
свету, а потым і ва ўладкаванні жыцця. Е. Меляцінскі адзначае: 
«Дэманічна-камічнаму дублёру культурнага героя надаюцца 
рысы прайдзісвета-гарэзы (трыкстара). Культурныя героі часта 
карыстаюцца хітрым штукарствам дзеля дасягнення поспеху ў 

самых сур’ёзных справах (так Праметэй падманвае багоў пры 
дзяльбе мяса) <…> У тыпе трыкстара быццам бы заключаны 
нейкі ўніверсальны камізм, які распаўсюджваецца і на абдура-
ных ахвяр прайдзісвета, і на высокія рытуалы, і на асацыяль-
насць і нястрыманасць самога прайдзісвета…» [46, с. 26–27]. 

У сваіх разважаннях Ю. Лотман прыходзіць да высновы, што 
«розныя гістарычныя эпохі і тыпы культуры вылучаюць роз-
ныя падзеі, асобы і тэксты як міфагенныя. Найбольш выразнай 
(хоць і найбольш знешняй) прыкметай такой міфанараджаючай 
ролі з’яўляецца ўзнікненне цыклаў тэкстаў, якія распадаюцца 
на ізаморфныя эпізоды, якія маюць магчымасць нарошчвацца. 
Міфалагічная сутнасць падобных тэкстаў у тым, што абраны імі 
герой аказваецца дэміургам пэўнага ўмоўнага свету, які, аднак, 
навязваецца аўдыторыі ў якасці мадэлі рэальнага свету» [42, 
с. 735]. 

Зыходзячы з вышэйпрыведзеных меркаванняў розных да-
следчыкаў, можна з пэўнасцю сцвярджаць, што архетып трык-
стара мог актуалізавацца і ў беларускай літаратуры. 

Гістарычны перыяд 1905–1917 гг., перыяд рэвалюцыйных 
перамен і з’яўляецца той міфагеннай падзеяй, якая адыграла 
«міфанараджаючую» ролю не толькі для беларускай, але і для 
ўсёй савецкай літаратуры. У сувязі з вышэйпрыведзеным выказ-
ваннем Ю. Лотмана вялікую цікавасць для даследчыкаў уяўляе 
раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары» – цыкл невялічкіх 
«абразкоў» (як называў іх пісьменнік), гісторый пра тое, як бела-
рускаму народу даводзілася выжываць у час лёсавызначальных 
перамен, рэвалюцыйнай барацьбы. Нягледзячы на тое, што героя 
рамана М. Гарэцкага нельга ў поўнай ступені назваць «дэміургам 
пэўнага ўмоўнага свету», у вобразе Мацея Мышкі выразна пра-
яўляюцца рысы культурнага архетыпа трыкстара. Аднак пры 
ўжыванні паняцця «трыкстар» у дачыненні да персанажа рама-
на ХХ ст. трэба добра ўсведамляць, што сувязь з міфалогіяй тут 
даволі ўмоўная, а само паняцце «трыкстар» дастаткова транс-
фармаванае, хоць у сучасным літаратуразнаўстве яно і зрабілася 
аператыўным. 

Паняцце мае некаторыя адрозненні не толькі ад сфармірава-
нага ў міфалогіі, замацаванага ў псіхалогіі, але і ад увасобленага 
ў авантурным рамане праз вобраз пікаро. Так, М. Ліпавецкі, пра-
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фесар універсітэта Каларада, дае наступнае вызначэнне: «Савец-
кі трыкстар, нягледзячы на блізкасць да махляра, усё ж такі не 
махляр: ад махляра ён адрозніваецца, па-першае, тым, што нават 
калі ў яго (ці ў яе) і ёсць меркантыльны інтарэс, то ён яўна гасне 
перад артыстызмам і тэатральнасцю ўчынкаў героя. Па-другое, – 
і гэта, бадай, больш важна, – пікаро, як правіла, залежыць ад га-
спадара, і яго мабільнасць вызначаецца зменай гаспадароў, тады 
як трыкстар – абсалютна незалежны персанаж» [40]. 

Такім чынам, вобраз Мацея Мышкі не з’яўляецца прамым 
увасабленнем архетыпа трыкстара, а рэпрэзентуе яго ў транс-
фармаваным выглядзе, прадыктаваным зменай гістарычных 
эпох. Так, Мацей Мышка – не махляр, не прайдзісвет, у яго няма 
наўмыснага жадання падмануць, скрасці або здрадзіць, а калі ён, 
часам, і рашаецца на дробныя, асуджальныя з пункту гледжання 
традыцыйнай маралі, учынкі, то робіць гэта з такой непасрэд-
насцю і шчырай матываванасцю, што нават не ўзнікае жадання 
дакараць яго. Так, у адным з эпізодаў рамана паказваецца, што 
Мацей забірае дровы для сугрэву, якія належалі яго бацьку, але 
бацька – ідэалагічны вораг, меншавік; у іншым эпізодзе гаворыц-
ца, што ён жыве з Юзяй, якая мае мужа, Ромуся Рабэйку, але пры 
гэтым Мышка даглядае яе сына Напалеона і дапамагае па гаспа-
дарцы ў эканамічна складаны перыяд. Такія нязначныя, дроб ныя 
ўчынкі галоўны герой здзяйсняе на працягу ўсяго твора, пры гэ-
тым М. Гарэцкі стварае вакол яго такую мастацкую прастору, у 
якой Мацей Мышка не падаецца ашуканцам, махляром, цынікам, 
а, наадварот, выклікае станоўчыя эмоцыі, спачуванне свайму ня-
простаму лёсу. 

М. Гарэцкі звяртаецца менавіта да такога спосабу адлюстра-
вання рэчаіснасці, стварае менавіта такі вобраз у сувязі з запа-
трабаваннямі часу, бо «савецкі трыкстар» «найбольш адэк-
ватна ўвасобіў сілу цынізму, неабходнага для выжывання 
ў незразумелых і непразрыстых сацыяльных умовах савецка-
га грамадства, якія пастаянна мяняюцца, адлюстроўваючы – 
у камічнай, зай мальнай форме – тую рэальную сацыяльнасць, 
якая ўзнікла ў выніку бальшавіцкага эксперыменту і якая не 
ўпісалася ў бінарныя структуры як афіцыйнага савецкага, так 
і неафіцыйнага дыскурсаў» [40]. М. Гарэцкі, як непасрэдны 
відавочца рэвалюцыйных падзей і ахвяра рэпрэсій, дакладна 

перадаў у рамане тую атмасферу, у якой вымушаны быў жыць. 
Нягледзячы на тое, што раман «Віленскія камунары» пісаўся для 
друку, аўтар знайшоў магчымасць не толькі перадаць дух эпохі, 
але і ў сацыяльна-бытавых і палітычных «абразках» стварыць такі 
мастацкі шматгранны вобраз, які, з аднаго боку, рэпрэзентаваў 
героя рэвалюцыі, а з другога боку, праз свае наіўнасць і непасрэд-
насць паказваў рэальную гістарычную сітуацыю, выяўляў увесь 
цынізм эпохі.

Такім чынам, літаратурны трыкстар савецкага часу адроз-
ніваецца ад міфалагічнага, аднак існуюць пэўныя рысы, якія 
падкрэсліваюць агульную прыроду вобраза. Прымаючы пад 
увагу вынікі сучасных даследаванняў пра трыкстара, мож-
на вылучыць наступныя найбольш важныя характарыстыкі, 
якія праяўляюцца ў савецкай літаратуры: «савецкі трыкстар» 
амбівалентны, выконвае функцыю медыятара, ён лімінальны, 
схільны да тэатральнасці, прама або ўскосна звязаны з сакраль-
ным кантэкстам. У той ці іншай ступені гэтыя рысы ўласцівыя 
і вобразу Мацея Мышкі.

Як ужо гаварылася, для архетыпа трыкстара характэрны 
амбівалентнасць і лімінальнасць. Гэта азначае, што трыкстар 
заўсёды знаходзіцца па-за межамі маралі, паколькі, як адзначае 
М. Ліпавецкі, мае здольнасць «‟не ўліпаць” у якую-небудзь адну 
сістэму каштоўнасцей, парушаць, разбураць і непаважліва вы-
смейваць межы паміж апазіцыямі, у тым ліку і сакральнымі» [40]. 
Лімінальнасць трыкстара праяўляецца ў здольнасці знаходзіцца 
паміж пазіцыямі, вызначанымі і прадпісанымі законам, у адпа-
веднасці з гэтым трыкстар – заўсёды чалавек дарогі, а яго сацы-
яльная пазіцыя няўяўна зменлівая. Усе гэтыя характарыстыкі 
ўласцівыя і Мацею Мышку – трыкстару па волі лёсу, прыгоды 
якога пачынаюцца амаль з маленства, а падарожжа не заканч-
ваецца ніколі: у юнацтве Мышка пераходзіць з працы на пра-
цу, падчас нямецкай акупацыі Вільні з інтарэсам назірае то за 
палякамі, то за немцамі; трапляе то ў лагер для ваеннапалонных 
у Белавежы, то ў турму, а паміж усім гэтым з цікаўнасцю сочыць 
за палітычный барацьбой шматлікіх партый у рэвалюцыйнай 
Вільні. Галоўны герой фізічна пераходзіць не толькі з месца на 
месца, але і інтэлектуальна падарожнічае па ідэалогіях, прапано-
вах і абяцаннях шматлікіх партый рэвалюцыйнай Вільні. Такая 
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форма падарожжа – удалая знаходка М. Гарэцкага, якая дае маг-
чымасць пісьменніку ў выгадным для яго святле паказаць шмат-
партыйную ідэалагічную барацьбу за ўладу ў Вільні і вызначыць 
ролю маленькага чалавека ў вялікай палітычный віхуры. 

Так, М. Гарэцкі па-майстэрску маніпулюе савецкім і несавец-
кім дыскурсам пры стварэнні вобраза Мацея Мышкі, з аднаго 
боку, насычаючы яго маўленне савецкімі фразеалагізмамі, з дру-
гога боку, ствараючы такі кантэкст, які цалкам іх дыскрэдытуе. 
«Дзе я працую, там маё і ўсё…» – такім эпіграфам пачынаецца 
глава «Клуб на Вароняй», у якой апавядаецца, як Мацей Мыш-
ка разам з жыхарамі Вільні збіраў кнігі ў Рабочы клуб. «Сваё» 
складалася з тых кніжачак, якія рускія, калі сыходзілі, «кінулі 
ў горадзе ў поўным бяззладдзі. Дык рабочыя, ходзячы на рабо-
ту, калі бачылі, што валяецца без гаспадара, цягнулі яе на Варо-
нюю… І так, патрошачку-патрошачку, сабралася ў нас на Варо-
няй бібліятэка ў некалькі тысяч тамоў» [12, c. 216]. Так з чужога, 
кінутага не па сваей волі ў горадзе без дагляду, узнікала «маё», 
і гэты прыклад – толькі далікатны намёк на савецкія метады 
ціску і маніпуляцый, пра якія некалі ўголас заяўляў М. Гарэцкі 
ў абразку «Чырвоныя ружы» (1926). Але ж Мацей Мышка робіць 
сваю справу на карысць бальшавіцкай ідэі шчыра і бездакорна, 
наіўна думаючы, што ўсё сапраўды будзе яму на карысць. 

Пры гэтым «рэвалюцыянер» Мышка не спяшаецца адда-
ваць перавагу якой-небудзь партыі, ён заўсёды недзе паміж 
палюсамі, ідэалогіямі, канкрэтнымі сістэмамі каштоўнасцей. Так, 
ён наведвае сходы ў Рабочым клубе на Вароняй, але дакладна 
падкрэслівае, што лектары цягнулі кожны ў свой бок, пры гэтым 
тут жа апелюе да бальшавіцкіх устойлівых выразаў: «Пры ўсім 
тым, абуджалі яны ў рабочых масах сацыяльную свядомасць, не 
давалі драмаць класаваму пачуццю. І рабочыя праз іх рабіліся 
больш пісьменнымі, больш развітымі людзьмі» [12, c. 216]. Гэтыя 
трывалыя савецкія словаспалучэнні ў кантрасце з трагедыйным 
сюжэтным зместам рамана з’яўляюцца прыкладам зададзенага 
М. Гарэцкім заўсёды макаранічнага маўлення персанажа.  

Мышка крытыкуе арганізатарскія здольнасці палітыкаў, але 
адначасова з гэтым падчас паўстання, стоячы на варце з кара-
бінам, сам выступае рэвалюцыянерам-рамантыкам, мроі яко-
га далёка ў небе. У яго думках відавочна праяўляецца наіўнае 

абагаўленне ўлады, якое выклікала ў свядомасці простых людзей 
бальшавіцкая ўсемагутнасць, змешаная са стомленасцю ад усяго, 
што адбываецца, і як вынік гэтых думак-разваг гучыць у канцы 
пафасная ўтапічная перыфраза: «А можа быць, там, у іх ёсць ужо 
такія дасканалыя прылады, што бачаць яны на нашай зорачцы-
Зямлі не толькі вялікія сінія акіяны, чорныя плямы мацерыкоў, 
але і трубы фабрык і паседжанні Саветаў… І можа быць – даўно 
ўжо прайшлі яны наш шлях. І даўно ўжо няма ў іх ні бедных, 
ні багатых, ні эксплуатаваных, ні эксплуататараў, ні нацый, ні 
рэлігій, ні войнаў і турмаў, ні голаду і ўсіх нашых пакут <...> 
і можа быць усімі сіламі хочуць яны нам дапамагчы. Пасылаюць 
нам адтуль свае веды і свой досвед. Але мы не ўмеем прыняць ад 
іх тых вясцей. І сваімі сіламі робім тое, што вядзе чалавецтва да 
шчасця» [12, c. 297]. 

М. Гарэцкі па-майстэрску іранізуе з напышлівых лозунгаў 
і стэрэатыпаў, у якіх ідэалізуецца вайна. Так, Мацей Мышка 
мусіць радавацца (нібы жартаўлівы Пісарэвіч, што яго, з пакале-
чанай рукой, мабілізуюць, што «не думаўшы, не гадаўшы, трапіў» 
Мышка, «крыварукі на вайну… І на такую, дзе і галавы не шкода: 
калі трэба, дык і трэба! А самае-то важнае, калі жыцця свайго для 
справы не шкадуеш. Тады нічога і не баішся. Тады і змагацца лёг-
ка, і нават ісці на смерць – прыемна!» [12, c. 316]. У адрозненне 
ад кампетэнтнай аўтарскай пазіцыі наіўны персанаж, мажліва, 
хоча засведчыць сваё геройства, улезці ў якую-небудзь аванту-
ру, каб вярнуцца адтуль новым чалавекам, не «крыварукім», не 
меншавіцкім сынам, а героем часу – і рэвалюцыя выглядае тут 
найвялікшай авантурай. 

Такая здольнасць героя ўбіраць у сябе супрацьлеглыя ідэа-
лагічна-культурныя элементы (спачатку ён радуецца, што трапіў 
на вайну, потым марыць пра мірны шлях вырашэння праблем) 
і пры гэтым ствараць кампрамісныя перш за ўсе для сябе сітуа-
цыі прадвызначана менавіта архетыпнымі ўласцівасцямі трык-
стара як медыятара-парадаксаліста. 

Вобразы, створаныя пісьменнікам, не адпавядаюць уяўлен-
ням пра ідэальных персанажаў сучаснай М. Гарэцкаму савецкай 
літаратуры. Аўтар падкрэслівае, што арганізатары пралетарскага 
руху глядзелі на сваіх прадстаўнікоў з выразнай прагматычнасцю. 
Пра гэта сведчыць фрагмент дыялогу паміж Кобакам і Мышкам:



5958

«– Аб чым задумаўся? – кажа ён [Кобак. – В. Г.]. – Кінь жу-
рыцца. Справы нашыя не кепскія. Па-першае, мы іх усё ж ткі до-
бра праўчылі. А па-другое, “пралетарыям няма чаго губіць, апра-
ча сваіх ланцугоў”.

–Аднак жа лепей жыць, чым паміраць, – запярэчыў я, от так 
сабе, дзеля свае прывычкі казаць “але” або “аднак” насупроціў 
сказанага» [12, c. 323]. 

Чытачу зразумела, што пярэчанне персанажа зусім не фар-
мальнае, паколькі адзін з самых вядомых бальшавіцкіх выразаў, 
які, як прынята лічыць, заклікаў да свабоды зняволенага класа, 
у прыведзеным кантэксце з’яўляецца своеасаблівым філасоф-
скім апраўданнем магчымай смерці. 

Мацей Мышка выяўляе жаданне і здольнасць выжываць 
у складаны час бальшавіцкай рэструктурызацыі. М. Гарэцкі ства-
рае такое дыскурсіўнае поле, у якім адбываецца абыгрыванне 
бальшавіцкіх лозунгаў і пракламацый праз увядзеннне іх у не-
стандартны кантэкст, і спрыяе гэтаму па-майстэрску створаны 
вобраз Мацея Мышкі – трыкстара па сваёй сутнасці, прызна-
чэнне якога – паказаць тыя палітыка-ідэалагічныя супярэчнасці, 
якія дыскрэдытавалі паняцце «гуманізм» у савецкі час. З аднаго 
боку, маленькаму чалавеку прапаноўвалі вялікую і светлую бу-
дучыню, з другога ж боку, адпраўлялі яго на верную смерць. Гэ-
тая супярэчнасць і нараджае Мышку-трыкстара – чалавека, які, 
у прынцыпе, згодны «атрымаць» лепшае жыццё і нават прыкла-
дае для гэтага намаганні, але адначасова і разумее, што ў гэтых 
прапановах ёсць нешта штучнае, што «ісці на смерць не страш-
на, але не вельмі прыемна»; што «лепш жыць, чым паміраць», 
нават калі «акрамя ланцугоў і губляць няма чаго». Такім чынам, 
трыкстар Мацей Мышка выкрывае і абыгрывае сацыяльна-
палітычныя парадоксы бальшавіцкай сістэмы, а дакладней, той 
сістэмы каштоўнасцяў, на якой яна грунтавалася. 

Такім падыходам да мастацкага адлюстравання рэчаіснасці 
М. Гарэцкі набліжаецца да Я. Гашака, «стваральніка» чэшскага 
трыкстара – салдата Швейка, героя рамана «Прыгоды бравага 
салдата Швейка» (1921–1923). Як і Швейк, «грубы сярод усе-
агульнай грубасці», Мацей Мышка выступае наіўным і часам 
меркантыльным сярод усеагульнай народнай наіўнай веры ў тое, 
што сваімі рукамі пад чужыя словы можна пабудаваць уласную 

шчаслівую, светлую будучыню. І, калі веры ва ўласныя сілы ўжо 
не хапала, з’яўлялася банальная прага выжывання, пры якой 
меркантыльныя інтарэсы пераважалі над ілюзорнай верай у зме-
ны жыцця да лепшага. М. Гарэцкі, як і Я. Гашак, праз вобразы 
сваіх герояў выступае супраць усёй той грамадскай сістэмы, 
у якой была страчана павага да чалавека як найвышэйшай 
каштоўнасці жыцця, што ператварыла яго ў  сістэмны сродак 
рэалізацыі буйных праектаў, і тым самым парушыла традыцый-
ны лад жыцця і спарадзіла хаос. Хаос жа, як вядома, найбольш 
спрыяе праяўленню здольнасцей выжывання, якія ў пэўным сэн-
се ператвараюць людзей у авантурыстаў – нашчадкаў архаічага 
вобраза трыкстара. Раманы «Віленскія камунары» М. Гарэцкага 
і «Прыгоды бравага салдата Швейка» Я. Гашака – яскравае таму 
пацвярджэнне.

Як адзначае М. Ліпавецкі, «важнейшая ўласцівасць трык-
стараў увогуле і савецкіх трыкстараў у прыватнасці вызначаец-
ца іх неабходнай – прамой ці ўскоснай – сувяззю з сакральным 
кантэкстам. Гэтая ўласцівасць і адрознівае трыкстара ад баналь-
нага махляра-прайдзісвета» [40]. Аднак пра якую сакральнасць 
можна разважаць, разглядаючы раман «Віленскія камунары» ці 
«Прыгоды бравага салдата Швейка»? Здаецца, немагчыма даць 
лагічны адказ на гэта пытанне. Але, калі адысці ад стандартна-
га разумення сакральнага як сіноніма слова «боскае, святое» 
і ўсвядоміць, што ў перыяд панавання бальшавіцкай ідэалогіі 
да любой праявы рэлігійнага ставіліся адмоўна, паняцце «са-
кральнасць» набывае іншы, спецыфічны сэнс. Як сцвярджае 
французскі філосаф Ж. Батай, «асновай сакральнага з’яўляецца 
стан інтымізацыі суб’екта са светам, пад якім маецца на ўвазе 
вызваленне ад улады “рэчыўнасці”, разумеецца не толькі залеж-
насць ад матэрыяльных аб’ектаў, але і пераўтварэнне самога ча-
лавека ў адну з рэчаў»  [4, с. 51]. Такім чынам, трыкстары самі 
здольныя ствараць «сакральнае», і праяўляецца гэта звычайна 
ў актах растраты, абжорства, непрыналежнасці, абыякавасці, 
у свабодзе паводзін. 

Зразумела, што ў кантэксце рамана М. Гарэцкага «Віленскія 
камунары» нельга весці гаворку пра актуалізацыю рытуалаў пат-
лача, якія мелі праяўленне ў творах больш позняга савецкага пе-
рыяду, але нельга не заўважыць імкнення засяродзіць ўвагу чыта-
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ча на праявах вітальнай сферы жыцця героя, які нават «радзіўся 
на маслянку» [12, c.155]. Пісьменнік даволі падрабязна апісвае 
«акты абжорства» Мацея Мышкі: «З’еў я талерачкі чатыры май-
го ўлюбёнага бульбянага супчыку, заскваранага салам, і кавала-
чак любовага мяса з паўкіло. Аказваецца, для мяне спецыяль-
на і зварылі <…> І з’еў я яшчэ дзве смачныя-смачныя катлеты 
на масле, з салодкім салатам у смятане, а на закуску – поўную 
глыбокую талерку чырвонага кісялю, салодкага, як цукар, і з ха-
лодным малаком. Наеўся так, што кісель еў ужо без хлеба. Бо 
не ведаў жа я, што будзе надбаўка, і налёг быў спачатку на хлеб: 
умалоў з паўкіло сітнага і з паўкіло белага. Ну і смагла ж напіўся: 
апаражніў шклянак з пяць салодкае гарбаты, з малінавымі 
канфітурамі…» [12, c. 209]. Нават калі страва была не вельмі до-
брая, Мацей Мышка гаворыць пра яе з асаблівай пяшчотай. 

Узнікае адчуванне, што ежа – гэта і ёсць тое ўласнастворанае 
Мышкава сакральнае, тое, дзеля чаго ён і жыве. Так, нават 
у часы голаду Мацей знаходзіў удалыя словы, каб апісаць 
свае бядняцкія стравы: суп з грака, які аказаўся «нічога, як 
курацінка, толькі трошку прыпахвае птушыным гняздом, і мяса 
худаватае» [12, c. 242]; пацучае мяса, да якога таксама патроху 
прызвычаіўся, пры тым што маці такую ежу так і не ўспрыняла. 
«Дык мы з Юзяю, – апавядае Мышка, – стараліся есці пацука, 
калі маці і Яні не было ўдому. Наеўшыся, клаліся мы адпачыць, – 
нібы мяса пацучае збліжала нас» [12,c. 245]. Такім чынам, Ма-
цей Мышка, нягледзячы на тое, што ваенныя падзеі, цесна пе-
раплеценыя з рэвалюцыйнымі, уносілі сур’ёзныя карэктывы 
ў звычайны лад жыцця, жыве ў сістэме ўласных каштоўнасцей, 
баронячы ўласную свабоду (як фізічную, так і ідэалагічную) як 
найвялікшую сакральнасць. Ён – чалавек, схільны быць воль-
ным ад усякіх партыйных ідэалогій да таго часу, пакуль дакладна 
не разбярэцца, што яму бліжэй, а вызначацца Мацей Мышка не 
спяшаецца. 

Нават пасля турэмнага зняволення Мышка застаецца, як па-
казвае М. Гарэцкі, звычайным чалавекам. Аўтар не ідэалізуе пер-
санажа, не ўзвышае яго да героя-бальшавіка. Ён ізноў наўмысна, 
макаранічна змешвае палітычныя інтарэсы і побытавыя патрэбы 
Мышкі. Так, Мацей пасля турмы быццам бы і «пакаціўся най-
перш на Варонюю» [12, с. 296], але не для таго, каб даведацца 

пра палітычныя навіны, а каб паесці, і «за адзін прысядак з’еў 
пяць абедаў» [12, с. 296]. Еў бы і болей, ды баяўся, што захва-
рэе. І нават падчас абароны, седзячы ў клубе на Вароняй, Мацей 
разам з таварышам Кобакам знайшлі час, каб падсілкавацца: 
«А які смак! Мяса кавалачкамі, з белым застыглым тлушчы-
кам, і лаўровыя лісткі» [12, c. 296]. Аднак і тут Мацей вызнача-
ецца асаблівым апетытам: «З’елі адну банку, ён (Кобак – В. Г.) 
адчыніў другую. Мне сорамна, што я накладаю болей, чым ён. 
І я еў і разважаў, што, мусіць, ён заўсёды есць патрошку, і вось – 
такі здаровы, чырвоны. А я заўсёды з’ем усё датла, што папа-
дзецца, і мне заўсёды хочацца есці, і я худы і бледны. Чаму гэта 
так? Прырода такая ці ў страўніку што-небудзь не ў парадку?» 
[12, c. 323]. Калі ўзяць пад увагу тое, што гэта думкі чалавека, 
які знаходзіцца ў абарончай пазіцыі падчас наступлення палякаў, 
можна з упэўненасцю сцвярджаць, што Мацей Мышка – чалавек-
індывідуаліст, адзіночка па сваёй сутнасці, у якога інтарэсы пры-
ватныя дамінуюць над калектыўнымі. Як адзнавае М. Ліпавецкі, 
«свабода ў трыкстараўскай інтэрпрэтацыі аказваецца адначасова 
свяшчэннай і цынічнай» [40]. Аднак  прырода гэтага цынізму за-
кладзена ў самой грамадскай сістэме, а паводзіны Мацея Мышкі, 
яго характар – усяго толькі вынік абыякавага стаўлення да ча-
лавечага жыцця, безадказнага распараджэння людскімі лёсамі, 
дамінавання грамадскага над індывідуальным. Калі прадстаў-
нікі кіруючых класаў выкарыстоўваюць шараговага чалавека 
ў сваіх мэтах, не клапоцяцца пра яго лёс, то чалавек сам мусіць 
клапаціцца пра сябе, што і робіць Мацей Мышка. Такім чынам, 
Мацей Мышка, трыкстар па сваёй сутнасці – гэта ілюстрацыя ба-
рацьбы ўласнага «я» з сацыяльным, няўяўным і слабаакрэсленым 
«мы» ў перыяд усталявання бальшавіцкай ідэалогіі. Менавіта та-
кая канцэпцыя ў апісанні падзей рэвалюцыйнай Вільні была вы-
значальнай для М. Гарэцкага. 

У падобным адлюстраванні гістарычных рэалій выраз-
на адчуваецца прысутнасць двух свядомасцей – свядомасці 
пісьменніка, сведкі рэвалюцыйных падзей, і Мацея Мышкі, 
героя-апавядальніка, той маскі, якой дазволена парушаць агуль-
напрынятыя парадкі. 

Два галасы, дзве свядомасці, гарманічна ўплеценыя ў гіста-
рычны кантэкст твора – той інструмент, які зрабіў магчымым 
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існаванне аднаго з першых савецкіх трыкстараў у беларускай 
літаратуры. Можна сцвярджаць, што голас М. Гарэцкага – гэта 
голас недалёкай паслярэвалюцыйнай гісторыі, а голас Мацея 
Мышкі – голас рэальнага «маленькага чалавека», народжанага 
ў хаосе рэвалюцыі і вымушанага пры гэтым жыць. 

Дзякуючы элементам смехавой культуры ў рамане пэўным 
чынам зніжаецца і залішняя пафаснасць у адлюстраванні рэва-
люцыйных падзей. Т. Шамякіна адзначае: «Міф іранічны і да 
ахвяр трыкстара, і да яго самога, калі ён церпіць паразу» [68, 
с. 189]. Магчыма, у гэтым заключаецца адказ на пытанне: чаму 
М. Гарэцкі часам іранізуе і над сваім героем, і над гістарычнай 
сітуацыяй увогуле? Іранізуе над героем не столькі аўтар, колькі 
сам час, што вымушае людзей дзейнічаць нестандартна, нетра-
дыцыйна. Мацей Мышка спрабуе знайсці сябе ў новым жыцці, 
адкрыць у сабе «новага героя», пра якога так шмат пісалася 
ў раманах 1920–1930-х гг. Аднак стварыць літаратурны вобраз 
«новага чалавека» рэвалюцыі аказалася значна прасцей, чым 
сфарміраваць яго ў рэальным жыцці. 

Мышка – дзіця рэвалюцыі, гэтым ён набліжаецца да трыкстара, 
бо паводзіны дзіцяці ў пэўным сэнсе падобныя да трыкстаравых. 
Мэта трыкстара – усведамленне сябе як асобы, пошук уласнага шля-
ху, назапашанне вопыту, аддзяленне ад бацькоў (дарэчы, Мышка 
вельмі хацеў аддзяліцца ад маці і менавіта таму не надта перажываў, 
што трапіў у Белавежу), перадача вопыту наступным пакаленням. 
Усё гэта характэрна і для героя рамана М. Гарэцкага: ён шукае сябе ў 
жыцці, перабірае палітычныя партыі, займаецца самааналізам, раз-
важае над уласным выбарам, хай часам і прымітыўна. Ён, сапраўды, 
нагадвае дзіця, якое робіць першыя крокі. 

Дасягненнем творчай манеры аўтара ў рамане «Віленскія ка-
мунары» з’яўляецца тое, што рэчаіснасць паказваецца чытачу праз 
упрыняцце Мацея Мышкі – дзіцяці, нашчадка трыкстара. Вядома, 
што дзіця прымушае дарослых убачыць свет па-новаму, у іншым 
ракурсе, і менавіта таму Мышкава наіўнасць прадуктыўная, ства-
ральная. Мышка-трыкстар спасцігае свет і спрабуе ў ім выжыць, 
а аўтар, завуалявана і тактоўна дзеліцца з чытачом сваім жыццёвым 
вопытам, марыць перадаць яго наступным пакаленням. Так ў рама-
не «Віленскія камунары» ўзаема спалучаны ў адзін архетып «дзве 
свядомасці», і гэта яшчэ раз падкрэслівае майстэрства М. Гарэцкага.

Пытынні і заданні да раздзела:
1. Растлумачце сэнс паняцця «трыкстар». Якімі характарысты-

камі надзелены трыкстар? Чым савецкі трыкстар адрозніваецца ад 
міфічнага архетыпа?

2. Выкажыце сваё меркаванне ў дачыненні да наступнай пазіцыі 
Ю. Лотмана: «Міф – гэта пэўная стадыя развіцця свядомасці, якая 
гістарычна папярэднічала ўзнікненню пісьмовай літаратуры і моцна 
змяніла яе. Таму «літаратура мае справу ўсяго толькі з разбуранымі, 
рэліктавымі формамі міфа і сама актыўна спрыяе яго разбурэнню. 
Міф трапляе ў мастацкія літаратурныя тэксты ў выглядзе несвя-
домых, незаўважных для самога аўтара абломкаў, якія страцілі пер-
шапачатковае значэнне і ажываюць толькі пад рукой даследчыка».

3. Ці мог рэвалюцыйны перыяд стаць той міфагеннай падзеяй, 
якая паспрыяла актуалізацыі архетыпа трыкстара ў беларускай 
літаратуры?

4. Ці згодны вы, што архетып трыкстара актуалізуецца праз во-
браз Мацея Мышкі. Абгрунтуйце вашу пазіцыю.

5. Праілюструйце прыкладамі наступнае выказванне: «М. Га-
рэцкі па-майстэрску маніпулюе савецкім і несавецкім дыскурсам 
пры стварэнні вобраза Мацея Мышкі, з аднаго боку, насычаючы яго 
маўленне савецкімі фразеалагізмамі, з другога боку, ствараючы такі 
кантэкст, які цалкам іх дыскрэдытуе».

6. З якой мэтай Максім Гарэцкі выкарыстоўвае элементы смеха-
вой культуры пры адлюстраванні падзей рамана? 
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РОЛЯ БІЯГРАФІЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАЎ 
У РАМАНЕ М. ГАРЭЦКАГА 
«ВІЛЕНСКІЯ КАМУНАРЫ»

Наратыўнаму раману М. Гарэцкага «Віленскія камунары» 
ўласцівы рысы дакументальна-мастацкай і аўтабіяграфічнай 
прозы (калі ўлічваць той факт, што аўтабіяграфічная про-
за ўяўляе сабой «тып (форму) арганізацыі мастацкага матэ-
рыялу, выкладанне якога вядзецца ад першай асобы і ў аснову 
якога пакладзены падзеі і факты з жыцця аўтара» [57, c. 24]). 
Аднак аўтабіяграфічнасць у рамане мае падвойны характар: 
з аднаго боку, гісторыя роду Мышкаў успрымаецца чытачом 
як аўтабіяграфічная споведзь галоўнага героя; з другога боку, 
мае месца высокамастацкая літаратурная апрацоўка фактаў  
біяграфіі пісьменніка. 

М. Гарэцкі ў апісанні лёсу Мацея Мышкі адлюстраваў пэўныя 
моманты свайго ўласнага лёсу. Можна сцвярджаць, што жыццё 
пісьменніка і з’яўляецца той асноўнай падзеяй, на падставе якой 
узнікае новая, мастацкая. Гэта – яшчэ адна асаблівасць рама-
на, што надае твору поліфанічнае гучанне. І таму зварот да вы-
вучэння аўтабіяграфічнага пачатку ў сістэме вобразаў рамана 
«Віленскія камунары» абсалютна апраўданы. 

У рамане выяўляюцца дзве «свядомасці», паказваюцца дзве 
гісторыі жыцця: пісьменнік ні на момант не адпускае свайго героя 
падарожнічаць па свеце самастойна, прысутнасць аўтара ў творы 
відавочная. Фактамі з біяграфіі пісьменніка герой рамана Мацей 
Мышка «надзелены» з самага свайго маленства. Так, з твора чытач 
даведваецца, што бацька Мацея, Міхась, быў арыштаваны як рэва-
люцыянер: «Маці ездзіла на суд, а мяне з сабою не брала. Бацька 
яшчэ і пасля суда сядзеў троху ў Вільні. І прасіў маці, каб яна, калі 
будуць іх высылаць, прыехала б да яго і мяне б з сабою ўзяла. Але 
развітацца нам з ім не ўдалося. Адкрытка яго была затрымана, у тур-
ме ці на пошце. І калі мы сабраліся ехаць да ягоў Вільню, прыйшла 
другая, што скінуў бацька ў дарозе, калі ўжо ехаў» [12, с. 172]. 

У гэтым моманце, апісаным у рамане «Віленскія камунары», 
выразна прасочваецца паралель з адным з эпізодаў жыцця М. Га-

рэцкага ў Вязьме, вядомым па ўспамінах Л. Чарняўскай, жонкі 
пісьменніка, змешчаных у кнізе «Ахвярую сваім ‟я”...» Р. Гарэц-
кага: «Праз тры дні Л. Чарняўская з сынам прыехала ў Вязьму, 
атрымала дазвол на перадачу (бялізну, цукар, махорку; сухары 
перадаць чамусьці не дазволілі). І ў камендатуры, і ў астрозе 
прыйшлося доўга стаяць на моцным марозе ў вялізнай чарзе, бо 
людзей, жадаючых аддаць перадачу, было вельмі шмат. Ад М. Га-
рэцкага прыйшла запіска: ‟Спасибо за передачу. Получил всё. 
Отсылаю абратно корзинку и 2 рубашки. Заботтесь о себе. Мак-
сим”. Л.Чарняўская ўспамінае: ‟І гэта запісачка была апошняя, 
пісаная да нас рукой Максіма. Вярнулася я ў Пясочню. Пайшла 
да следчага, каб дазволіў спатканне. Ён, праўда, абяцаў, але, калі 
я з’явілася па дазвол, сказаў, што зараз справа Гарэцкага не да іх 
належыць. Яшчэ раз паехала я ў Вязьму, звярнулася ў камендату-
ру. Дзяжурны абвясціў, што Максім Іванавіч Гарэцкі ўжо выбыў 
з Вязьмы, а куды – не ведае. З гэтымя і вярнулася дамоў”»[18, 
с. 31–32]. З «біяграфічнымі алюзіямі» такога кшталту чытач су-
стракаецца на працягу ўсяго твора.

Так, на першы погляд, не звязаны з лёсам пісьменніка і эпізод 
пра спрэчкі паміж польскімі і літоўскімі нацыяналістамі за кас-
цёл Святога Якуба. 

Мацей вучыўся тады ў двухкласнай міністэрскай школе, 
«жыў надзеяю – і быў шчаслівы», што вучыўся. Аднак гэтае 
мірнае шчасце было перарвана палітыкай. Герой твора распа-
вядае, што «... у гэты час у Вільні былі вялікія спрэчкі паміж 
польскімі і літоўскімі нацыяналістамі за касцёл святога Якуба, 
што на Лукіскім пляцы. Літоўцы ездзілі ў Рым да самога най-
свяцейшага папежа, цалавалі яму там у пантоплю і атрымалі ад 
яго дазвол і блаславенства маліцца ў адным з віленскіх касцёлаў 
па-літоўску» [12, c. 179]. Здавалася, гэта рэлігійная сітуацыя не 
можа мець дачынення да маладога Мышкі. Але, як аказалася, на 
першае літоўскае набажэнства, якое збіраліся служыць у касцё-
ле, пайшла маці Мацея, пабожная каталічка. Здарылася так, што 
менавіта ў той час і ўзнікла спрэчка паміж польскімі і літоўскімі 
прыхільнікамі. Маці, уцякаючы ад коннага гарадавога, трапіла 
каню пад ногі, а Мацей, жадаючы яе абараніць, шпурнуў у га-
радавога каменьчыкам, за гэта ён быў схоплены і адведзены 
ў паліцэйскі ўчастак. Мышка прыгадвае, што адбылося пазней: 
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«На другі дзень прыйшоў я ў вучылішча. І толькі паклаў кнігі на 
парту, як выклікае мяне загадчык. …З трэпетам стаяў я перад яго 
маленькім нізенькім пузкам… А ён разгладзіў сваю чорненькую 
бародку, пабалаваўся залатым ланцужком каля верхняе кішэні 
ў камізэльцы і потым спакойным, роўным, чыстым голасам 
сказаў:

– Вот что, друг любезный… Если бы ты был только хулиган, 
мы бы тебя наказали, но оставили бы в училище, так как могли 
бы еще перевоспитать… – (А ў мяне ўжо і сэрца замлела і ногі 
падгінаюцца.) – Но, к сожалению, – казаў ён далей, – у нас есть 
совсем достаточные основания думать, что ты, кроме того, что 
хулиган, еще и не-ис-пра-ви-мый по-ля-чиш-ка… – (Гарачая кроў 
заліла мне твар.)  – А потому, – скончыў ён пагладжваць бародку 
і балавацца ланцужком і ўклаў рукі ў кішэні штаноў, – а потому, 
друг любезный, такая зараза нам в училище не нужна, и мы тебя 
увольняем»[12, с. 182].

У вышэйзгаданым эпізодзе зноў нібы гучаць два галасы: наіўна-
сур’ёзны Мацееў і мудры, горка-іранічны аўтарскі. У гэтай сямей-
най гісторыі Мышкаў знаходзіць адлюстраванне як агульнае, так 
і прыватнае: гісторыя падзелу беларускай нацыі па веравызнанні 
і лёс самога пісьменніка, адданага патрыёта Беларусі, які першы 
раз быў арыштаваны палякамі за прыхільнасць да камуністаў 
(1922), а другі раз – камуністамі па абвінавачанні ў польскім 
шпіянажы (1930). Такія ўзаемавыключэнні і парадоксы гісторыі 
і палітычнага жыцця, выяўленыя М. Гарэцкім у рамане, не з’яў-
ляюцца адзінкавымі праявамі тагачаснай рэчаіснасці.

 Чытача ўражваюць тыя падрабязнасці, з якімі галоўны герой 
апісвае свой душэўны стан, а таксама ўмовы жыцця ў працоўным 
лагеры, які немцы размясцілі ў Белавежы. Мацей Мышка рас-
павядае пра акуратненькую лазню, у якую ганялі кожныя дзе-
сяць дзён, як усё там было арганізавана, з «павагай і клопатам»: 
на мыццё адводзіцца 25 хвілін, нават лыжачку вадкага мыла 
наліваюць на далонь.

Тую жыццёвую аснову, што забяспечыла надзвычайную 
псіхалагічную пераканаўчасць раманнага героя, можна знайсці 
ў біяграфіі аўтара, калі звярнуцца да вяцкай перапіскі М. Га-
рэцкага са сваімі роднымі, а дакладней, з жонкай, Леанілай 
Усцінаўнай:

«Добры дзень, Лёля. Пішу табе на лесазаводзе № 2, «Заря 
революции», куды мяне паслала на працу біржа…» ( 5 ліпеня 
1931 г., Вятка)[17,c. 411];

«У лазню я хаджу ў месяц разы два-тры (гэта як раз амаль 
кожныя дзесяць дзён, як у творы – заўвага В. Г.). Лазня вельмі 
добрая, каштуе ўсяго 25 кап. (падабенства лічбаў: 25 кап. 
і 25 хвілін – заўвага В. Г.), а знаходзіцца таксама недалечка, па 
дарозе мне на службу; у раздзявальні кожнаму асобная шафка 
з вешалкаю і палічкамі; парнага аддзялення, праўда, няма, але 
гэта, можа і добра, – больш культурна; ёсць і асобныя нумары, 
з ваннамі, – гэта каштуе, здаецца, рубель ці рубель 25 к.» (20 ве-
расня 1931 г., Вятка) [17, c. 422];

Лёс галоўнага героя «Віленскіх камунараў» у многім паў-
тарае лёс самога пісьменніка. Так, біяграфічны пачатак мае 
і эпізод з арыштам Мацея Мышкі, які ў рамане падаецца як чар-
говая прыгода авантурыста. Мацея арыштоўваюць на наступны 
дзень пасля сустрэчы з Рабэйкам. «Я не ведаў і дагэтуль не ве-
даю па якой прычыне мяне арыштавалі. Тады я думаў, што за 
тое, што я быў у Савецкай міліцыі і браў удзел у кантраляванні 
на вакзале, або па заяве каго-небудзь з добранькіх суседцаў. Па-
думаць на Рабэйку, што ён мог даказаць на мяне, мне і ў голаў 
не прыйшло» [12, с. 291]. Апошняя Мышкава фраза больш па-
добная на сцвярджэнне, чым на сумненне. І чытач разумее, што 
М. Гарэцкі меў падставу напісаць менавіта так: эпіграф «Гэта 
старая гісторыя…» – намёк пісьменніка на тое, што такі момант 
быў і ў ягоным жыцці. 

Вядома, што М. Гарэцкі быў арыштаваны польскімі ўладамі 
ў Вільні ў ноч з 19 на 20 студзеня 1922 г. Два тыдні прасядзеў 
без допыту, а пазней даведаўся, што абвінавачваюць яго аж 
па шасці пунктах Карнага кодэксу, сярод якіх і садзейнічанне 
камуністычнай рабоце. Р. Гарэцкі ў сваёй кнізе «Браты Гарэцкія» 
так апісвае арышт Максіма, выкарыстоўваючы матэрыял «Кама-
роўскай хронікі»: «У ноч з 19 на 20 студзеня, прыблізна а трэ-
цяй гадзіне, – стукаюць… ‟Хто?” – “Адчыняйце!” – прыглушаны 
і нязвычны голас гімназіяльнага вартаўніка, а з ім як бы і яшчэ 
нехта за дзвярыма мнецца. Рэвізію пачалі з пакойчыка, які 
служыў сталовай і ў якім жыла Міліна маці <…> ‟Апранайце-
ся!” – ‟Чаму?” Ён думаў, што нічога ж не знайшлі, дык не арыш-
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туюць  <…> Пасадзілі ў адзіночку № 40 ці 45, на другім паверсе. 
На чорнай дошцы ўнізе не напісалі прозвішча, а паставілі тры 
крыжыкі: дужа страшны злачынец! Два тыдні сядзеў без допы-
ту» [19, с. 55–56].

У рамане «Віленскія камунары» М. Гарэцкі стварае наступ-
ную сітуацыю для Мышкі: «На другі дзень увечары (гэта было 
17 снежня, за тыдзень да каляд), калі вярнуўся я з вакзала, 
прыйшлі немцы і арыштавалі мяне. Вобыску ў кватэры ніякага 
не рабілі. Проста прыйшло двох немцаў-жандараў, паказалі 
ордэр ад камендатуры і сказалі напранацца. Завялі ў турму на 
Лукішкі» [12, с. 291].

Узнікае пытанне: за што арыштоўваць Мацея, які ён во-
раг, калі і вопратка ў яго дзіравая, і забіраць, акрамя алоўка 
і запісной кніжкі, няма чаго? Безумоўна, М. Гарэцкі іранізаваў, 
падтрымліваючы атмасферу рамана, але гэты, на першы по-
гляд, фармальны і ў нечым нават займальны момант з жыцця 
галоўнага героя можна суаднесці з лёсам самога аўтара, у яко-
га перад арыштам «разабралі абраз, расчынілі самавар, калолі 
сяннік, выстуквалі сцены, глядзелі электрычным фанарыкам у яе 
(Мілінай маці) папіросы, вывернулі яе падвойныя панчохі…» 
[19, с. 55]. Ці не адчуваў М. Гарэцкі ў той момант сябе распра-
нутым, бездапаможным і безабаронным? Ці не адабралі і ў яго, 
як у Мацея Мышкі, кніжачку з аловачкам, калі разумець пад гэ-
тым права на свабодную творчасць? Хутчэй за ўсё так яно і было. 
Таму і Мышку, як некалі і самога пісьменніка, завялі «па жалез-
най драбіне на другі ці трэці паверх, да дзвярэй ‟цэлі” (камеры) 
нумар 40» [19, с. 56]. Аўтар праводзіць свайго героя па тых жа 
жыццёвых сцежках, што некалі прайшоў сам, выяўляючы жадан-
не данесці да чытача нешта большае, чым проста апісанне лёсу 
персанажаў-бунтароў Мышкаў. 

І жыццёвы аптымізм Мацея Мышкі мае тую ж прыро-
ду. Менавіта праз перапіску М. Гарэцкага чытач можа зразу-
мець, да якой ступені па-філасофску пазітыўна імкнуўся пісь-
меннік адносіцца да жыцця, нягледзячы на ўсю складанасць 
і несправядлівасць, якія яму даводзілася пераадольваць. У сваіх 
лістах да жонкі М. Гарэцкі піша:

«Не сумуй, трэба жыць, як прыходзіцца. Бывае горш, нічога 
не зробіш». (18 жніўня 1931 г., Вятка) [17, c. 418]. 

«Радуюся, што дзеці добра вучацца» (24 верасня 1931 г., Вят-
ка) [17, c. 423]. 

Пісьменнік часам нават звяртаецца да самацытавання: «‟Неяк 
яно будзе”, – казаў ці думаў Жартаўлівы Пісарэвіч» (14 студзеня 
1932 г.,Вятка) [ 17, c. 433].

«І што вы за людзі: жывіцё ўсё нейкімі надзеямі, а ўзяць жыц-
цё, як яно ёсць, не прызвычаіліся. Ну, нічога, нічога: усё добра 
будзе» (14 лютага 1932 г., Вятка) [ 17, c. 439].

Пісьменнік шукае радасць ва ўсім, гэтае «ўсё добра будзе» 
выяўляецца амаль у кожнай яго думцы, у кожным позірку на рэч 
ці з’яву:

«Ізноў стаяць маразы. Але ў мяне цёпла, купіў дроў» (26 лю-
тага 1932 г.) [17, c. 440].

«Яшчэ маразы, але сонца ўжо прыгравае» (29 лютага 1932 г.) 
[17, c. 441].

У гэтай «задаволенасці» часам заўважаецца і Мышкава «дзі-
вацтва», аднак менавіта з перапіскі М. Гарэцкага становіцца зра-
зумелым, што гэта зусім не дзівацтва, а натуральныя для таго 
часу, аргументаваныя абставінамі, паводзіны. Так, М. Гарэцкі 
палічыў патрэбным распавесці родным пра некаторыя дэталі 
свайго побыту, радасць ад якіх сучаснаму чытачу, аддаленаму ад 
той эпохі, ад таго гвалту над чалавекам, калі трэба было ў невы-
носных умовах жыць і працаваць, можа падацца дзіўнай: «Я ўсё 
чакаў, каб падмарозіла, але цяпер мне ўжо не бяда: купіў калё-
шы. Праўда, на левую нагу № 15, а на правую № 12, але заплаціў 
усяго 5 руб. і вельмі задаволены гэтым набыткам» (10 лістапада 
1931 г.).

«Хаджу ў новым пінжаку і вельмі рад» (11 красавіка 1932 г.) 
[ 17, c. 445]. І гэты, на першы погляд, псеўдааптымізм М. Гарэц-
кага цалкам апраўданы, паколькі ўмовы жыцця былі настолькі 
цяжкімі, што нават мінімальны камфорт лічыўся за шчасце. 

Аднак і ў пісьменніка, як і ў ягонага героя, былі моманты 
душэўнага суму і неспакою. І гэта з’яўляецца яшчэ адным свед-
чаннем таго, што Мацей Мышка – не камічны персанаж, і што 
пісьменнік не толькі іранізуе з яго і разам з ім, але і паказвае тую 
іронію лёсу, якую зведаў ва ўласным жыцці. І кантраст звычайна-
га жыцця – (таго «мышынага бегу» ад сталоўкі да работы і дадо-
му) з сур’ёзным душэўным роздумам – не столькі кампазіцыйны 
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прыём, колькі непасрэдны аўтарскі настрой падчас напісання 
рамана. 

Так, у сваіх лістах М. Гарэцкі часам адкрывае душу, дазваляе 
выявіцца сваім эмоцыям і перажыванням:

«І мне бывае часам сумна, але я ўжо закамянеў» (23 жніўня 
1931 г.) [17, c. 419].

«У поўным разбродзе я цяпер, не ведаю, якім шляхам і да якой 
прафесіі ці занятку больш кіравацца» (24 кастрычніка 1931 г.) 
[17, c. 425].

«Часам находзіць на мяне вялікая злосць і крыўда, што фак-
тычна адкінулі мяне ад літарацкае работы, як апошнюю непатрэб-
шчыну. Бо ці ж магу я ў сваіх цяперашніх умовах пісаць? А няўжо 
ж я так-такі нічога не варты, нават з самага левага пункту погля-
ду? І вось надоечы напісаў у Менск начальніку ГПУ, каб вярнулі 
мне мае затрыманыя рукапісы. Але хто там пачуе мой голас, калі 
я не пісьменнік, якога б нехта цаніў як пісьменніка? Ну, нічога. 
Усё нічога. Усё добра будзе» (29 красавіка 1932 г.) [17, c. 447].

М. Гарэцкі апісвае і тое, як шараговыя людзі ўзвышаюцца, 
становяцца правамоцнымі ўладарамі жыцця. Пры гэтым узнікае 
пытанне: чаму так робіць пісьменнік, які падчас напісання тво-
ра ўжо дастаткова добра разумеў і праўду рэвалюцыі, і яе вы-
нікі і перспектывы? Літаратуразнаўца Т. Голуб сцвярджае, 
што праца над раманам «Віленскія камунары» «яшчэ цепліла 
надзею пісьменніка на змену абставін і адначасова была пэў-
ным часовым кампрамісам з боку аўтара. Асвятляючы тэму 
рэвалюцыі, ствараючы вобразы камуністаў як мужных і адваж-
ных барацьбітоў, змагароў за светлую будучыню, Максім Гарэцкі 
імкнуўся не толькі сцвердзіць сябе як пісьменнік, але і паказаць 
сваю прыхільнасць да рэвалюцыйных ідэй, чым спадзяваўся вы-
клікаць давер у высокапастаўленых асоб, якія маглі б змяніць яго 
трагічны лёс» [22, с. 8]. 

Аднак варта ў гэтым кантэксце ўзгадаць радкі з твора М. Га-
рэцкага «Скарбы жыцця», што быў напісаны прыблізна ў адзін 
час з раманам «Віленскія камунары», і ў якім аўтар дакладна ад-
казвае на пытанне, чаму рэвалюцыя мела поспех, і нават ён сам 
на нейкі момант стаў пад яе сцягі. Эмоцыі М. Гарэцкага тут па-
добныя да тых пачуццяў, якія перажывае Мацей Мышка, толькі 
ў таго яны радасныя і трапяткія, а ў пісьменніка – шчымлівыя 

і балючыя. Перадаючы іх, ён нібы апраўдваецца за тое, што ад-
былося: «І я пайшоў. Старыя дарогі пераступіў. Новыя шляхі 
рассцілаліся прада мною. Сілам сваім рабіў парад. Зброю сваю 
аглядаў. На новыя баі рыхтаваўся… вялікія баі!

Чорная заслона з вачэй ужо спала. Прад вачыма нібы пабяле-
ла. Слёзы аблягчэння дробна крапілі мяне, асвяжалі. Дыхаць мне 
было лёгка і прыемна.

Сеў на шумнабежны воз і на крылах шпаркасці яго ў новыя, 
нязнаныя прасторы паляцеў. Вольныя вятры веялі мне свежым 
павевам. Новая эпоха мярэжыла ў тумане…

Там буйныя краскі цвітуць: п’яная моц слодыччу ад іх ліецца… 
І баяўся я самлець ад тэй моцы вялікай, перавышаючай мае ма-
лыя сілы… Маною д’ябальскаю атручала мяне» [13, c. 20–21]. 

У сваім творы «Віленскія камунары» М. Гарэцкі прыводзіць 
чытача да разумення таго, якім чынам такія, як Мацей Мышка, 
шараговыя людзі, што, уласна кажучы, і з’яўляліся складнікам 
рэвалюцыйных мас, траплялі ў прапагандысцкія пасткі. Аўтар 
паказвае, што маладыя прыгожыя «таварышы» – таксама ў вялі-
кай ступені ахвяры сістэмы. Гэтыя юнакі, як і малады М. Гарэцкі, 
шчыра верылі ў справядлівасць сваёй справы, таму і вочы ў іх 
гарэлі, і прамовы былі палымянымі, і гэта прыцягвала стомленых, 
бяспраўных людзей, нібы тых матылькоў, што ляцяць на святло. 
Стан нейкай нечаканай эйфарыі суправаджаў удзельнікаў рэва-
люцыйнага руху, і менавіта ў такім настроі яны нярэдка рабілі 
высновы і прымалі палітычныя рашэнні.

М. Гарэцкі дае чытачу магчымаць «папрысутнічаць» на вы-
барах у Савет рабочых дэпутатаў, якія адбываліся 15 снеж-
ня 1918 г. ў Вільні. 200 дэпутатаў, сярод якіх 96 камуністаў, 
бундаўцы, нацыял-дэмакраты Літвы, эсэры, сацыял-дэмакраты-
інтэрнацыяналісты, літоўскія народнікі, поалей-цыяністы – усе 
прадчувалі не толькі перамены, але і спадзяваліся на непасрэдны 
ўдзел у фарміраванні новага ладу. Як заўважае Мышка: «Адразу 
ж пачаўся бой за месцы ў прэзідыуме» [12, с. 285]. І гэты бой, 
«неўспадзёўкі» для Мышкі, аказаўся несправядлівым, бо кам-
фракцыя не згаджалася дапусціць у прэзідыум прадстаўнікоў 
іншых партый, акрамя Бунда і сацыял-дэмакратаў-інтэрнацыя-
налістаў. Герой рамана, апісваючы тыя падзеі, адзначае: «Мушу 
прызнацца, што пазіцыя камфракцыі здалася мне спярша як бы 
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крыху нейкім гвалтам над правамі іншых партый, – настолькі 
яшчэ быў я тады наіўны і палітычна слабаразвіты» [12, с. 285].

Гэтая наіўнасць уласціва не толькі Мацею Мышку. Пры-
ведзеныя вышэй словы – гэта таксама і прызнанне М. Гарэц-
кага, прызнанне ў сваёй уласнай наіўнасці, якая штурхала 
яго пісаць артыкулы «Будзем жыць!» (1918), «Няхай жыве 
Камуністычная Беларусь!» (1919) і, дакараючы Скірмунта і Ва-
ронку ў няшчырасці памкненняў дапамагчы беларускаму народу 
атрымаць незалежнасць, спадзявацца на тое, што выратаванне 
ў камунізме і стварэнне адзінай Савецкай Расіі.

 Упэўнены ў неабходнасці ісці за бальшавікамі, на чале якіх 
стаяў Ульянаў-Ленін, М. Гарэцкі ў свой час, не разумеючы яшчэ 
ці не заўважаючы парадоксу думкі, эмацыйна сцвярджаў: «Теперь 
вильсоновская братия пусть помозгует, кто же истинный пред-
ставитель Белоруссии: пан ли Скирмунт, Воронко ли, неведомый 
никем, наспех написавший несколько книжонок на русском языке 
по белорусскому вопросу и ничего общего с народом не имеющий, 
или Дмитрий Жилунович, рабочий по выделке кож (м. Копыль 
Минской губернии), ещё в 1906 году выпустивший сборник бело-
русских пролетарских стихотворений, гонимый царским режимом, 
польскими панами и лидерами белорусско-буржуазного возрож-
дения за то, что действительные интересы крестьянского рабочего 
класса в Белоруссии и идеи коммунизма ставил выше всего? От-
вет ясен. Няхай жыве камуністычная Беларусь!» [17, с. 225] Праз 
пэўны час З. Жылуновіч, як вядома, таксама быў рэпрэсаваны: яго 
выключылі з партыі ў 1931 г. за «свядомае» правядзенне нацыянал-
апартуністычнай і нацыянал-дэмакратычнай лініі і змясцілі 
ў Магілёўскую псіхлякарню, дзе ён і памёр, не вытрымаўшы 
фізічных і маральных здзекаў. Пазней ў сваім творы «Скарбы жыц-
ця» М. Гарэцкі пісаў: «Я клін у сабе нашу. Клін у мяне ўвагналі…». 
Але гісторыя Мацея Мышкі – гэта аповед пра тое, як той «клін 
уганяўся», як адчуванне «нейкага гвалту» суседзіла з разуменнем 
далучанасці да вялікай справы, да стварэння новага жыцця.

Праз перапіску М. Гарэцкага можна выявіць яшчэ адзін аргу-
мент на карысць аўтабіяграфізму ў рамане «Віленскія камунары». 
Сярод шэрагу імён, якімі М. Гарэцкі падпісваў свае лісты, такіх як 
Максім Гарэцкі, Максім, бацька, Ма, М., можна вылучыць яшчэ 
некалькі: Брадзяга, Задумекус і Стары дурань. Пазнака «брадзя-

га» не толькі ўказвае на сацыяльны статус і героя і пісьменніка, але 
і дапамагае зразумець жанравую спецыфіку рамана «Віленскія 
камунары», а таксама з’яўляецца своесаблівым ускосным пацвяр-
джэннем таго, што твор мае авантурны характар. М. Гарэцкі сам 
адчуваў сябе з уласнай волі «брадзягам» па жыцці, без пастаян-
нага прытулку, без сям’і, з якой яго разлучылі. Ягоны лёс – гэта 
шэраг складаных «прыгод» і выпрабаванняў. Гэта ён, М. Гарэцкі, 
быў выкінуты з сацыяльнай ячэйкі грамадства на злом лёсу, але 
не зламаўся, не загінуў, не страціў сябе і не здрадзіў сваім прын-
цыпам. Тое ж самае ён «перадаў» свайму герою Мацею Мышку. 
І не выпадкова М. Гарэцкі не падпісваўся тады «Лявоніус Заду-
мекус»: гэта быў час збіраць сілы, а не пакутаваць ад рэфлексіі, 
душэўнага самааналізу. І для аўтара, і для героя гэта было нялёгка.

Нягледзячы на вялікія заслугі перад тагачаснай беларускай 
культурай і грамадствам у цэлым, пісьменніка ўжо напрыкан-
цы 1920-х гг. адрынула Савецкая Беларусь. Згадкі пра Вільню 
мяжы 1910–1920-х гг. не пакідалі яго ў высылцы, у зняволенні. 
У лісце да жонкі М. Гарэцкі пісаў: «… У Менск мяне зусім не цяг-
не… Можа, прыйдзецца бавіць час у Вятцы ці яшчэ дзе далёка, аж 
пакуль не адчыніцца дарога да Вільні. Туды б я таксама паехаў» 
[12, с. 447]. Не пакідалі падобныя думкі і героя «Віленскіх 
камунараў» Мацея Мышку.

М. Мушынскі сцвярджае, што М. Гарэцкі звярнуўся да 
аўтабіяграфічнага элемента «як да адной з надзейных крыніц, 
арыентуючыся на якую, можна праверыць пачуцці і паводзіны 
дзеючых асоб на адпаведнасць жыццёвай праўдзе» [47, с. 455]. 
Надзяленне героя аўтабіяграфічнымі рысамі – гэта выяўленне 
вялікага аўтарскага даверу да свайго персанажа, а таксама пад-
казка чытачу, што да героя нельга ставіцца адназначна, што не-
абходна ўважліва прыгледзецца да яго, услухацца ў ягоныя 
словы і ўбачыць праз іх аўтарскую задуму ва ўсёй яе глыбіні. 
Біяграфічны пачатак адыгрывае ключавую ролю ў рамане М. Га-
рэцкага «Віленскія камунары». Менавіта элементы ўласнай 
біяграфіі пісьменніка, па-майстэрску ўвасобленыя ў вобра-
зе галоўнага героя, і глыбокія думкі М. Гарэцкага, прыхава-
ныя ў немудрагелістых рэпліках Мацея Мышкі, даюць магчы-
масць адчуць усю складанасць наратыўнай будовы твора, якая 
падкрэслівае жанравую своеасаблівасць рамана.
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Пытанні і заданні да раздзела:
1. Якую ролю адыгрывае біяграфічны пачатак у рамане?

2. Праілюструйце наступне выказванне прыкладамі з рамана: 
«Менавіта элементы ўласнай біяграфіі пісьменніка, па-майстэрску 
ўвасобленыя ў вобразе галоўнага героя, і глыбокія думкі М. Гарэцкага, 
прыхаваныя ў немудрагелістых рэпліках Мацея Мышкі, даюць маг-
чымасць адчуць усю складанасць наратыўнай будовы твора, якая 
падкрэслівае жанравую своеасаблівасць рамана».

3. Паспрабуйце суаднесці ўрыўкі ліставання Максіма Гарэцкага, 
прыведзеныя ў рамане, з падзеямі жыцця Мацея Мышкі. Зрабіце 
ўласныя высновы.

4. У творы «Скарбы жыцця», які пісаўся ў адзін час з «Віленскімі 
камунарамі», ёсць радкі: «Чорная заслона з вачэй ужо спала. Прад ва-
чыма нібы пабялела. Слёзы аблягчэння дробна крапілі мяне, асвяжалі. 
Дыхаць мне было лёгка і прыемна». Суаднясіце іх з ідэяй рамана.

5. а) Пісьмова паразважайце на тэму «Лёс пісьменніка і лёс 
літаратурнага персанажа ў складаны час рэпрэсій»;

    б) Уявіце сябе рэпрэсаваным пісьменнікам і паспрабуйце за-
вуалявана выказацца пра падзеі часу;

    в) Зрабіце інтэрв’ю-містыфікацыю на тэму падзей рэвалюцыі 
спачатку з Максімам Гарэцкім, затым з Мацеем Мышкам.

ГІСТАРЫЧНЫ АСПЕКТ РАМАНА 
М. ГАРЭЦКАГА «ВІЛЕНСКІЯ КАМУНАРЫ»

Гісторыя канца ХІХ – пачатку ХХ стст. вызначаецца сваёй на-
сычанасцю падзеямі, якія мелі дынамічны характар, таму зварот 
да фактаў рэчаіснасці пры аналізе рамана «Віленскія камунары» 
неабходны і вельмі важны. Як ужо адзначалася ў папярэдніх 
раздзелах, у аснову рамана «Віленскія камунары» пакладзена рэ-
альная гістарычная падзея – спроба ўсталявання савецкай улады 
ў Вільні пасля рэвалюцыі 1917 г. і пяцідзённая абарона вілен-
скімі камунарамі будынка ЦК КПЛ ад контррэвалюцыянераў 
у студзені 1919 года. Нягледзячы на тое, што кульмінацыйны мо-
мант твора ахоплівае ўсяго пяць дзён, пісьменнік здолеў увесці 
чытача ў кантэкст мінулага на дзесяцігоддзі, паказаўшы не толькі 
барацьбу пралетарыяту за свае сацыяльныя правы, але і пераду-
мовы для яго зараджэння.  

Сучасныя гісторыкі лічаць, што Беларусь у пачатку ХХ ст. 
належала да ліку тых рэгіёнаў Расійскай імперыі, дзе працэс 
фарміравання пралетарыяту з сялян адбываўся асабліва інтэн-
сіўна. У творы М. Гарэцкага выразна прасочваецца гіста рычная 
і сацыяльная праўда часу. 

Так, у рамане гаворыцца, што продкі Мацея Мышкі з бацькава-
га боку, былі сялянамі-крапакамі польскіх паноў Хвастуноўскіх 
і жылі ў вёсцы Жабракоўцы Віленскага павета. Дзядуля вырас 
у дзядзькавай сям’і. «Калі прыгон скончыўся і сялянам давалі 
зямлю, ён (бацька – В. Г.) таксама атрымаў надзел, – узгадвае 
Мацей Мышка. – Дзядзька ажаніў яго – і аддзяліў, не вельмі 
пакрыўдзіўшы» [12, c. 131]. Аднак складанасці лёсу вымусілі 
дзеда, прадаўшы ўсё, пайсці працаваць батраком, і пасля яшчэ 
мяняць месцы.

Пасля таго, як навучыўся грамаце, пачаў судзіцца, каб вяр-
нуць свой надзел, але «сельскае вобчаства» завалодала гэтай зям-
лёй і вяртаць яе не збіралася.

Пісьменнік акцэнтуе ўвагу чытача на наступным: «І чыгун-
ку збудавалі – дзядуля ўсё судзіўся» [12, с. 137]. Так нязмушана 
ў тэкст уводзіцца канкрэтная гістарычная дата – 1862 г., калі праз 
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Гродна прайшла чыгунка Пецярбург – Варшава. М. Гарэцкi, гэ-
так жа паказвае і іншыя агульнавядомыя факты: з узнікненнем 
транспартных адносін узнікае моцны стымул для эканамічнага 
росту, а значыць, жыццё будзе надзелена больш шырокімі магчы-
масцямі. Як гэта паўплывае на лёс герояў, ці здолеюць героі ска-
рыстаць гэты новы этап развіцця краіны – яшчэ адна тэма для 
мастацкага адлюстравання і літаратуразнаўчага аналізу. 

Мышка распавядае, што бабуля ягоная таксама з маленства 
пайшла батрачыць, бо, як ён іранічна адзначае, «батрачцы ніколі 
не трэба тужыць аб кавалку хлеба: гаспадар накорміць» [12, 
c. 141].

Бацька галоўнага героя, Міхась Мышка, напачатку працаваў 
у шляхцюка, пасвіў свіней ды авечак. Але жыццёвыя магчымасці 
прапаноўвалі новыя шляхі: неяк пры размове з мясцовым ба-
равішнікам маці вырашыла адправіць сына ў горад, і ў адзін 
з асенніх цёплых дзён паехала «яшчэ адна вясковая бедната 
ў гарадскія пралетарыі»[12, с.147].

Такім чынам, раман «Віленскія камунары» пачынаецца з пана-
рамы жыцця беларусаў канца ХІХ ст., з перыяду «рассяляньван-
ня сялянства», фарміравання пасля зямельнай рэформы 1861 г. 
пралетарыяту з былых вяскоўцаў, які, паводле сцвярджэння 
гісторыкаў, «складваўся ў першую чаргу з кантынгенту дарэфор-
менных парабкаў. У 1858 г. толькі ў сярэдніх і буйных панскіх 
маентках (больш за 100 рэвізскіх душ прыгонных) Мінскай 
губерніі, беларускіх паветаў Гродзенскай і Віленскай губерняў 
іх налічвалася 21,4 тыс. душ мужчынскага полу, што склада-
ла 4,4 % ад колькасці сялян, надзеленых зямлёй. Гэтыя парабкі 
працавалі ў памешчыцкіх фальварках і асабліва ў гаспадарцы 
заможных аднавяскоўцаў. З адменай прыгону яны перайшлі ў 
якасна новы стан – сталі свабоднымі прадаўцамі сваёй рабочай 
сілы, пралетарыямі, якія атрымалі права самім распараджацца 
сваёй асобай. Парабкі ў асноўным знаходзіліся ў тых маёнтках, 
дзе працавалі раней. Заможныя сяляне таксама імкнуліся заха-
ваць парабкаў»[20, с. 216]. 

Такі лад жыцця тагачасных беларусаў, такая змена сацыяль-
нага стану знайшлі праўдзівае адлюстраванне ў рамане М. Га-
рэцкага. Як сведчаць гісторыкі, тыя, хто страціў зямлю, жывё-
лу, прылады працы (т. зв. беззямельнае сялянства), найчасцей 

станавіліся парабкамі, як ужо адзначалася, пераважная частка 
сельскагаспадарчых рабочых паходзіла з парэформеннага ся-
лянства. «Пралетарскае» станаўленне Міхася Мышкі пачало-
ся з таго, што ён уладкаваўся на працу ў шавецкую майстэрню 
халупніка пана Халяўскага, у якой пазней назбіралася яшчэ ча-
лавек 15–20 вучняў. Працавалі «толькі чатыры дні на тыдзень», 
але працавалі многа, па васямнаццаць гадзін; ежа была заўсёды, 
але, як адзначае Міхась, «троху прыелася» [12, с. 149]. Фізічную 
сілу да хлопчыкаў занадта ніхто не прымяняў, але і бавіць вольны 
час так, як хацелася, таксама асабліва не дазвалялі. Новае ўменне 
хлопчыка – уменне чытаць – вельмі не спадабалася пані Барба-
ры, за што ён і быў пакараны, а пазней і звольнены.

Эпізод, дзе даецца падрабязнае апісанне жыцця Міхася-
рамесніка, з’яўляецца, на першы погляд, усяго толькі элементам 
біяграфіі героя твора, элементам, які «накіроўвае» сюжэтную 
лінію . Аднак праз гэты ж самы эпізод выяўляецца і сапраўдная 
гісторыя: эканамічнае развіццё грамадства, становішча рабочых. 

Так, у канцы XIX ст. пачынаецца асабліва інтэнсіўнае раз-
віццё прамысловасці. Нягледзячы на тое, што павялічвалася 
роля фабрычна-заводскай прамысловасці, мануфактурная 
і дробнатаварная вытворчасць усё яшчэ займала значнае месца. 
Гістарычныя крыніцы змяшчаюць наступную інфармацыю: «Пе-
раважнае месца ў дробнатаварнай вытворчасці займалі рамес-
ныя майстэрні, колькасць якіх узрастала. Калі ў пачатку 60-х гг. 
у Беларусі мелася каля 10 тыс. рамесных майстэрняў, то ў канцы 
70-х гг. – 17 тыс., 80-х гг. – 24 тыс., 90-х гг. – 50 тыс. У 1900 г. 
у дробнай і рамеснай прамысловасці Беларусі налічвалася 
84 тыс. майстэрняў і 144 тыс. рабочых» [20, с. 200]. 

Значыцца, герой «Віленскіх камунараў» мог працаваць у ад-
ной з тых 24 тысяч майстэрняў, што дзейнічалі  ў 1880-я гады. 
Але для шаўцоў гэты перыяд быў не зусім удалы: нягледзячы на 
рост беларускай прамысловасці, тэкстыльная галіна мела другас-
нае значэнне, што адбівалася і на фінансавых поспехах дробных 
шавецкіх майстэрняў. Таму, можна меркаваць, што пані Барба-
ра раззлавалася на Міхася не з-за таго, што ён чытаў у вольны 
ад працы час. Прычынай магла стацца фінансавая няўдача 
ўладальніцы майстэрні, а хлопчык проста не ў пару трапіўся ёй 
на вочы. Падставай для такой думкі служаць наступныя словы 
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з тэксту: «А на другі дзень вярнулася пані Барбара з Вільні – а 
злая, як ведзьма. Упусціла нейкі добры заказ» [12, с. 150]. 

Умовы, у якіх працаваў Міхась Мышка (18 гадзін у суткі пры 
недастатковым харчаванні), таксама не з’яўляюцца аўтарскім пе-
рабольшваннем, гэта – гістарычная праўда: «Гаспадары малых 
прадпрыемстваў, рамесных майстэрняў выкарыстоўвалі больш 
жорсткія ўмовы эксплуатацыі рабочых, лічылі гэта неабходным 
сродкам эканамічнага выжывання ў канкурэнтнай барацьбе. На 
такіх прадпрыемствах шырэй выкарыстоўвалася жаночая і дзіцячая 
праца, больш працяглым быў працоўны дзень і меншая заработная 
плата» [20, с. 212]. Пры гэтым канкурэнцыя ўзмацнялася яшчэ, 
дзякуючы рознай нацыянальнай і рэлігійнай прыналежнасці. Па-
казальным з’яўляецца тое, што пісьменнік заўсёды называе нацы-
янальнасць уладальніка прадпрыемства: мясцовы паляк (магчыма, 
беларус-каталік) пан Халяўскі, немец Гальдштэйн, яўрэй Грэліхес. 
Гэта гаворыць не толькі пра шматнацыянальны склад насельніцтва 
тагачаснай Беларусі, але і ўказвае на розную традыцыйную культу-
ру, розныя сацыяльныя пазіцыі, далёкія ад класавай салідарнасці. 
Так, гісторыкі сцвярджаюць: «У эканамічнай дзейнасці гэта вяло 
да саперніцтва, канкурэнцыі і нават варожасці. У пэўнай меры 
рысы кансалідацыі беларускай буржуазіі назіраюцца толькі ў на-
ступным гістарычным перыядзе, пасля рэвалюцыі 1905–1907 гг. 
і змен у грамадскім жыцці» [20, с. 213].

Папрацаваўшы ў пана Халяўскага, Міхась у Вільні ўлад-
коўваецца ў гарбарню немца Гальдштэйна. Як вядома з гісторыі, 
сярод капіталістаў-іншаземцаў пераважалі выхадцы з Нямеччыны. 
І Гальдштэйн быў адзін з тых, хто пажадаў укласці невялікія гро-
шы, каб далучыцца да іх. І хоць гарбарная прамысловасць у той час 
імкліва развівалася, тэхнічны прагрэс яшчэ слаба закрануў гэты 
тып прадпрыемстваў у Вільні. М. Гарэцкі, апісваючы ў сваім творы 
гарбарню Гальдштэйна, паказвае тыповую гарбарню канца XIX – 
пачатку ХХ ст. «І яго гарбарня, як і ўсе гарбарні ў Вільні, хараством 
не вызначалася. Было ў ёй цесна, брудна, непрыгожа… Пад нагамі – 
аж цвікчыць ад кіслае шэрсці. Скуры сцягвалі рукамі. Узімку –сцю-
жа, дзьме, а ўлетку – ад духаты і смуроду не прадыхнуць. Плаціў 
рабочым і ён таксама вельмі мала. Працавалі ў яго – па дванаццаць 
гадзін удзень. І спаміж рабочых, як і ўсюдыў Вільні на гарбарнях, 
п’янства, хуліганства было звычайнай з’яваю» [12, с. 152]. 

Магчыма таму Міхась Мышка, зрабіўшыся за гэты перыяд 
самастойнага жыцця даволі ашчадным, усё ж такі назапасіў ней-
кую суму грошай і вырашыў пакінуць немца ды ўладкаваўся на 
працу да яўрэя Грэліхеса, дзе было «ціха і спакойна».   

Такім чынам, на сваім «пралетарскім шляху» Міхась суты-
каецца з цяжкасцямі, якія не толькі прадвызначаны асабістым 
лёсам з яго выпадковасцямі, але і прадыктаваны гістарычным 
развіццём краіны, што прыводзіць да думкі, якую пісьменнік 
не мог не ўкласці ў падтэкст рамана: чалавек – непасрэдны 
ўдзельнік гісторыі, незалежна ад таго, якую пазіцыю ён выбірае – 
пазіцыю актыўнага стваральніка ці пасіўнага сведкі гістарычнага 
развіцця. І Міхась Мышка, як высветліцца пазней, якраз-такі 
і пераменіць першапачатковую сваю пазіцыю, перастаўшы быць 
пасіўным прымальнікам лёсу і імкнучыся актыўна прымаць 
удзел у перастварэнні жыцця. 

Варта адзначыць, што не кожны пралетарый рабіўся сапраў-
ды ідэйным бальшавіком-рэвалюцыянерам. М. Гарэцкі паказ-
вае рэальную, а не ідэалагічна-ідэальную псіхалогію шараговых 
«удзельнікаў» гісторыі. Яго персанажы – звычайныя людзі, 
чыё жыццё гвалтоўна разбураецца. Іх дзеянні выкліканы хут-
чэй натуральнымі, празаічнымі, абывацельскімі патрэбамі 
выжывання, чым ідэальным рэвалюцыйным пафасам, які не 
можа раптоўна авалодаць кожным. Гэтую праўду выдатна ве-
дае ды іранічна раскрывае ў сваіх творах М. Гарэцкі, у адроз-
ненне ад мрояў рамантычна-стылізаванай, амаль глянцавай 
савецкай гісторыка-рэвалюцыйнай прозы 1930-х гг. Чытачу, 
выхаванаму на класічных узорах савецкай літаратуры, учынкі 
«рэвалюцыянераў» М. Гарэцкага могуць падацца непрад-
казальнымі, выклікаць здзіўленне: гэтыя «рэвалюцыянеры» 
ўступаюць у палітычныя арганізацыі, каб мець карткі на пра-
дукты, а потым выбіраюць, дзе смачнейшае харчаванне (і гэта 
ў той час, калі Вільня галадае, мерзне, людзі пад акупацыяй 
паміраюць); гэтыя «неафіты рэвалюцыі» забіраюць дровы 
з двара сваякоў, каб сагрэцца самім; распранаюць арыштаваных 
вязняў і з гэтага забаўляюцца. Менавіта такі арыгінальны стыль 
М. Гарэцкага, іранічнасць пры апісанні зусім не вясёлых падзей, 
што нагадвае своеасаблівы «тэатр абсурду», дазволіў мастаку 
выказацца востра і смела.
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Цэнзура 1930-х гадоў надзвычай прыдзірліва паставілася да 
«Віленскіх камунараў», аднак інтэлект М. Гарэцкага перамог: 
нельга было аспрэчыць дакладнасць фактаў, выкарыстаных 
пісьменнікам. У адпаведнасці з гістарычнай праўдай М. Гарэцкі 
не ўсіх сваіх герояў-рэвалюцыянераў робіць бальшавікамі. 
Так, пісьменнік паказвае, што па сваім светапоглядзе Міхась 
Мышка бліжэй да меншавікоў-інтэрнацыяналістаў. Гэты факт 
даследчыкі-літаратуразнаўцы звязваюць таксама з асабістымі 
прыхільнасцямі мастака: існуе думка, выказанная М. Мушынскім, 
што палітычныя сімпатыі М. Гарэцкага былі на баку меншавікоў 
і рэвалюцыі 1905 года [47, с. 439].

Але, калі гаварыць пра адлюстраванне гісторыі ў рамане 
М. Гарэцкага, то варта адзначыць, што беларускаму нацыяналь-
наму руху на старонках твора надаецца ўвагі параўнаўча няшмат. 
Гэта тлумачыцца найперш падцэнзурным і паднявольным ста-
нам пісьменніка падчас працы над творам.

На гэтую акалічнасць указваюць гарэцказнаўцы. Так, М. Му-
шынскі ў сваёй манаграфіі «Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі» 
заўважаў: «Даследчыкаў, таксама як і чытача, насцярожвае 
тое, што асобныя выпады героя супраць так званых беларускіх 
нацыяналістаў нідзе не карэкціруюцца пісьменнікам. А гэта 
быццам бы сведчанне прабальшавіцкай арыентацыі аўтара 
‟Віленскіх камунараў”. Спашлемся на апошні раздзел другой 
часткі (XIV. Тарыба), дзе згадваюцца ‟бальшавікі”, якія ‟выраслі 
ў вялікую рэальную сілу”, і ‟мясцовыя беларускія нацыяналісты”, 
рукамі якіх нямецкія акупанты праводзяць сваю імперскую 
захопніцкую палітыку. Відавочна, што нельга ацэнкі і меркаванні 
літаратурнага героя прыпісваць аўтару. Падобны падыход не-
прымальны, бо ён грунтуецца на спрошчаных метадалагічных 
пасылках, якія ігнаруюць эстэтычную прыроду мастацтва, зво-
дзяць ідэйны змест твора да канкрэтных грамадска-палітычных 
ацэнак у тэксце. У такіх выпадках неабходныя ўвага да логікі 
пісьменніцкай думкі, вывучэнне падтэксту і светапогляднай 
эвалюцыі героя, увогуле, усёй вобразнай сістэмы рамана. Між 
іншым, разважанні Мацея Мышкі наконт ‟мясцовых беларускіх 
нацыяналістаў” не знайшлі непасрэднага адлюстравання ў сю-
жэце рамана. Яны так і засталіся голай дэкларацыяй: як пэўная 
палітычная сіла “беларускія нацыяналісты” ні разу не з’явіліся на 

старонках ‟Віленскіх камунараў”. А гэта не толькі не раскрывае 
сапраўдныя адносіны пісьменніка да так званага нацыяналізму, 
але і гаворыць пра неабходнасць уважлівага стаўлення да струк-
турных асаблівасцей твора, які меў ‟двух аўтараў” – уяўнага, Ма-
цея Мышку, і фактычнага – Максіма Гарэцкага» [47, с. 425–426].

Такім чынам, нацыянальнае пытанне ў рамане «Віленскія ка-
мунары» асвятляецца М. Гарэцкім апасродкавана: праз погляды 
на яго розных герояў – адрозных і па абазнанасці ў сітуацыі, і па 
сваёй кампетэнтнасці, урэшце, і па адукацыйным узроўні. Такое 
мастацкае рашэнне – знаходка М. Гарэцкага як аўтара 1930-х гг. 
Нягледзячы на тагачасную жорсткасць ацэнак усяго таго, што 
нейкім чынам звязвалася з беларускім нацыянальным рухам, 
пісьменнік усё ж адлюстроўвае яго; падае гэты рух у гістарыч-
ным кантэксце шматнацыянальнай Вільні і палітычнай бараць-
бы ў ёй.

Сёння немагчыма цалкам пагадзіцца з думкай І. Чыгрына аб 
тым, што «кульмінацыйны момант твора – канфлікт найперш 
паміж бальшавікамі як праваднікамі сацыялістычнай ідэі ў краі 
ды нацыяналістычнымі фарміраваннямі палякаў» [67, с. 140], 
бо ў кантэксце згаданага гістарычнага моманту фарміраванні 
не толькі адстойвалі свае нацыянальныя ідэі, але і, узброеныя 
краінамі Антанты, адстойвалі буржуазны лад жыцця, змага-
ючыся з праявамі масавага і вельмі стракатага рэвалюцыйна-
га руху. Так, гісторыкі адзначаюць: «Варожы савецкай Расіі 
знешнепалітычны курс польскай дзяржавы фарміраваўся пад 
уплывам двух фактараў – вялікадзяржаўнага шавінізму яе 
кіруючых колаў і палітыкі Антанты. <…> У паўночна-заходняй 
частцы Францыі былі арганізаваны вярбовачныя пункты і ву-
чэбныя лагеры. Гэту армію Францыя перадала пад апеку Поль-
скага нацыянальнага камітэта (ПНК). 28 верасня 1918 г. паміж 
ім і ўрадам Францыі было падпісана пагадненне, згодна з якім 
усе польскія фарміраванні, незалежна ад месца іх дыслакацыі, 
павінны складаць ‟адну адзіную, самастойную, саюзніцкую, 
якая сумесна змагаецца бок у бок з узброенымі сіламі Антанты, 
армію” <…> Урадавыя колы Польшчы разлічвалі на дапамогу 
заходніх краін і пры вызначэнні граніц польскай дзяржавы. Яны 
спадзяваліся на ўтрыманне ў яе межах беларуска-літоўскіх зя-
мель. Гэта разглядалася як кампенсацыя за паслугі, аказаныя 
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Польшчай у выглядзе перашкоды руху ‟бальшавізму на захад”» 
[21, с. 70]. 

Пра гэта ж пісалі і відавочцы: «Выступаючы пад сцягам 
барацьбы з бальшавізмам, польскія войскі крок за крокам 
захопліваюць землі Беларускай Народной Рэспублікі. Заняўшы 
спачатку, на падставе дамовы з Нямецкім Урадам, Гарадзенш-
чыну, яны зараз акупавалі старую сталіцу Беларуска-Літоўскай 
Дзяржавы г. Вільна» [44, с. 185]. Гэтыя словы з «Ноты пратэсту 
Савета Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі» сведчаць 
пра тое, што лінія барацьбы з бальшавізмам не была завуалява-
на: палітыкі добра разумелі, што было першасным, а што дру-
гасным пры расстаноўцы прыярытэтаў у дзяржаўнай палітыцы. 
Не мог не бачыць і не разумець гэтага і М. Гарэцкі, які ў той час 
знаходзіўся ў Смаленску і супрацоўнічаў з газетай «Известия 
Смоленского Совета…».  

М. Гарэцкі ведаў тую сітуацыю, што склалася ў Вільні – гэта 
вынікае з тэксту рамана, а расстаноўка акцэнтаў і прыярытэтаў – 
справа ўласна мастацкая, ідэйна-канцэптуальная.  

Неабходна звярнуць ўвагу на апісанне «інфраструктуры» 
Вільні. Акрамя пэўнай колькасці крамаў, сталовак і майстэрняў 
у 1914 г. там адкрыўся Беларускі клуб на Віленскай вуліцы, 29. 
Пазней, у 1915 г., расчыніў дзверы Рабочы клуб на Вароняй 
вуліцы. Гэтыя дзве ўстановы існавалі ў Вільні на самай справе, 
і работа вялася ў іх паралельна. У артыкулах А. Луцкевіча ёсць 
згадкі пра іх. 

Так, захавалася «Рэзалюцыя паседжання Беларускага клю-
бу ў Вільні 8 верасня 1917 г.», у якой адзначана, што «члены 
Беларускага Клюбу і запрошаныя госці, выслухаўшы на сходзе 
8 верасня 1917 г. рэферат і прамовы аб беларускіх палітычных 
ідэалах і дамаганнях, выказваюць сваю салідарнасць з рэзалюцы-
яй канферэнцыі беларускіх арганізацый у Вільні, апублікаванай 
у Універсале канферэнцыі, і далучаюць свой голас да жаданьня 
незалежнасьці і непадзельнасьці ўсіх Беларускіх і Літоўскіх зя-
мель, ухадзіўшых калісь у склад Вялікага Княства Літоўскага, 
у найцясьнейшай еднасьці з Курляндзіяй» [44, с. 140]. Тэкст яшчэ 
адной рэзалюцыі змяшчае наступныя словы: «Сабраўшыеся 
3 верасня 1917 г. ў Беларускім Клюбе прадстаўнікі ўсіх кірункаў 
беларускага грамадства сталічнага месца Вільні, цьвёрда веру-

чы, што набліжаючыйся мір прынясе незалежнасць для ўсяго 
Беларуска-Літоўскага краю, разьдзеленага цяпер на часьці ваен-
ным фронтам, выказваюць сваё жаданьне, каб ужо ў часе вайны 
правы Беларускага народу ў межах нямецкай акупацыі былі за-
бясьпечаны ў поўнай меры» [44, с. 144].

Сходы і разнастайныя мерапрыемствы падобнага кшталту 
праводзіліся і ў Рабочым клубе, які ў дакументах згадваецца як 
Работніцкі Клюб. Так, у «Рэзалюцыі мітынгу сацыялістычных 
і дэмакратычных арганізацыяў 16 верасня 1917 г.» паведамля-
ецца: «Сабраўшыеся на мітынгу 16 верасня ў салі Работніцкага 
Клюбу прадстаўнікі сацыялістычных і дэмакратычных кругоў 
літоўскай, беларускай, польскай і жыдоўскай нацыянальнасцей 
прынялі гэткую рэзалюцыю аб будучыні Літвы:

Сабраўшыеся кіруюцца глыбокім перакананьнем, што толькі 
дайшоўшы палітычнай самабытнасьці Літвы і збудаваўшы яе 
ўнутранае жыцьцё на асновах праўдзівага дэмакратызму, мож-
на падняць наш Край з упадку і забясьпечыць яму найлепшыя 
варункі дзеля развіцьця яго творчых сіл, падняцьця дабрабыту 
і поўнага здаволення культурна-нацыянальных патрэб усіх пра-
жываючых у Літве нацыянальнасцей» [44, с. 142].

З дакументаў відаць, што работа ў клубах вялася сур’ёзная. 
М. Гарэцкі ж перадае атмасферу Беларускага клуба наўмысна 
несур’ёзна, вачыма героя-прасцяка, з іранічна-зніжанай інтана-
цыяй: «Там былі невялічкія канцэрцікі, спевы, а пасля – скокі 
і розныя гульні. Хадзілі туды ў большасці вучні з настаўніцкага 
інстытута і хіміка-тэхнічнага вучылішча, розная служачая мо-
ладзь, дзяўчаты – дочкі дробных служачых і рабочых, а таксама 
дзяўчаты, што былі ў вёсках і працавалі ў горадзе – хто хатняю 
прыслугаю, хто прачкаю, хто чым…» [12, c. 192]. У такой мане-
ры апавядае пра клуб Мацей Мышка. Пісьменнік жа добра ведаў, 
што Вільня пачатку XX стагоддзя – цэнтр зараджэння нацы-
янальнага беларускага руху. Тут распачынала сваю дзейнасць 
«Наша ніва», сюды з’язджаліся дзясяткі беларусаў, каб падтры-
маць нацыянальную ідэю. «Беларускае» заўсёды побач з Маце-
ем – невыпадкова ў гэты клуб прывёў яго дзядзька Туркевіч. Існуе 
вялікая верагоднасць таго, што прататыпам Туркевіча з рамана 
«Віленскія камунары» быў Язэп Туркевіч, прадстаўнік Белару-
скай работніцкай групы, паплечнік братоў Луцкевічаў у бараць-
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бе за нацыянальнае раўнапраўе. Адным са сведчанняў на карысць 
гэтай думкі з’яўляюцца заўвагі самога аўтара, даведзеныя чытачу 
праз своеасаблівае пасярэдніцтва галоўнага героя: «Славу ‟шчы-
рага беларуса”, з ліку блізка знаёмых мне віленскіх рабочых, 
меў ужо тады дзядька Туркевіч, гэты наш ‟столяр з Пагулянкі”. 
Ён, з аднаго боку, быў вядомы як рабочы-рэвалюцыянер яшчэ 
з 1905 г. і быў свой чалавек у коле такіх маіх добрых знаёмых, як 
Ліцкевіч, Вяржбіцкі, Тарас, Мацяйковіч і інш. А з другога боку, 
калі яны да беларускае мовы адносіліся безуважна, а некаторыя, 
як мой бацька, нават непрыхільна, дык Туркевіч заўсёды і ўсюды, 
нават на вуліцы, гаварыў па-беларуску, хоць і польскаю моваю 
валодаў дасканала, лепш, чым яны» [12, с. 218–219].   

Ды і выпадковыя аматары паскакаць у клубе насамрэч не вы-
глядаюць такімі ўжо абыякавымі да ідэі, калі ўзгадаць, як распа-
чынала сваю працу «Наша ніва». Так, у манаграфіі «‟Наша ніва” 
і беларускі нацыянальны рух» А. Унучак заўважае: «Паступова 
невялічкае кола інтэлігенцыі, якая на самым пачатку склада-
ла рэдакцыю ‟Нашай нівы”, ператвараецца ў цэлую плынь, дзе 
адначасова працуюць і выдатныя палітычныя і эканамічныя 
аглядальнікі, і паэты, і празаікі, а таксама вялікая колькасць 
людзей, якія да гэтага часу не мелі нічога агульнага з беларускім 
рухам – вясковыя настаўнікі, пісары, гарадскія рабочыя, сяляне 
і беларусы, якія апынуліся за межамі Бацькаўшчыны» [66, с. 36]. 
Таму невыпадкова ў рамане «Віленскія камунары» нават Мацей 
Мышка «напісаў адзін вершык пад Купалу» і паслаў яго ў рэ-
дакцыю, аднак запрашэння не атрымаў: тым самым М. Гарэцкі 
падкрэслівае, што не так і проста было трапіць на старонкі гэтай 
газеты.

У гэтым клубе таксама гучала беларуская мова, чыталіся вер-
шы Цёткі, «Гапон» Дуніна-Марцінкевіча, быў драмкружок, хор, 
аркестр. Потым нават арганізавалі свой кааператыў, адчынілі 
бібліятэку. Нягледзячы на забаўную манеру аповеду, ужо трады-
цыйна замацаваную за Мышкам, названыя М. Гарэцкім факты 
адпавядаюць гістарычнай праўдзе. 

Задачай беларускай інтэлігенцыі была барацьба з невуцт-
вам сярод сялян, бо толькі пераадолеўшы гэтую праблему мож-
на было далучыць беларускае сялянства да ідэі нацыянальнага 
адраджэння, абудзіць яго свядомасць. Гісторыкі адзначаюць: 

«‟Нашу ніву” цікавіў выхад сялян з ‟цямноты”, непісьменнасці, 
далучэнне іх да адукаваных пластоў насельніцтва, да ‟ідэала-
гічнай Айчыны”, г. зн. да мыслення нацыянальнымі катэгоры-
ямі. Таму ў газеце актыўна прапагандавалася справа адкрыцця 
бібліятэк у вёсках…» [66, с. 48]. Вільня на той час ужо стала цэн-
трам нацыянальнага беларускага руху, і М. Гарэцкаму ўдалося 
ў пэўнай ступені абысці ідэалагічную цэнзуру 1930-х гг., 
перанесці своеасаблівы нашаніўскі, адраджэнскі настрой на 
старонкі рамана «Віленскія камунары».

«Беларускі, нашаніўскі» настрой Вільні адчуваецца на праця-
гу ўсяго рамана. М. Гарэцкі па-майстэрску хавае «сакральнае», 
«раскідваючы» значныя для беларускага руху пачатку XX ст. 
імёны па старонках твора.

Так, Мышка на хвіліну забягае ў каўбасню Мэнке, працуе, не 
маючы клопату, на лесапільні графа Тышкевіча. На першы по-
гляд, гэта проста раманныя топасы (крамы, лесапільні), месцы, 
дзе адбываюцца тыя ці іншыя падзеі твора. Аднак, калі звярнуц-
ца да гісторыі, то павярхоўная самадастатковасць ва ўспрыняцці 
мастацкага тэксту знікне. Вядома, што Ю. Мэнке была нарачо-
най І. Луцкевіча і прыйшла ў беларускі рух пад яго ўплывам. 
Цётка ж навучалася ў Віленскай гімназіі разам са старэйшай ся-
строй Ю. Мэнке. Каб падтрымліваць выданне «Нашай нівы», не 
змяншаючы колькасці асобнікаў, неабходна было бесперапыннае 
фінансаванне, гэтым пытаннем актыўна займаўся І. Луцкевіч. 
Ёсць звесткі пра супрацоўніцтва Луцкевіча з графам Тышкевічам 
пры продажы маёнтка ў Мінскай губерніі. [66, с. 40–41].

Такім чынам, вышэйназваныя асобы спрыялі развіццю на-
цыянальнага руху ў Вільні ў рэальным жыцці, згаданыя ж у ра-
мане «Віленскія камунары» імёны з’яўляюцца прэцэдэнтнымі 
ў беларускім культурным кантэксце. Гэта своеасаблівая падказ-
ка чытачу, напамін пра тое, што твор патрабуе глыбокага пра-
чытання, асэнсавання, што адпаведнасць падзей гістарычнай 
праўдзе – першы крок да спасціжэння сутнасці твора. Без 
супастаўлення біяграфіі аўтара з гісторыяй напісання твора 
і ўласна гісторыяй краіны немагчыма адэкватнае прачытанне 
«Віленскіх камунараў». Без усведамлення гэтага складана даць 
ацэнку не толькі літаратурнаму герою, але і спосабу падачы і 
трактоўкі гістарычных падзей у творы.
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Да эпізода, у якім апавядаецца пра арганізацыю тарыбы, а за-
тым і ўсталяванне савецкай улады ў Вільні, у якасці эпіграфа 
М. Гарэцкі вырашыў узяць наступныя словы Леніна: «Старому 
миру, миру национального угнетения, национальной грызни или 
национального обособления, рабочие противопоставляют но-
вый мир единства трудящихся всех наций, в котором нет места 
ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения человека 
человеком». Звычайна эпіграф падкрэслівае аўтарскае стаўленне 
да апісваемых падзей. Аднак у творы М. Гарэцкага нават эпіграф 
гучыць двухсэнсоўна, іранічна, часам, гратэскна, калі ўлічыць 
час і ўмовы стварэння «Віленскіх камунараў», тое, што раман 
быў напісаны ў высылцы, якую М. Гарэцкі адбываў па справе 
неіснуючага СВБ. 

Між тым вонкава, словамі пэўнага персанажа, М. Гарэцкі 
нібы супрацьпастаўляе новы свет, у якім абудзіўся беларускі 
рух, старому свету «нацыянальнай грызні». Напачатку ў планы 
нямецкіх акупантаў уваходзіў удзел у тарыбе, што кіравала б са-
мастойнай Літвой з 1918 г., не толькі літоўцаў, але і прадстаўнікоў 
нацыянальных меншасцей; аднак пазней немцы вымушаны былі 
пайсці на кампраміс і перадаць справу склікання тарыбы ў рукі 
арганізацыйнага камітэта, які складаўся толькі з літоўцаў.

Пра тое, што гэты факт быў вядомы лідарам беларускага руху, 
можна даведацца з дакументаў, прыведзеных А. Луцкевічам: 
«Да арганізацыі Рады літоўскай групай у Вільню былі прыз-
ваны адны толькі літвіны. <…> З гэтага можна было б зрабіць 
вывад, што пад “Літвой” акупацыйныя ўласці разумеюць толькі 
этнаграфічную Літву, – значыць, тыя землі, дзе жывуць літвіны, 
дзе народ гаворыць па-літоўску. Аднак той факт, што Літоўская 
канферэнцыя, выбраўшая кандыдатаў у Раду, засядала ў суполь-
най сталіцы Беларусі і Літвы, Вільні, навакол каторай жыве 
беларускае насяленьне, а таксама запавет князя Ізэнбурга, што 
да Рады маюць быць прызваны, між іншым, такжа і беларусы, 
ясна паказваюць, што новая ўстанова мае абнімаць справы не 
літоўскага народу, а ўсяго таго абшару, каторы ўваходзіць у склад 
Militär–Verwaitung Litauen. Вядома ж, што да гэтага складу 
ўходзіць ня толькі этнаграфічна літоўскі абшар, але і добры ку-
сок Беларусі…» [44, с. 143]. Гэтая думка была выказана групай 
беларусаў, у склад якой уваходзілі І. Луцкевіч, А. Луцкевіч, 

В. Ластоўскі, Я. Туркевіч, Я. Ліцкевіч і Я. Салавей, у «Звароце да 
начальніка адміністрацыі акругі Літвы» пасля правядзення схо-
ду 30 верасня 1917 г. у Беларускім клубе.

Палітычны выбар немцаў адносна нацыянальнага пытання 
сур’ёзна непакоіў прадстаўнікоў беларускага руху. Адчуваючы 
гэта, немцы, а разам з імі і літоўцы, вырашылі зняць напружанне 
ў масах. Па сведчанні гісторыкаў: «Камітэт таксама пакінуў за са-
бой права ўключыць у склад Тарыбы тых, хто ‟яшчэ не цалкам” 
авалодаў літоўскай мовай, але сваімі паводзінамі засведчыў сваю 
цвёрдую прыхільнасць да ‟літоўскага народа і дабрабыту нашай 
краіны”. Існавала ідэя кааптаваць <…> пяць-шэсць чалавек, ад 
якіх чакалася, што яны ‟паважаюць незалежнасць Літвы, не былі 
замяшаны ні ў якіх антылітоўскіх акцыях і як мінімум разуме-
юць літоўскую мову”. Патрабаванне лаяльнасці тлумачылася, як 
пісаў пазней Пятрас Клімас, жаданнем прадухіліць непатрэбную 
напружанасць у працы, а таксама перашкодзіць уваходжанню 
ў склад Тарыбы тых прадстаўнікоў чужых нацый, хто ў прын-
цыпе не жадаў прызнаваць незалежнасць Літвы. Пад апошнімі 
П. Клімас, хутчэй за ўсё, меў на ўвазе палякаў» [62, с. 412]. 

Гісторыкі адзначаюць таксама, што этнацэнтрычная арыента-
цыя літоўскіх структур пры арганізацыі тарыбы ў Вільні была 
выклікана яшчэ і польска-літоўскай спрэчкай за гэты горад, 
якая разгарэлася ўвосень 1917 года і пазней вылілася ў вайну 
мемарандумаў, адрасаваных германскім уладам. Гэтую праблему 
не абмінуў М. Гарэцкі на старонках рамана «Віленскія камуна-
ры»: «Палякі, вядома, не хацелі прызнаваць у Вільні ніякае та-
рыбы, раз яны лічылі гэты горад – сваім, польскім» [12, c. 250].

Прадстаўнікі літоўскай улады былі настолькі катэгарычнымі 
таму, што, як сведчаць гістарычныя крыніцы, «унія літоўскай 
і польскай дзяржаў скончылася разам з падзелам гэтых дзяржаў… 
Літоўскі народ, які ад усяго сэрца зычыць незалежнасці поль-
скай нацыі, жадае застацца гаспадаром на сваіх землях і рашу-
ча пратэстуе супраць беспадстаўных спроб каго б там ні было 
прадстаўляць інтарэсы літоўцаў» [62, с. 417]. 

Такім чынам, у пачатку ХХ ст., калі адбывалася фарміраванне 
дзяржаўнасці, Вільня ўяўляла сабой эпіцэнтр нацыянальнай 
барацьбы. Нацыянальныя меншасці былі рэальнымі суб’ектамі 
гісторыі; яны не толькі былі падуладныя агульнаеўрапейскім 
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настроям, але і мелі свой уплыў на гэтыя настроі, на сам ход 
гістарычных падзей. Кожнае нацыянальнае прадстаўніцтва мела 
сваю канцэпцыю і патрабаванні і цвёрда прытрымлівалася сва-
ёй пазіцыі. Каментарыі гісторыкаў і «тэатральная» трактоўка 
пісьменнікам тагачасных падзей супадаюць, і гэта чарговы 
раз указвае на неабходнасць размяжоўваць іранічныя, «дэма-
кратычна»-спрошчаныя каментарыі Мацея Мышкі і той рэальны, 
глыбокі змест, які выкладзены на старонках рамана і з’яўляецца 
грунтам для разумення раманнай, эпічнай нацыянальнай ідэі 
М. Гарэцкага.

Арганізацыя ў Вільні польскага руху – дастаткова сур’ёзны  
гістарычны момант. Невыпадкова М. Гарэцкі не абмінуў яго 
ўвагай і апісаў даволі паслядоўна і дакладна. Нягледзячы на 
зніжаную, фрагментарную, іранічную манеру аповеду, чытач 
атрымлівае важную інфармацыю пра дзеянні палякаў: «чаго 
толькі не плялі на Савецкую Расію і на бальшавікоў» польскія 
лідары, адправіў у Вільню свае фарміраванні пан Пілсудскі, 
пачалі з’яўляцца «доўбарчыкі» з корпуса генерала Доўбар-
Мусніцкага. Адносна гэтых падзей у тэксце рамана змешчаны 
наступныя словы: «Прыйшоў, панове-брацця, час біцца за ай-
чыну!» [12, с. 300], «31 снежня, перад Новым годам, на вуліцах 
Вільні быў разлеплены загад ужо польскага вайсковага каманда-
вання. У загадзе абвяшчалася, што ўлада перайшла да палякаў, 
і што ўсе ваеннаабавязаныя грамадзяне павінны з’явіцца на 
мабілізацыю…» [12, с. 303].

У сваіх лістах А. Луцкевіч заўважае: «Хаця нацыянальны 
шавінізм звычайна называюць сьляпым, аднак тыя, хто ў нашым 
краю падбіваў так званых ‟палякаў” на шалёную, дзікую бараць-
бу з усімі праявамі беларушчыны, бачылі вельмі добра мэту, дзе-
ля каторай занімаліся сяўбой нацыянальнай нянавісьці паміж 
сынамі аднэй зямлі, адны з каторых адракліся роднае маткі, 
а другія шануюць і любяць усёй душой сваё роднае, беларускае» 
[44, с. 163].

Магчыма, такія думкі, такі настрой хацеў перадаць таксама 
і М. Гарэцкі, калі пісаў свае «польскія старонкі», дзе гэта прабле-
ма закранаецца нават у межах адной сям’і: рэвалюцыянер Мацей 
Мышка, афіцэр з польскімі пагонамі Ромусь Рабэйка і каханая 
жанчына паміж імі. Безумоўна, гэта гратэск, аднак праз такі не-

традыцыйны вобраз сям’і пісьменнік паказвае як нацыяналь-
нае, а па сутнасці, «псеўданацыянальнае» пытанне падзяляе 
беларусаў, робіць сваіх чужымі.

Палітычная барацьба за нацыянальную дзяржаўнасць у Вільні 
1910–1920-х гг. мела відавочны характар. Так, А. Луцкевіч адзна-
чае: «Апалячванне беларусаў, цкаванне беларускімі рэнегатамі 
і адступнікамі народу беларускага, жаданьне прыдаць нашай 
Бацькаўшчыне ‟польскі характар” – усё гэта была толькі частка 
шырокай палітычнай праграмы, якая кіравалася да прылучэн-
ня Беларусі да Польшчы. І калі можа быць гутарка аб сьлепаце 
кіраўнікоў польскай нацыяналістычнай палітыкі ў нашым краю, 
дык яна была хіба ў дзіўной, ні на чым не абапёртай веры, быц-
цам Нямеччына і Аўстрыя б’юцца дзеля таго, каб зрабіць паля-
кам падарунак у Беларускіх землях» [44, с. 163].

Паколькі А. Луцкевіч быў адным з тых, хто стаяў на чале бе-
ларускага адраджэння, Вільня была яго «штаб-кватэрай», то яго 
лісты, прыведзеныя ім дакументы з’яўляюцца яскравым сведчан-
нем той атмасферы, таго настрою, які панаваў падчас апісаных 
М. Гарэцкім падзей. Менавіта таму публікацыі А. Луцкевіча 
разглядаюцца як гістарычнае сведчанне эпохі, што дазваляе 
раскрыць глыбінны змест рамана «Віленскія камунары», яго 
таямніцы, заглыбіцца ў кантэкст твора.

А. Луцкевіч добра разумее вялікую палітычную гульню, таму 
і ўказвае на «сьлепату кіраўнікоў польскай нацыяналістычнай 
палітыкі». Іранічная манера аповеду, непрывабная партрэтная ха-
рактарыстыка польскіх лідараў у рамане «Віленскія камунары» 
паказвае, што М. Гарэцкі таксама правільна разумее сітуацыю.

Галоўны герой рамана з захапленнем слухае выступленні 
арганізатараў камуністычнага руху ў Вільні. Першым прадстаў-
ніком з бальшавікоў была Ганна Драбовіч, якая прыехала 
ў Вільню арганізоўваць камуністычны рух у Літве. Вызначаль-
ным у яе словах для Мацея Мышкі было тое, што «гаварыла яна 
проста, без усякіх красамоўніцкіх выкрунтасаў, не так, як тыя 
нашы лідары, якіх наслухаліся мы ўжо досыць. Гаварыла яна, як 
гаворыць свой блізкі са сваімі блізкімі. Вось быццам прыехала са 
свету дамоў дзяўчына – і апавядае, як там дзе людзям жывецца. 
Не хавала яна ад нас, што там і цяжка, але здаецца, з радасцю 
паляцеў бы туды, на гэта ‟цяжкае”… Яна старалася як найлепей 
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растлумачыць нам вялікі сэнс вялікай пралетарскай рэвалюцыі. 
А было ўжо ўсё так ясна, што, здаецца, і сам раней якраз вось гэ-
так думаў, толькі не ўмеў акрэсліць…» [12, с. 253].

Гэтая Мышкава заўвага выяўляе яго палітычную наіўнасць 
і рэалізацыю доўгачаканага жадання даверыцца чалавеку ду-
шэўна блізкаму. Бальшавікі ж, мэтавай аўдыторыяй якіх быў 
народ, якраз і прыкладалі ўсе намаганні, каб выклікаць давер. 
Сярод камуністаў было нямала людзей сапраўды шчырых, па-
донкіхоцку адданых ідэі сацыяльнай справядлівасці. Простыя ж 
словы, прапанова тых ідэй, якія ўжо выспелі і ў свядомасці на-
рода, добрае разуменне псіхалогіі стомленага вайной чалавека – 
вось асноўныя элементы бальшавіцкай прапаганды. 

І хоць на гэтым «палітычныя блуканні» Мышкі не спыніліся, 
хоць бываў ён і на іншых сходах, але апанентаў бальшавікоў 
Мацей успрымаў ужо без замілавання і захаплення. У той час 
перавага ў народных масах аддавалася бальшавікам, іх прамо-
вы хутчэй пакідалі след у сэрцах працоўных і абяздоленых, бо 
і самі прамоўцы былі падобнымі да тых, да каго яны звярталіся, 
гаварылі проста, з павагай і цярпеннем. А гэта, як сведчыць 
галоўны герой твора, было вельмі істотна. 

Добрыя ўражанні пакінуў у Мышкі і таварыш Ром, які 
прыехаў у Вільню ў маі. Мацей гаворыць пра яго з замілаваннем 
і нават нейкай сваяцкай пяшчотай: «Шэрыя разумныя вочы. 
Слухае – быццам не вельмі ўважна, быццам думае ў гэты час 
нешта сваё… А паглядзіць – і ў поглядзе праніклівасць: усяго ён 
цябе ведае… І я думаў: цвёрдая, асцярожная, але, мусіць, захава-
на-страсная натура; захаваная рашучасць на ўсё; гэты чалавек не 
пабаіцца рашучых учынкаў… І было мне гэта ў ім прыемна. Ён 
мне падабаўся. Трымаўся ён з усімі незвычайна проста і скромна, 
па-таварыску, па-кампанейску. Чалавек быў у абыходзінах самы 
сардэчны. І толькі ўвесь час адчувалася ў ім далікатнае захаванне 
свае асабістае годнасці» [12, с. 255].

Бальшавікі настолькі ўваходзілі ў давер, што менавіта пра 
іх узгадвалі людзі ў складаныя моманты жыцця. Так адбылося 
і з Мацеем Мышкам. Пасля смерці маці нашаму герою давялося 
перажыць і яшчэ адну смерць – смерць Яні. Невыпадкова перад 
тым, як распавесці гісторыю пра гэта няшчасце, Мацей Мышка 
апісвае, што адбывалася ў той перыяд уВільні: «Улетку гэтага, 

1918, года голад у Вільні зрабіўся меншы. Па-першае, немцы 
забралі Украіну і вывозілі адтуль прадукты. А па-другое, пачаўся 
маральны расклад нямецкае Арміі… Патрошку адчыняліся крамкі 
з розным металічным ломам ды вырабамі з яго. Завялася хоць 
нейкая работа ў рамесніцкіх цэхах. З вёсак вярталіся ў Вільню 
раскінутыя страшным голадам гарадскія пралетарыі… І хоць, на-
огул, было цяпер не так ужо цяжка, як у 1916–1917 гадах, але 
рабочая бедната і цяпер цярпела голад. Голад жа асабліва пры-
кра адчуваецца тады, калі нехта жарэ, а ты глядзіш яму ў вочы 
ды глытаеш сліну… І цяпер яшчэ, напрыклад, нярэдка трапляліся 
выпадкі, што за кавалак хлеба, за фунт павідла ці мармеладу не-
мец-салдат купляў цела беднай галоднай дзяўчыны» [12, с. 255–
256]. 

Ахвярай такой сітуацыі стала і Яня, сястра Юзі. Маладая 
і прыгожая дзяўчына знайшла сабе працу ў цырульні, недалёка 
ад артылерыйскіх казармаў. Але, як падкрэслівае апавядальнік, 
трымалі такіх дзяўчат больш за прыгажосць, чым дзеля працы. 
Гэтая прыгажосць і прывяла Яню да згубы: дзяўчыну забралі для 
лячэння ў шпіталь у Звярынцы (шпіталь, дзе лячыліся венерыч-
на хворыя), а сустрэчы з роднымі ў такім месцы, безумоўна, за-
баронены. 

Для Мацея гэта быў вялікі ўдар, і адзінае месца, дзе яму, як 
тады здавалася, маглі дапамагчы, было на Вароняй, дзе сядзеў та-
варыш Ром, той самы бальшавік, які выступаў абаронцам правоў 
простага чалавека. Рома на месцы не аказалася, і Мацея прыняў 
Кунігас-Ляўданскі, «таксама адзін з кіраўнікоў і добры таварыш. 
Ён, як мог, супакоіў мяне.  Байкам, якія хадзілі аб Звярынецкім 
шпіталі, ён не верыў. Але ўсю гісторыю прыняў блізка да сэрца, 
страшэнна абураўся і сказаў, што Яню трэба перавесці ў шпіталь 
на Бакшце, а наконт лейтэнанта і адміністрацыі парыкмахерскай 
трэба паведаміць нямецкаму камандаванню…Мне палегчала: ця-
перужо мы маем сваю абарону!» [12, с. 259]. 

У гэтым эпізодзе М. Гарэцкі ўжо абсалютна без іроніі гаво-
рыць пра жаданне бальшавікоў дапамагчы. Звычайныя людзі, не 
зацікаўленыя ні ў вайне, ні ў палітыцы, мелі неабходнасць у чала-
вечым разуменні і праве на дапамогу, што і давалі ім бальшавікі.

А. Луцкевіч у сваіх развагах таксама прыходзіў да разумен-
ня, што «пакуль яна (думка аб тым, што немцы жадаюць зрабіць 
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палякам падарунак – беларускія землі – (В. Г.) ня ўступіць мес-
ца якой-колечы новай, больш разумнай палітычнай ідэі, датуль 
палякі ў Беларусі будуць непрымірымымі ворагамі беларусаў і іх 
жаданьня здабыць незалежны быт» [44, с. 163].  

У тэксце рамана М. Гарэцкага чытач можа знайсці своеасаб-
лівы адказ на гэтыя словы А. Луцкевіча пра новую палітычную 
ідэю. Так, Мацей Мышка з захапленнем апавядае пра ўсеагуль-
ную забастоўку – маніфестацыю ў Вільні, якая адбывалася 
16 снежня 1918 г. Каб перадаць сваю эмацыйную ўсхвалява-
насць, ён гаворыць: «Не толькі пра тарыбу ці пра якую там бела-
рускую раду ніхто не ўспамінаў, але нават і польская буржуазія 
нібы сцерлася, зліняла перад магутнасцю рабочае сілы. Польскія 
вайсковыя прапалі з вуліцы» [12, с. 290]. Гэтая заўвага галоўнага 
героя рамана выяўляе таксама і разуменне сітуацыі М. Гарэцкім. 
Усе стаміліся ад гульні з Еўропай, нямецкія абяцанні пастаян-
на мяняліся, літоўцы не маглі дамовіцца з немцамі ў пытанні 
тарыбы, беларусы знаходзіліся на раздарожжы, пра іх Еўропа 
клапацілася менш за ўсё. Нават на перамовах у Брэст-Літоўску 
Германія больш клапацілася аб «праве на самавызначэнне нацый 
у Курляндыі, Ліфляндыі, Эстляндыі, Літве і Польшчы…» [25, 
с. 35]. У дакументах ад 22 лютага 1918 года адным з патрабаван-
няў германскай улады было: «цалкам ачысціць ад расійскіх 
войскаў і атрадаў чырвонагвардзейцаў Фінляндыю, Эстляндыю, 
Ліфляндыю і Украіну. РСФСР таксама прапаноўвалася заклю-
чыць мір з УНР. Пра Беларусь у дакументах ні нямецкага, ні 
расійскага боку нічога не гаварылася. Нібыта разумелася, што 
яна з’яўляецца часткай Расіі» [25, с. 37]. Такая гульня магла б цяг-
нуцца бясконца, да таго часу, пакуль не з’явіцца больш сур’ёзная 
сіла. І такая сіла ўзнікла: перамога рэвалюцыі ў Германіі карды-
нальна змяніла ход гісторыі.

Гістарычныя крыніцы сведчаць: «У выніку лістападаўскай 
1918 г. рэвалюцыі ў Германіі ў заходняй частцы савецкай Расіі 
склалася новая палітычная сітуацыя. З улікам яе ўрад РСФСР 
ануляваў Брэсцкі мірны дагавор з Германіяй. Паступова, з пра-
соўваннем бальшавіцкіх войскаў на захад, пад юрысдыкцыю са-
вецкай улады адыходзілі новыя, у тым ліку і беларускія, тэрыторыі, 
у сувязі з чым вялікую актуальнасць набывала пытанне аб форме 
і характары дзяржаўнай улады на вызваленых землях. Савецкае 

кіраўніцтва бачыла праблему і разумела яе вялікае палітычнае 
значэнне. У тэлеграме ад 29 лістапада 1918 г. старшыня Саве-
та Народных Камісараў У. Ленін параіў галоўнакамандуючаму 
ўсімі ўзброенымі сіламі рэспублікі І. Вацэцісу ствараць у заня-
тых раёнах часовыя нацыянальныя ўрады. На думку У. Леніна, 
гэта дазваляла бальшавікам замацаваць сваю ўладу і разам з тым 
пазбегнуць абвінавачанняў у правядзенні захопніцкай палітыкі» 
[21, с. 105]. 

М. Гарэцкі ў сваім творы якраз і сканцэнтраваў ўвагу на 
ўсталяванні савецкай улады ў Вільні, што на той момант была 
падуладнай палякам. Дзве моцныя сілы, якія мелі супраць-
леглыя погляды на дзяржаўнае развіццё зямель са складанай 
гісторыяй, змагаліся за свядомасць людзей, што апынуліся 
ў вірах палітычных і ваенных канфліктаў. 

Літоўскія крыніцы змяшчаюць прыведзеную ніжэй інфар-
мацыю пра саветызацыю Вільні. У канцы 1918 г. у Літве ўзнікла 
рэвалюцыйная сітуацыя, пачалі стварацца органы народнай 
улады – Саветы. Па рашэнні ЦК КП Літвы ў Вільнюсе ў снежні 
1918 г. быў створаны Часовы рэвалюцыйны працоўна-сялянскі 
ўрад на чале з Вінцасам Міцкявічусам-Капсукасам. 15 снеж-
ня 1918 г. адбылося адкрытае пасяджэнне Вільнюскага Савета 
рабочых дэпутатаў. 16 снежня рэвалюцыйны ўрад апублікаваў 
маніфест аб звяржэнні ўлады германскіх акупантаў і буржуазнай 
Літоўскай тарыбы і пераходзе ўлады ў рукі Саветаў працоўных, 
беззямельных і малазямельных  сялянскіх дэпутатаў. 22 снежня 
1918 г. Ленін падпісаў «Дэкрэт СНК аб прызнанні незалежнасці 
Літоўскай Савецкай Рэспублікі».

З першых дзён Савецкай улады рэспубліцы давялося зма-
гацца з контрэвалюцыйнымі наступленнямі мясцовай буржуазіі 
і замежных інтэрвентаў, якія дзейнічалі ва ўгоду Антанце.

У Вільнюсе да сённяшняга дня захаваўся трохпавярховы бу-
дынак на вуліцы Камунару, 9. Тут устаноўлена мемарыяльная до-
шка ў памяць аб трагічных падзеях студзеня 1919 г. Тады ў гэтым 
доме на вуліцы, якая называлася Варну (у Гарэцкага-Вароняя, – 
заўвага В. Г.), знаходзіўся гарадскі Савет рабочых дэпутатаў. 

Увечары 1 студзеня контррэвалюцыянеры напалі на будынак 
ЦК КПЛ. Дом абараняла каля 50 байцоў народнай міліцыі. У той 
час там знаходзіўся сакратар ЦК КПЛ Ром Піляр і некалькі 
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членаў гарадскога Савета. Акружаныя мужна абараняліся цэлыя 
суткі і не страчвалі надзеі на дапамогу Чырвонай Арміі, якая ўжо 
набліжалася да Вільні. Бой працягваўся да вечара 2 студзеня, па-
куль не скончыліся патроны. Некаторыя акружаныя вырашылі 
капітуляваць, але члены Савета камуністы Ю. Шымілевіч, Б. Вір-
біцкі, А. Ляўданкас, Я. Шапіра, Л. Чаплінскі, Р. Піляр зма галіся 
да канца (у памяць аб барацьбітах за Савецкую ўла ду ў Літве 
вуліца Варну была перайменавана ў Камунару (Камунараў) [52]. 

Адзін з сапраўды трагічных эпізодаў рамана – смерць ча-
тырох рэвалюцыянераў (Вяржбіцкага, Шымілевіча, Кунігас-
Ляўданскага і Аза) пасля ўсведамлення таго, што паўстанне пра-
валена – М. Гарэцкім падаецца двухбакова: праз аповед Мацея 
Мышкі і праз непасрэдныя развагі ахвяр. Варта супаставіць гэ-
тыя дзве пазіцыі. 

Мацей бачыць сітуацыю наступным чынам: «Я не ведаю, каму 
з іх першаму прыйшла думка скончыць самагубствам. Яны ж нам 
нічога не сказалі. Сабраліся кучкаю і пастанавілі. Якія матывы 
былі ў іх, мне таксама невядома» [12, с. 323]. Мышка прамаўляе 
яшчэ адну паказальную фразу: «…думаю, што калі што і было імі 
сказана, дык, мусіць, для другіх, для тых, для каго ім трэба было 
так сказаць» [12, с. 323]. З гэтых слоў відаць, што галоўны ге-
рой у пэўным сэнсе скардзіцца на тое, што паміж ініцыятарамі 
і выканаўцамі не было адкрытасці, шчырасці. 

Калі казаць пра рэвалюцыянераў, то думкі іх былі іншымі. 
Так, Ром разважаў: «Гэта самае лепшае, што мы можам цяпер 
зрабіць… Мы павінны так зрабіць, калі прарвацца нам не ўдасца» 
[12, с. 323–324].

Шымілевіч казаў: «Не дамося жывымі, бо яны скуру будуць 
з нас здзіраць» [12, с. 323].

Паказальным з’яўляецца адказ Азу на прапанову ісці разам 
з імі: «Не ідзі. Табе нічога не будзе» [12, с. 324].

З гэтага вынікае заканамернае пытанне: чаго і каго баяліся 
бальшавікі, пра якую расправу ідзе гаворка – помсту з боку 
палякаў ці пакаранне з боку бальшавіцкай эліты? Як паказ-
вае гісторыя, варыянты маглі быць розныя: нельга было ча-
каць ні літасці з боку бальшавікоў, ні патурання з боку палякаў. 
М. Гарэцкі не дазваляе сабе каменціраваць прычыну смерці гэ-
тых мужчын, аднак пры дапамозе эпіграфа падводзіць чытача да 

думкі, што камунары – людзі сваёй эпохі. У ролі эпіграфа вы-
ступаюць словы А.Фадзеева: «Левинсон глубоко верил в то, что 
движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и 
другой не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного 
глаза, неосознанный даже большинством из них, по которому 
все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано сво-
ей целью и без которого никто из них не пошел бы добровольно 
умирать в Улахинской тайге» [12, с. 321].Такім чынам, М. Гарэцкі 
імкнецца выказаць думку, што гэтыя людзі не столькі баяліся па-
карання, колькі не маглі змірыцца з тым, што не апраўдалі давер 
партыі, не выканалі загад, які быў этапным на шляху да светлай 
будучыні. 

Невыпадкова пісьменнік дазволіў свайму герою Мацею так-
сама паразважаць наконт гэтай смерці і выказаць у дачыненні да 
бальшавікоў пачуццё цеплыні, разумення і павагі.

На думку Мацея, Вяржбіцкі здолеў змірыцца з тым, што 
пакідае жонку і дзяцей, але «ці мог прымірыцца з тым, што справа 
павярнулася так няўдала? І, мусіць, пацяшаў сябе тым, што смер-
цю сваёю завершыць усё як належыць… А Юліус Шымілевіч? 
Можа, усміхнуўся ён апошні раз – і цвёрда і ўпарта зрабіў па-
свойму… Кунігас-Ляўданскі… Можа, успомніў ён апошні раз сваю 
бедную літоўскую вёску, вечных труджэльнікоў бацьку і маці і су-
рова назаўсёды замкнуў у сабе ўсё… Таварыш Аз… Ці не да канца 
пазнаў ён усе глыбіні, каб прыняць смерць як патрэбу? Праца 
цяжкая, нястаткі, голад, хваробы, паніжэнні, знявагі, і вечны пра-
тэст у думках, і вечны агонь змагання ў сэрцы … ці не яны далі яму 
нязменную моц?» [12, с. 327]. Такім чынам, Мышка тлумачыць 
гэты ўчынак асаблівасцямі людскіх характараў, тэмпераментаў, 
жыццёвых лёсаў – амбіцыямі і жыццёвымі драмамі, канчатковай 
паразай, з якой немагчыма было прымірыцца, ганебна здацца во-
рагу на расправу.

Такое разуменне галоўнага героя выяўляецца і ў наступ-
най фразе: «Усе чатыры: і Вяржбіцкі, і Шымілевіч, і Кунігас-
Ляўданскі, і Аз – усе чатыры праз хвіліну назаўсёды выйшлі 
з той вялікай, з той прыгожай лабараторыі, дзе дослед свой 
рабілі, з той фабрыкі шумнай, той фабрыкі няўмоўчнай, дзе 
яго рэалізавалі…» [12, c. 328]. Так, сваё жыццё камунары 
прысвяцілі эксперыменту, з Вільні ж зрабілі фабрыку, дзе і 
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рэалізоўвалі свае ідэі. Але ці можа цаной эксперыменту быць 
чалавечае жыццё? Ці можа эксперымент насіць антыгуманны 
характар? Ці можна забіваць аднаго, каб надзяліць шчаслівым 
жыццём другога? Менавіта такія пытанні ставіць перад чыта-
чом пісьменнік. 

Між іншым, Мышка не абмінуў увагай і тое, што таварыш 
Ром усё ж такі выжыў: Кобак адштурхнуў яго руку ў момант 
стрэлу. Важнай для разумення ідэі твора з’яўляецца рэакцыя 
Рома на гэту сітуацыю – Ром быў незадаволены, «адно жаданне 
было: памерці… Адчуваў цяпер сябе горш – чым тады, калі ішоў 
на смерць. Злы быў на Кобака, нашто ён ‟падвёў” яго: усхапіўся, 
падштурхнуў руку. І падумаў: ‟Падніму пытанне, каб яго вы-
ключылі за гэта з партыі…”» [12, с. 336]. Мышка не дае ніякіх 
каментарыяў адносна гэтага эпізоду, толькі канстатуе факт, але 
апошнія яго словы прымушаюць чытача задумацца: «Даведаліся 
родныя. Прасілі дазволу, каб яго даведацца. Дазволілі толькі мат-
цы. Яна прыйшла, сядзела, глядзела на яго, гладзіла яго руку…» 
[12, с. 336]. 

Такім чынам, можна прыйсці да высновы, што рэвалюцыяне-
ры – гэта вынік нейкага страшнага эксперыменту, пасля якога 
чалавек перастае лічыць жыццё сваёй абсалютнай каштоўна-
сцю, забывае пра адказнасць перад роднымі, разрывае сямейныя 
традыцыі. Ён здольны ўсё ахвяраваць партыйнай славе, якой 
уласцівыя разбуральнасць і праяўленне агрэсіі да сябе падобных. 
І толькі вобраз маці, якая маўкліва гладзіць руку сына і, мусіць, 
дзякуе богу за захаванае жыццё (пазней бальшавікі «адменяць» 
і рэлігію), з’яўляецца напамінам пра тое, што вакол ёсць людзі, 
якія яшчэ не страцілі роднае карэнне, не трапілі ў віхуру «сусвет-
нага полымя», людзі, для якіх чалавечае жыццё па-ранейшаму 
з’яўляецца найвышэйшай каштоўнасцю. 

Немалаважную ролю ў рамане адыгрываюць і жаночыя во-
бразы. Так, напрыклад, Юзя не дазваляе Мацею Мышку ісці 
на Варонюю і спрабуе пераключыць яго ўвагу на чытанне кнігі 
Гюго «93-ці год», аргументуючы гэта словамі, якія падаюц-
ца нібыта жартам: «Лепей, – кажа,– чытаць пра другіх, як яны 
галовамі наклалі, чым накладваць сваёю… – І ўстала, абвіла 
мяне за шыю рукамі і пачала цалаваць. – Не ідзі, – кажа, – Ма-
цей, паслухай мяне, пабудзем удваіх дома» [12, с. 313]. Літара-

туразнаўца М. Мушынскі бачыць у гэтай сцэне жаданне пісь-
менніка наблізіць чытача да разумення менавіта аўтарскай 
трактоўкі сацыялістычнай рэвалюцыі, гуманістычнай, маральна-
філасофскай канцэпцыі рамана «Віленскія камунары». Даслед-
чык адзначае: «Прызначаная самой прыродай захоўваць жыццё, 
жанчына адчула небяспеку, таму адгаворвае блізкага ёй чалавека 
ісці на Варонюю. Мацей нібыта і пагаджаецца, але тут жа пару-
шае абяцанне, і гэты ўчынак не бянтэжыць яго: ‟Што мне зна-
чыць даць ёй слова, калі мне для маіх спраў патрэбна”. Паводле 
логікі Мацея, справа вышэй за чалавечае жыццё, у тым ліку і за 
сваё ўласнае» [47, с. 452]. 

М. Мушынскі таксама дае ацэнку эпізоду смерці рэвалю-
цыянераў: «Відавочна, кіраўнікі савета да канца заставаліся 
ахвярамі рэвалюцыйнай ідэалогіі, і чалавечае жыццё, нават сваё 
ўласнае, яны не цанілі. І ў гэтым была вялікая небяспека мараль-
ных установак. З прычыны адмаўлення каштоўнасцей чалавечай 
асобы рэвалюцыя не мела будучыні» [47, с. 454].    

З пункту гледжання гуманізму рэвалюцыя, сапраўды, пры-
несла глабальныя разбурэнні, але былі і немалыя здабыткі, якія 
вызначылі жыццё грамадства на дзясяткі гадоў. Аднак най-
перш рэвалюцыя стала самым вялікім расчараваннем многіх 
прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Паўстанне віленскіх камунараў 
не мела будучыні менавіта таму, што было арыентавана на за-
хоп улады, на помсту ворагу. Разам з тым, і захопнікаў ула-
ды з камунараў не атрымалася, таму што не было правільнай 
арганізацыі дзеянняў, зладжанасці руху, усё было разлічана на 
спадзяванні, што прыйдзе вялікая група аднадумцаў і дапаможа, 
але, як паказаў час, ніхто не прыйшоў. 

Правал паўстання быў вызначаны загадзя, аднак ніхто з пра-
вадыроў партыйнага руху не хацеў глядзець праўдзе ў вочы, а са-
мае галоўнае, не імкнуўся захаваць жыцці сваіх шчыра адданых 
прыхільнікаў. 

Пацвярджэннем гэтаму можа служыць наступны фрагмент 
з «Размовы на прамым провадзе старшыні Мінскага ваенна-
га Савета С. Берсана з савецкім арганізатарам, членам Мін-
скай белсекцыі РКП (б) У. Раздзялоўскім аб ходзе і выніках 
камандзіроўкі апошняга ў Вільню. – 1 студзеня 1919 г.» (з даты 
відаць, што размова адбывалася напярэдадні паўстання): «Пад 
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уплывам польскай рэакцыі контррэвалюцыя ўзняла галаву. 
Польскія легіянеры ажывіліся. У Вільна іх не больш за 400 ча-
лавек, 56 афіцэраў, 70 унтарафіцэраў. Салдацкая маса легіянераў 
палітычна схільная да нас, але схільная ўчыніць і габрэйскі 
пагром, таму неабходна хутчэй рухаць нашыя вайскі. Немцы 
абяцалі ўпускаць нашыя (войскі – В. Г.) за адзін-два дні да ады-
ходу. Трэба спяшацца рухаць нашыя войскі ў больш саліднай 
колькасці… Для выканання Вашых даручэнняў я пастараўся да-
сягнуць пасады і быў прызначаны старшынёй Ваенна-рэвалю-
цыйнага камітэта, аднак фактычна мая дзейнасць была абмежа-
вана толькі вярбоўкай дружыны. Усяго завербавана 72 чалавекі, 
акрамя таго з Дзвінска нелегальным шляхам далучыліся двац-
цаць чырвонаармейцаў і пяць інструктараў. У атрадзе маецца 
100 вінтовак з дастатковай колькасцю патронаў і больш за 100 
рэвальвераў з адной-дзвюма абоймамі на кожны. Адпраўлены 
інструктар і 25 вінтовак чыгуначнікам для арганізацыі атрада. 
Бундзісты і інтэрнацыяналісты таксама вярбуюць свае атрады 
колькасцю да 200 чалавек, але іх таварышы ненадзейныя, для 
нас няма ў іх ні вінтовак, ні грошай. Пры мною завербаваным 
атрадзе мелася контрразведка – восем чалавек, вельмі дрэнная, 
бесталковая. Увогуле ўсе атрады вельмі дрэнныя ў ваенных 
адносінах, акрамя чырвонаармейцаў, прысланых з Дзвінска. 
Мае патрабаванні для паляпшэння заставаліся нявыкананымі, 
адносіны да мяне былі як да чужога чалавека»[64, с. 189–191].

Дзякуючы вышэйпрыведзенаму дакументу становіцца зра-
зумелым, што ў арганізацыйным плане сітуацыя ў перыяд 
паўстання віленскіх камунараў была дрэнная, і арганізаванае 
выступленне ў такім складзе наўрад ці было мэтазгодным. Рэва-
люцыянерам варта было б чакаць больш сур’ёзнай дапамогі, але 
ніхто не хацеў гэтага прызнаваць і ўсур’ёз лічыцца з рэчаіснасцю. 
Таму, як бы ні змагаліся паўстанцы, думкі іх імкліва ляцелі «да 
аднаго ратунку – Чырвонай Арміі» [12, с. 331]. Пры гэтым, як 
адзначаецца ў акуратна занатаваных запісах Мышкі, Чырво-
ная Армія асабліва не спяшалася – у яе была свая методыка 
арганізацыі дапамогі паўстанцам.

Так, паміж Міхасём Мышкам і чырвоным камандзірам Мах-
начовым адбыўся наступны дыялог:

«– Мы ўжо ведаем, што таварышы ў Вільні пастраляліся…

– А тых, жывых пабралі, хочуць расстраляць, – кажа бацька.
– Ну, расстраляць! Пабаяцца! Пачнуць расстрэльваць яны, 

пачнем расстрэльваць і мы. Дый не паспеюць: увечары будзем 
у Вільні» [12, с. 335]. 

Вылучаныя словы Махначова выяўляюць адносіны ўлады 
да сваіх прыхільнікаў: для яе няма асоб, імён, асабістых лёсаў, 
ёсць толькі аднолькавае «таварыш» для кожнага. Акцэнт на сло-
ве «расстрэльваць» нібы прадракае будучыню эпохі, якая была 
«выстраляна», «вымучана» і «адплакана». «Мы, марксісты, – 
пісаў у свой час тэарэтык рэвалюцыйнага марксізму 1920-х гадоў 
М. Пакроўскі, – не можам разглядаць асобу як творцу гісторыі. 
Для нас асоба ёсць такі апарат, праз які гісторыя дзейнічае» [50, 
с. 276]. 

19 красавіка 1919 г. войскі буржуазнай Польшчы захапілі 
Вільню. Пасля трохдзённых баёў абаронцы Савецкай улады вы-
мушаны былі пакінуць горад.

Такім чынам, М. Гарэцкі даволі дакладна адлюстраваў у ра-
мане эпізод з гісторыі змагання за савецкую ўладу на тэрыторыі 
Вільні, пакінуўшы ўбаку такія глабальныя пытанні, як ут-
варэнне Літоўскай Савецкай Рэспублікі, Беларускай Савец-
кай Сацыялістычнай Рэспублікі. Але праўдзівае асвятленне 
толькі аднаго адносна невялікага эпізоду з часоў, запоўненых 
палітычнай барацьбой за новую дзяржаўнасць былых ускраін 
царскай Расіі, запатрабавала ад зняволенага пісьменніка 
максімальнай канцэнтрацыі творчых сіл, таленту.

Пытанні і заданні да раздзела:
1. Распавядзіце пра гістарычныя падзеі канца ХІХ – пачатку 

ХХ стагоддзяў. Што ўяўляла сабой Беларусь у той час? Знайдзіце 
водгалас згаданых вамі падзей у рамане.

2. Ці меў рацыю Максім Гарэцкі сцвярджаючы, што не кожны 
пралетарый рабіўся ідэйным бальшавіком?

3. Якое месца ў рамане адведзена адлюстраванню беларускага на-
цыянальнага руху? Згадкі пра якіх рэальных асоб, звязаных з нацы-
янальным рухам у Вільні, вы заўвыжылі ў рамане?

4. Праілюструйце прыкладамі наступную фразу: «‟Беларускі, 
нашаніўскі” настрой Вільні адчуваецца на працягу ўсяго рамана. 
М. Гарэцкі па-майстэрску хавае ‟сакральнае”, ‟раскідваючы” знач-
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ныя для беларускага руху пачатку XX стагоддзя імёны па старон-
ках твора».

5. Як падаецца ў рамане палітычнае жыццё Вільні?

6. Чаму Мацей Мышка, маючы шырокі палітычны выбар, схіліўся 
менавіта ў бок бальшавікоў?

7. Як бальшавікі паказаны ў рамане. Дайце тэкставае апісанне.

8. У чым ідэйны змест паўстання віленскіх камунараў. Ці мела 
будучыню гэта паўстанне? 

9. Як заканчвае свой раман Максім Гарэцкі? Ці адчулі вы 
аўтарскую пазіцыю, прадчуванне лёсу і гістарычнае прароцтва 
ў апошніх радках  твора?

10. З пазіцыі журналіста ці літаратурнага крытыка паразважайце 
на тэму: «Дзве свядомасці, дзве гісторыі ці некалькі слоў пра раман 
Максіма Гарэцкага ‟Віленскія камунары”»; «Месца рамана М. Га-
рэцкага ‟Віленскія камунары” ў кантэксце беларускай літаратуры 
пач. ХХ ст.».
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