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Ці не дадуць нам к дзесяцілеццю 

«Наш.[ай] нівы» нашы літаратары 

добры раман? Хаця б з сучаснага 

жыцця раман? Аб тым як трухлее 

старое і патроху, у муках расце 

маладое? 

М. Гарэцкі 

Беларуская літаратура пачатку ХХ стагоддзя, ці, як яшчэ прынята 

называць яе, «нашаніўская літаратура» вызначалася не толькі актыўным 

развіццем паэтычнай традыцыі, але і фарміраваннем празаічных жанраў, 

у якіх на той час з’явілася вялікая патрэба. «Прозы, прозы, добрай, 

мастацкай прозы беларусам дайце! Каб на стале ў нас каля тоўстай 

кніжачкі вершаў «Шляхам жыцця» ляжала б не ценейшая кніжачка 

прыгожай прозы. Мне кажуць: “Беларус любіць песні – і вот у 

літаратуры вершы”, а я кажу: «Беларус мае дзіўныя, ладныя казкі – 

дайце прозу», – такія словы адрасаваў М. Гарэцкі «нашаніўцам» у 

артыкуле «Развагі і думкі» (1914) [2, 193]. І нягледзячы на тое, што ў 

пачатку ХХ стагоддзя празаічныя традыцыі беларускай літаратуры 

толькі зараджаліся, ужо 1920-я гады характарызуюцца імклівым 

развіццëм мастацкай прозы, у прыватнасці жанру рамана. Само жыццë 

спарадзіла патрэбу ў жанры, які здолеў бы пераасэнсаваць гістарычнае 

мінулае, звязаць яго здабыткі са штодзëнным жыццëм і пазначыць 

перспектывы на будучае.  

Аднак у пачатку ХХ стагоддзя хутчэй існавала магчымасць 

зафіксаваць па гарачых слядах, чым асэнсаваць (бо на асэнсаванне яшчэ 

пойдзе нямяла часу) знакавыя гістарычныя падзеі – рэвалюцыі 1905–

1907 і 1917 гадоў, што ў сваю чаргу патрабавала ад літаратуры 

стварэння вялікіх эпічных твораў, ды і самі мастакі слова, ужо 

засвоіўшы малыя празаічныя жанры, імкнуліся паспрабаваць сябе ў 



жанры рамана, тым больш, у беларускай літаратуры ўжо былі аповесць 

Ц. Гартнага «Бацькава воля» (1914–1916), драматычная аповесць 

«Антон» (1919) і дакументальна-мастацкая кніга «На імперыялістычнай 

вайне» (1926) М. Гарэцкага, яго ж аповесць «За што?» (1918), а таксама 

раздзелы буйнога празаічнага твора Ядвігіна Ш. «Золата» (1920), якія 

адыгралі значную ролю ў працэсе станаўлення жанру рамана.  

Колас быў адным тых, хто таксама разумеў вострую неабходнасць 

у развіцці беларускай празаічнай традыцыі. Сур’ëзная школа выхавання 

жыццëм сфарміравала ў пісьменніка мэту – абараняць праз літаратуру 

сацыяльныя і нацыянальныя інтарэсы народа. Як вядома, Колас быў 

удзельнікам імперыялістчнай вайны, знаходзіўся на румынскім фронце, 

на яго вачах адбывалася Лютаўская, Кастрычніцкая рэвалюцыі, 

грамазянская вайна. Толькі ў 1918 г. ëн быў адпушчаны з вайны як 

настаўнік, але ў Мінск трапіў толькі ў 1921 годзе. Гэты ж год лічыцца 

кропкай адліку стварэнная трылогіі «На ростанях» – аднаго з лепшых 

празаічных твораў Коласа, знакавых для беларускай літаратуры. 

У артыкуле «Якуб Колас пасля Кастрычніка» (1927) М. Гарэцкі 

адзначае: «Пісанне новых твораў, але з дакастрычніцкага жыцця, 

галоўным чынам, з эпохі, звязанай з 1905 г., значыцца, з маладых, 

рэвалюцыйных гадоў аўтара, як бы дапамагала Якубу Коласу перайсці 

на маляванне паслякастрычніцкага рэвалюцыйнага часу. «Аповесць 

«У палескай глушы» паказвае жыццë, узятае з пярэдадня рэвалюцыі 

1905 г., выяўляе нам некаторую сутнасць таго працэсу, які прывëў да 

гэтай рэвалюцыі» [2, 313].  

Падобны спосаб у адлюстраванні рэвалюцыйных падзей абраў і 

сам М. Гарэцкі, працуючы над раманам «Віленскія камунары» (1931–

1932). Напачатку можа ўзнікнуць пытанне: ці магчыма параўноваць два 

такія розныя і па змесце, і па спосабу пердачы падзей творы? Ці не 

лагічней будзе для параўнання духоўных пошукаў герояў паставіць 

побач з трылогіяй Коласа аповесць «Дзве душы» М. Гарэцкага? Аднак 

пры вышэйакрэсленым супастаўленні твораў ëсць магчымасць убачыць, 

якія розныя раманныя дыскурсы стваралі пісьменні для адлюстравання 

адной і той жа гістарычнай эпохі, задацца пытаннем – чым была 

выклікана такая розніца ў мастацкіх падыходах. 

Ітак, дзве аповесці з трылогіі – «У палескай глушы» (1921–1922) і 

«У глыбі Палесся» (1926–1927) пісаліся ў перыяд з 1921 па 1927 гг. Для 

Коласа гэта быў час, у які ëн, з аднаго боку, балюча перажываў падзел 

бацькаўшчыны (родная веска пісьменніка засталася пад Польшчаю), але, 

з другога боку, упэўнена заяўляў, што «прыйшоў да такога пераканання, 

што ні пры якім іншым урадзе ў цэлым свеце нацыянальная культура і 

справа адраджэння прыгнечаных нацый не пастаўлены і не могуць быць 



пастаўлены ў такія спрыяючыя ім умовы, як пры Савецкай уладзе» 

[2, 309]. Наўрад ці падобная думка была выказана пад прымусам ці з 

мэтай не трапіць ў кола «незаўгодных» савецкай уладзе, бо ў сярэдзіне 

1920-х гадоў рухавік рэпрэсій быў яшчэ не запушчаны. На той час 

пісьменнік верыў у сілу савецкай улады, таму стварыў героя, маладога 

настаўніка Андрэя Лабановіча шчырым рамантыкам, які доўгі час аддае 

развагам над сэнсам жыцця, а пазней імкненнецца асабістым удзелам у 

рэвалюцыйным жыцці краіны выявіць сябе перш за ўсе як «натуру 

грамадскую, для якой аснова шчасця ў «дзейнасці для ўсіх». Дарэчы, так 

мысліў і сам пісьменнік, Колас, што пацвярджае шчырае прызнанне: 

«Лабановіч – мой двайнік. Выдуманага ў яго характары і паводзінах 

няма» [5, 281].  

У першай частцы трылогіі Лабановіч «больш прыглялаецца да 

жыцця, чым што-небудзь робіць, больш вучыцца, чым вучыць» [4, 200]. 

Другая частка – адлюстраванне грамадскай дзейнасці героя, якая вялася 

ў час першай рускай рэвалюцыі. Лабановіч вядзе актыўную дзейнасць, 

сустракаецца з прагрэсіўнымі і рэвалюцыйна настроенымі людзьмі, 

чытае забароненую літаратуру.  

Колас падрабязна апісвае духоўны рост, самаўдасканаленне героя. 

Лабановіч, мужыцкі сын, выклікае ў чытача пачуцце гонару і павагі, бо 

абраў правільны шлях, знайшоў сваë прызначэнне ў рэвалюцыйнай 

барацьбе. 

Падобныя этапы духоўнага станаўлення перажывае і герой рамана 

М. Гарэцкага «Віленскія камунары» Мацей Мышка. Жыццë героя 

рамана, як і Андрэй Лабановіч, выхадца з народу, можна таксама ўмоўна 

падзяліць на тры этапы: сталенне, фарміраванне асобы з уласнай 

жыццëвай пазіцыяй (Мацей Мышка, дарэчы, таксама пэўны час 

працаваў настаўнікам); актыўная грамадская і палітычная дзейнасць 

падчас рэвалюцыйных падзей; ўласная канстатацыя высноваў, 

прадыктаваных жыццëвым вопытам. Аднак спосаб нарацыі ў рамане 

«Віленскія камунары» ў дастатковай ступені адрозніваецца ад 

Коласаўскага.  

Адметнасць рамана М. Гарэцкага заключаецца ў іранічнай манеры 

падачы матэрыялу, апеляванні да традыцый смехавой культуры. Андрэй 

Лабановіч любіў паразважаць над пытаннем: хто ëсць чалавек і навошта 

ëн у жыцці, для чаго жыве? Мацея Мышку таксама часам грызла 

«нез’ясненая ташната», ëн не раз заўважаў, што сум «пачынаў душыць» 

[1, 193]. «Прычын яго я не разумеў. – казаў Мацей. – Я думаў, што мне 

сумна, таму, што няма куды пайсці, што я не маю добрых таварышаў, 

што я ўсе болей аддаляюся ад маці і што наогул – жыццë маë пайшло 

няўдалым шляхам» [1, 193]. У такім настроі Мацей Мышка становіцца 



відавочцам захопу немцамі Вільні, а потым пачынае весці актыўную 

палітычную дзейнасць, наведваць розныя партыйныя сходы, шукаць 

адпаведную свайму светапогляду грамадскую партыю. Калі у трылогіі 

«На ростанях» Андрэй Лабановіч вядзе сур’ëзныя гутаркі з вясковым 

праўдашукальнікам Аксëнам Калем, сустракаецца з рэвалюцыйна 

настроенай настаўніцай Вольгай Андросавай, удзельнічае ў патайных 

сходках рэвалюцыйных арганізацый ў Пінску, то Мацей Мышка «цягае» 

кніжачкі ў рабочы Клуб на Вароняй вуліцы, слухае лекцыі віленскіх 

нацыяналістаў, прысутнічае на выбарах у літоўскую Тарыбу, трапіўшы 

туды «выпадкова», і пабыўшы – «як у тэатры без білета» [1, 250]. 

Дынаміка падзей ў рамане настолькі моцная, што часам узнікае 

ўражанне, быццам за дзень Мацей аббягае ўсю палітычную Вільню і па 

сутнасці дарэмна, бо, як прызнаецца, «я тады не разумеў усяго 

каласальнага значэння першай вялікай пралетарскай рэвалюцыі. 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 ўсë 

гэта і тая самая расійская рэвалюцыя – кіпіць, бурліць і вылівае – то 

правей, то лявей. Віленскія рабочыя ў масе сваëй, пэўна ж радаваліся і 

цешыліся, калі чулі, што рабочыя ў Расіі бяруць верх. Але глыбей над 

справамі яшчэ мала хто задумваўся». [1, 248]. Такое ж неразуменне 

палітычнага жыцця было ў Лабановіча. Як адзначае І. Навуменка: 

«У гэтым моры палітычных страсцей, кірункаў, Лабановіч арыентуецца 

слаба, і калі ëн не збіўся з правільнага тропу, то толькі дзякуючы свайму 

«мужыцкаму» паходжанню і сумленнай, здольнай адгуквацца на 

народнае гора натуры» [4, 218]. 

У інфармацыйным патоку палітычных партый і пракламацый 

Мышка, як і Лабановіч, збліжаецца з бальшавікамі. Ганна Драбовіч 

становіцца для Мышкі тым прыкладам адданасці бальшавіцкай ідэі, якім 

для Лабановіча была настаўніца Вольга Андросава. Галоўныя героі 

аналізуемых твораў становяцца на шлях актыўнага палітычнага жыцця, 

сутыкаюцца з вялікімі перашкодамі, абодва сядзяць у турме, і, што самае 

галоўнае – абодва прыходзяць да выніковага разумення свойго выбару. 

Аднак тут паміж героямі адбываецца разыходжанне ў поглядах: Андрэй 

Лабановіч пасля сустрэчы з Галубовічам абірае шлях побач з 

марксістамі-бальшавікамі – такім чынам ëн выходзіць на «прасторы 

жыцця». Мацей Мышка, канешне, адкрыта не выступае супраць 

бальшавікоў, ëн ў нейкім сэнсе нават бальшавіцкі герой, які ў свой час 

адважна змагаўся з захопнікамі Вільні, чакаючы прыходу савецкай 

улады. Аднак у савецкі Мінск Мацей Мышка пераязджаць не хоча – 

мусіць, бліжэй яму Вільня, як сімвал нацыянальнага руху, чым Мінск –

сталіца сацыялістычнай рэспублікі. У гэтым выбары дакладна бачыцца 



рука самога пісьменніка М. Гарэцкага, які толькі у апошніх радках 

рамана выдае сябе: «“Віленскіх камунараў” пісаў я пяць гадоў. І вось 

мушу скончыць – хоць так ужо, як есць…Дый хіба ж у лістах напішаш 

тое, што думаеш? Каб нейкі пан прачытаў ды згроб за шкірку… Дудкі! 

Мы ўжо троху вучаны» [1, 343]. М. Гарэцкі быў «троху вучаны» не раз – 

пісьменнік быў тройчы арыштаваны, а ў 1938 годзе расстраляны па 

сфабрыкаванай справе СВБ.  

Коласа напаткаў іншы, не больш шчаслівы лëс – пад партыйным 

прамусам 3 і 14 снежня 1930 года Колас разам з Купалам вымушаны 

былі падпісаць «адкрытыя лісты» наступнага зместу: «Адарваны ад 

жывых крыніц пралетарскіх мас, замкнëны ў цесным крузе нацыянал-

дэмакратычнай інтэлігенцыі і атручаны нацыянал-дэмакратычным 

дурманам, – пісаў Колас, – я па-прымірэнцку і апартуністычна адносіўся 

да ўсіх яго праяў, ні разу не выступіўшы супраць іх ні вусна, ні ў друку, 

ні ў парадку пралетарскай самакрытыкі. Мая літаратурная дзейнасць, 

асабліва яе першы перыяд, выходзячы сваімі карэннямі з “Нашай нівы” і 

наскрозь прасякнутая дробнабуржуазнымі, нацыянал-дэмакратычнымі 

настроямі, таксама шмат спрыяла росту і развіццю беларускага 

нацыянал-дэмакратызму» [3, 251]. Такім чынам свабода творчасці 

заганялася ў рамкі і межы, прадыктаваныя бальшавіцкай ідэалогіяй, і 

Колас, падпісаўшыся пад сваім «пакаяннем», вымушаны быў закончыць 

трылогію «На ростанях» менавіта ўсхваленнем марксісцка-бальшавіцкай 

ідэалогіі.  

М. Гарэцкі дапісваў раман «Віленскія камунары» ў высылцы (да 

расстрэлу яму засталося 6 год), спадзеючыся, што гэты твор магчыма 

хоць неяк рэабілітуе, верне яго ў савецкі друк, таму робіць Мацея 

Мышку прыхільнікам бальшавікоў. Але сумленне вялікага чалавека і 

прыраджоны талент пісьменніка не дазваляюць М. Гарэцкаму стварыць 

рэалістычны раман, дзе б перамога рэвалюцыі паказвалася аднабакова – 

занадта многа ведаў, бачыў і адчуў на ўласным лëсе пісьменнік. 

Менавіта таму і была абрана М. Гарэцкім такая іранічная манера 

аповеду, дзе за смехам, а часам і камічным паказам рэчаіснасці стаіць 

суровая праўда жыцця беларусаў, гісторыя пра тое, як насамрэч нялëгка 

давалася народу вялікая рэвалюцыйная перамога. 

Такім чынам, тая проза, якой так не хапала беларускай літаратуры 

на пачатку ХХ стагоддзя, у 1920-я гады не толькі заняла сваë пачэснае 

месца ў літаратурным дыскурсе, але і аформілася ў шырокай жанравай 

разнастайнасці. Беларуская раманная проза прайшла праз аўтабіяграфізм 

(Якуб Колас), белетрыстычнае разгортванне падзей (маладзëжная 

прыгодніцкая аповесць), ідэалізацыю героя, перабольшаную ўвагу да 

знешняга дзеяння (Ц. Гартны), праз цікавасць да загадак чалавечай 



псіхалогіі (К. Чорны). Вобраз «новага чалавека», які трансфармаваўся ў 

«стапрацэнтнага рэвалюцыянера» паступова замяняецца вобразам 

«жывога чалавека», схільнага да памылак, разваг і самааналізу 

(Р. Мурашка, М. Зарэцкі). Вынікам гэтага стала з’яўленне сацыяльна-

бытавога, сацыяльна-палітычнага, псіхалагічнага, філасофскага, 

аўтабіяграфічнага, сатырычнага раманаў. Раман «Віленскія камунары» – 

адзін з першых раманаў класічнай беларускай літаратуры з сінтэтычным 

спалучэннем розных жанравых дыскурсаў. У ім разам з элементамі 

сацыяльна-палітычнага, сацыяльна-бытавога, хранікальнага і 

аўтабіяграфічнага раманнага дыскурсаў выразна прасочваецца 

стылістыка авантурна-прыгодніцкага рамана. 
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