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РЭКАНСТРУКЦЫЯ АРХЕТЫПА ТРЫКСЦЕРА Ў РАМАНЕ  

М. ГАРЭЦКАГА «ВІЛЕНСКІЯ КАМУНАРЫ» 
 

In this article the attention is accented on a literary image of Maciej Myshkа – the main character of 

the novel M. Harecki «Vilna Communards». It is proved that an image of Maciej Myshka presents 

an transformed archetype of a trikster that dictated change of historical eras. 

 

Як вядома, міфалогія – гэта не толькі архаічны светапогляд 

першабытнага грамадства. Яшчэ ў 1920-я гады А. Лосеў сцвярджаў, што 

«кожная жывая асоба ëсць міф» [6, 91], і літаратурны твор нясе ў сабе адбітак 

міфалогіі, відавочны або апасродкаваны мастацкай формай.  

Творы М. Гарэцкага не з’яўляюцца выключэннем. Даследчыкамі ўжо 

звярталася ўвага на «комплекс Праметэя» [2, 47] і праблему 

самаідэнтыфікацыі героя ў прозе М. Гарэцкага. Аналізуючы міфалагічны 

пачатак у стылі пісьменніка, У. Конан пісаў: «У пераважнай колькасці яго 

апавяданняў і драматычных абразкоў аўтэнтычныя міфы і міфалагемы 

арганічна ўпісваюцца ў кантэкст адпаведнага сюжэта, дыялога, маналога і ў 

плынь свядомасці герояў, узмацняючы драматычны падтэкст сюжэта» [4, 

135].  

Аднак ëсць творы, дзе міфалагічныя сюжэты прыхаваны ад чытача, 

носяць імпліцытны характар; у такіх выпадках сляды міфаў выяўляюцца ў 

самых розных элементах сюжэтна-кампазіцыйнай структуры тэкстаў. 

Трыксцер – якраз такі вобраз-след міфалогіі. Ён па сутнасці сваëй 

супрацьлеглы вобразу культурнага героя, таго міфічнага персанажа, які 

прымае непасрэдны ўдзел у стварэнні свету, а потым і ва ўладкаванні жыцця. 

Я. Меляцінскі адзначаў: «Культурныя героі часта карыстаюцца хітрым 

штукарствам дзеля дасягнення поспеху ў самых сур’ëзных справах (так 

Праметэй падманвае багоў…) <…> Дэманічна-камічнаму дублëру 

культурнага героя надаюцца рысы прайдзісвета-гарэзы (трыксцера). <…> У 

тыпе трыксцера быццам бы заключаны нейкі ўніверсальны камізм, які 

распаўсюджваецца і на абдураных ахвяр прайдзісвета, і на высокія рытуалы, і 

на асацыяльнасць і нястрыманасць самога прайдзісвета…» [8, 26–27].  

З’яўленне герояў-двайнікоў – трыксцераў  у пісьменстве, паводле 

Ю. Лотмана, ѐсць адным з паказчыкаў непасрэднага ўплыву міфалогіі  на 

літаратуру: «З’яўленне персанажаў-двайнікоў – вынік драблення 

міфалагічнага вобраза, у працэсе чаго розныя імëны Адзінага станавіліся 

рознымі асобамі, – што стварала сюжэтную мову, сродкамі якой можна было 

апавядаць пра чалавечыя падзеі і ўсведамляць чалавечыя ўчынкі» [7, 732]. 

Сваю думку даследчык ілюструе прыкладамі з твораў Плаўта, 

Сервантэса, Дастаеўскага, якія надзялялі героя спадарожнікам-двайніком. 

Феномен трыксцера зафіксаваны ў авантурных раманах; нашчадкамі 

трыксцера можна лічыць як Гарганцюа і Пантагруэля Ф. Рабле, так і Швейка 

Я. Гашака. 



Т. Шамякіна таксама сцвярджае, што «міфалагічны трыксцер – далëкі 

папярэднік сярэднявечных блазнаў, махляроў, хітруганаў, герояў авантурна-

махлярскіх раманаў, розных камічных двайнікоў (гэта, напрыклад, шматлікія 

персанажы «Дэкамерона» Джавані Бакачча (ХV ст.), Ціль Уленшпігель з 

аднайменнага рамана бельгійскага класіка Шарля дэ Кастэра (ХІХ ст.), Астап 

Бэндэр з дылогіі Іллі Ільфа і Яўгена Пятрова (ХХ ст.). У беларускай 

літаратуры рысы трыксцераў маюць багі ў травесційных паэмах «Энеіда 

навыварат» і «Тарас на Парнасе» (ХІХ ст.); да трыксцера падобны Кручкоў з 

«Пінскай шляхты» Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (ХІХ ст.). А Юрась 

Братчык з рамана «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» Уладзіміра Караткевіча 

(ХХ ст.) выяўляе сябе то як культурны герой, то як трыксцер)» [10, 188–190]. 

Гэтыя думкі стасуюцца з меркаваннем антраполага П. Радзіна: «Фігура 

трыксцера ўяўляе сабой пазачасавы правобраз, корань усіх авантурных 

стварэнняў сусветнай літаратуры, які ахоплівае ўсе часы і культуры. Ëн не 

зводзіцца толькі да літаратурнай сутнасці, ëн вышэй усяго, чым абмежаваны 

смяротныя трыксцеры… Дзякуючы яго гісторыям становіцца відавочным, 

што бессаромная хлусня – неад’емная якасць свету, якая мае пазачасавыя 

карані» [9, 244].  

Ці мог архетып трыксцера актуалізавацца ў беларускай літаратуры 

1920–30-х гадоў? Безумоўна, так. «Розныя гістарычныя эпохі і тыпы 

культуры вылучаюць розныя 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, што маюць магчымасць нарошчвацца… 

Міфалагічная сутнасць падобных тэкстаў у тым, што вылучаны імі герой 

аказваецца дэміургам пэўнага ўмоўнага свету, які, аднак, навязваецца 

аўдыторыі ў якасці мадэлі рэальнага свету» [7, 735], – адзначаў у сваіх 

разважаннях Ю. Лотман. 

Раман М. Гарэцкага – гэта якраз такая нізка «абразкоў і сцэнак» [3, 

428], укладзеных у раман. І, нягледзячы на тое, што мы не можам у поўнай 

меры назваць героя «Віленскіх камунараў» Мацея Мышку «дэміургам 

пэўнага ўмоўнага свету», прэзентацыя культурнага архетыпа трыксцера праз 

гэты вобраз дакладна прасочваецца.  Пры ўжыванні паняцця «трыксцер» у 

дачыненні да персанажа рамана ХХ ст.  трэба добра ўсведамляць, што сувязь 

з міфалогіяй тут будзе апасродкаваная, а само паняцце «трыксцер» 

дастаткова трансфармаванае, хоць у сучасным літаратуразнаўстве яно і 

зрабілася аператыўным. Яно мае некаторыя адрозненні не толькі ад 

сфарміраванага ў міфалогіі, але і ад увасобленага ў авантурным рамане праз 

вобраз пікаро. Так, М. Ліпавецкі, прафесар універсітэта Каларада, дае 

наступнае вызначэнне вышэйзгаданаму паняццю: «Савецкі трыксцер, 

нягледзячы на блізкасць да махляра, усë ж такі не махляр: ад махляра ëн 

адрозніваецца, па-першае, тым, што нават калі ў яго (ці ў яе) і ëсць 

меркантыльны інтарэс, то ëн яўна гасне перад артыстызмам і тэатральнасцю 

ўчынкаў героя. Па-другое, – і гэта, бадай, больш важна, – пікаро, як правіла, 



залежыць ад гаспадара, і яго мабільнасць вызначаецца зменай гаспадароў, 

тады як трыксцер – абсалютна незалежны персанаж» [5].  

Паказваючы намаганні свайго героя ўцячы ад смерці, М. Гарэцкі 

стварае вакол яго такую мастацкую прастору, у якой  Мацей Мышка не 

падаецца толькі цынікам, ашуканцам, махляром. Ён, наадварот, выклікае 

станоўчыя эмоцыі, спачуванне як сабе, так і лëсам іншых герояў твора. У 

Мацея Мышкі няма наўмыснага жадання абавязкова некага падмануць ці 

парушыць пэўныя нормы; ѐн жыва рэагуе на кідкія палітычныя лозунгі, але 

кіруецца найперш здаровым сэнсам, шчыра імкнучыся пры гэтым дапамагчы 

сваім блізкім. 

Паказальна, што гэты характар, гэтае мастацкае адкрыццѐ М. Гарэцкага 

ў пазнейшай літаратуры было зноў «адкрыта» маладзейшымі савецкімі 

пісьменнікамі. Як сцвярджае М. Ліпавецкі ў артыкуле «Трыксцер і 

“закрытае” грамадства», савецкая эпоха мела непасрэдны ўплыў на 

актуалізацыю, а пасля і рэканструкцыю архетыпа трыксцера: «Трыксцер стаў 

запатрабаваным у савецкую эпоху як персанаж, супрацьлеглы наіўнаму 

герою, мадыфікаванаму Івану-дурню, які ў афіцыйнай культуры падаваўся як 

герой рэвалюцыйнай эпохі (напр., «Краіна Муравія» (1936) А. Твардоўскага, 

«Член урада» (1939) А. Зархі і І. Хейфіца, «Светлы шлях» (1940) 

Р. Аляксандрава), а ў контрафіцыйнай – як асноўная ахвяра савецкай 

сацыяльнасці («Макар у сумневе» (1929) А. Платонова, «Адзін дзень Івана 

Дзянісавіча» (1959–1962) А. Салжаніцына, «Звыклая справа» (1966) 

В. Бялова, «Да трэціх пеўняў» (1974) В. Шукшына). Наадварот, савецкі 

трыксцер, як відаць, найбольш адэкватна ўвасобіў сілу цынізму, неабходнага 

для выжывання ў незразумелых і непразрыстых сацыяльных умовах 

савецкага грамадства, якія пастаянна мяняюцца, адлюстроўваючы – у 

камічнай, займальнай форме – тую рэальную сацыяльнасць, якая ўзнікла ў 

выніку бальшавіцкага эксперыменту і якая не ўпісалася ў бінарныя 

структуры як афіцыйнага савецкага, так і неафіцыйнага дыскурсаў» [5].   

Існуе пэўны набор рыс, якія падкрэсліваюць прыроду вобраза: 

трыксцер амбівалентны, лімінальны (пераходны), выконвае функцыю 

медыятара, схільны да тэатральнасці, прама ці ўскосна звязаны з сакральным 

кантэкстам. У той ці іншай ступені гэтыя рысы ўласцівыя і вобразу Мацея 

Мышкі. Трыксцер, як адзначае М. Ліпавецкі, заўсëды знаходзіцца па-за 

межамі маралі, бо мае здольнасць «“не ўліпаць” у якую-небудзь адну сістэму 

каштоўнасцей, парушаць, разбураць і непаважліва высмейваць межы паміж 

апазіцыямі, у тым ліку і сакральнымі» [5]. Лімінальнасць трыксцера 

праяўляецца ў здольнасці знаходзіцца паміж пазіцыямі, вызначанымі і 

прадпісанымі законам, а ў адпаведнасці з гэтым трыксцер – гэта заўсëды 

чалавек дарогі;  яго сацыяльная пазіцыя  зменлівая. Усе гэтыя 

характарыстыкі ўласцівыя Мацею Мышку – трыксцеру па волі лëсу, прыгоды 

якога пачынаюцца амаль з маленства, а  падарожжа не заканчваецца ніколі. У 

юнацтве Мышка пераходзіць з працы на працу, падчас нямецкай акупацыі 

Вільні 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 разварушанай 

рэвалюцыйнымі падзеямі Вільні. Галоўны герой не толькі фізічна 

пераходзіць з месца на месца, але і інтэлектуальна падарожнічае па 

ідэалогіях, прапановах і абяцаннях шматлікіх партый, чые прадстаўнікі 

агітуюць віленскіх мяшчан. Такая форма падарожжа – удалая знаходка 

М. Гарэцкага, якая дае магчымасць пісьменніку ў патрэбным яму святле 

паказаць шматпартыйную ідэалагічную барацьбу за ўладу ў Вільні і 

вызначыць ролю маленькага чалавека ў вялікай палітычный віхуры. 

«Рэвалюцыянер» Мышка не спяшаецца аддаць перавагу якой-небудзь партыі, 

ëн заўсëды недзе паміж полюсамі, ідэалогіямі, канкрэтнымі сістэмамі 

каштоўнасцей.  

Такім чынам, вобраз Мацея Мышкі прэзентуе архетып трыксцера ў 

трансфармаваным выглядзе, прадыктаваным зменай гістарычных эпох. 

М. Гарэцкі быў непасрэдным сведкам рэвалюцыйных падзей і ахвяраю 

рэпрэсій; ѐн дакладна перадаў у сваім рамане тую атмасферу, у якой быў 

вымушаны жыць. І, нягледзячы на тое, што раман «Віленскія камунары» 

пісаўся для друку 1930-х гадоў, аўтар знайшоў магчымасць не толькі 

перадаць дух эпохі. У сацыяльна-бытавых і палітычных «абразках», што 

склалі раман, пісьменнік стварыў шматгранны мастацкі персанаж, які, з 

аднаго боку, выглядаў героем рэвалюцыі, а з другога боку, праз яго наіўныя, 

непасрэдныя, «авантурныя» ўчынкі і рэакцыі на свет адлюстравалася 

рэальная гісторыя, яе разуменне М. Гарэцкім.  
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