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ЛІТАРАТУРНЫЯ ГЕНЕРАЦЫІ ХХ–ХХІ стст.: 
ЭСТЭТЫЧНА-АКСІЯЛАГІЧНЫЯ ПОШУКІ 

 
 
Белая А.І. (Баранавічы, Беларусь) 

МАСТАЦКІЯ НОСЬБІТЫ ПРАБЛЕМЫ ІДЭНТЫЧНАСЦІ  
Ў РАМАНЕ М. ГАРЭЦКАГА «ВІЛЕНСКІЯ КАМУНАРЫ» 

 
На характар мастацкай канцэпцыі часу і чалавека, створанай 

беларускімі празаікамі ў першай трэці ХХ стагоддзя, не маглі не ўплываць 
адчуванне стыку эпох, пераходнасці, знаходжання на пачатку стагоддзя 
напярэдадні (а пазней і ў эпіцэнтры) лёсавызначальных гістарычных 
зрухаў і падзей. Гэта ў поўнай меры адносіцца і да рамана М. Гарэцкага 
«Віленскія камунары». М. Гарэцкаму належыць бясспрэчная заслуга  
ў пашырэнні тэматычных абсягаў беларускай прозы, эстэтычным асваенні 
ў жанры рамана-хронікі тэмы горада і непасрэдна звязанай з ёй на гэтым 
этапе развіцця беларускай прозы тэмы рэвалюцыйна-вызваленчага руху .  

М. Мушынскі назваў раман творчым подзвігам пісьменніка,  
які выйшаў пераможцам у няпростым змаганні з умовамі паднявольнага 
існавання і складанасцю матэрыялу, пакладзенага ў аснову твора. 
Перамога, сцвярджае даследчык, «прыйшла ў выніку смелага рашэння 
многіх мастацкіх задач» [1, с. 425]. Адна з іх, як паказвае вывучэнне 
вобразнай сістэмы твора, – праблема асабовай ідэнтычнасці. 

У самых агульных рысах паняцце ідэнтычнасці характарызуе стан 
прыналежнасці чалавека надындывідуальнаму цэламу – гісторыі, грамадству, 
культуры [2]. Праблема асабовай ідэнтычнасці надзвычай актуалізуецца  
ў пераходныя грамадска-культурныя перыяды. Пытанне аб ідэнтычнасці – 
гэта пытанне аб тым, як суб’ект (асоба ці група) вызначае сваё месца  
ў сістэме глабальных адносін і ўзаемадзеянняў. Якраз у такі выразны 
кантэкст і пастаўлены героі рамана М. Гарэцкага. Адметнасць эпохі 
абумовіла разнастайныя вектары асабовай ідэнтычнасці герояў.  

Сама назва рамана, «Віленскія камунары», акцэнтуе асноўны 
напрамак самаідэнтыфікацыі герояў – іх прыналежнасць да палітычных 
партый і рухаў. Гэтая праблема ў беларускім грамадстве мела сваю 
адметнасць, бо названыя супольнасці актыўна фарміраваліся ў буйных 
індустрыяльных цэнтрах, якіх не было на ўскраінах царскай Расіі. 
Сацыякультурная перавага Вільні ў рамане абазначана рэплікай Мацея 
Мышкі на адрас празмерна дасціпнай дзядзькавай дачкі Юзі, якая 
«…гаварыла часам так бойка і такія рэчы, хаця я быў з Вільні,  
а яна толькі з Мінска…» [3, с. 77].  

Канкрэтна-гістарычным кантэкстам абумоўлены асаблівасці пабудовы 
твора, у прыватнасці наяўнасць элементаў менамеатычнай кампазіцыі. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 58 

Архетып вандроўніка звязаны найперш з пошукам чалавекам ісціны,  
сэнсу жыцця. У канкрэтна-гістарычных умовах ён спрыяе набыццю 
ідэнтычнасці. Асабліва выразна гэта прасочваецца на вобразах героя-
апавядальніка Мацея Мышкі і яго бацькі Міхася. Ацэньваючы сістэму 
падзей, у якія ўцягнены Мацей, А. Адамовіч карыстаецца выразам  
«новы шлях і новы лёс беларуса…» [4, с. 147]. І слова «шлях» не заўсёды 
мае ў рамане метафарычнае значэнне. М. Гарэцкі выпраўляе свайго героя, 
Міхася Мышку, прадстаўніка вясковай беднаты, у свет, дзе ён павінен 
папоўніць шэрагі гарадскіх пралетарыяў. Такі паварот раманнага лёсу 
героя азначаў і для самога аўтара неабходнасць вырашэння складанай 
творчай задачы, звязанай, па-першае, з паказам духоўнага станаўлення 
героя, яго светапогляднай эвалюцыі. Па-другое, пісьменніка турбавала 
якасць адаптацыі вяскоўцаў на этапе набыцця новай ідэнтычнасці, 
характар непазбежнай у гэтых умовах трансфармацыі маральна-этычных 
уяўленняў працоўнага сялянства. 

Міхась Мышка, у адпаведнасці з прадвызначаным яму аўтарскай 
воляй шляхам, падлеткам трапіў у асяроддзе рамеснікаў-шаўцоў. М. Гарэцкі 
па-мастацку даследуе маральнае аблічча і псіхалогію прадстаўнікоў гэтага 
асяроддзя ў іх уплыве на асобу Міхася. У паказе рамесніцкага асяроддзя 
пісьменнік далёкі ад ідэалізацыі. Хлопец фарміруецца не дзякуючы гэтым 
уплывам, а насуперак. Жаданне Міхася чытаць паклала канец шавецкай 
кар’еры падлетка, бо выклікала ў пані Халяўскай лютую нянавісць.  
Гэта канфлікт паміж асобай, якая імкнецца да асабовай самарэалізацыі  
і самаідэнтыфікацыі, тыповы для дадзенага гістарычнага перыяду.  
Акрамя таго, М. Мушынскі слушна адзначае, што любоў Міхася да кнігі – 
адзін з паказчыкаў светапоглядных разыходжанняў у будучым паміж  
ім і яго сынам Мацеем. Як бачым, спрадвечны канфлікт бацькоў і дзяцей 
па-мастацку пераасэнсоўваецца М. Гарэцкім і ў кантэксце набыцця героямі 
палітычнай ідэнтычнасці. Міхась зробіцца прыхільнікам меншавікоў,  
а Мацей далучыцца да «віленскіх камунараў». На нашу думку, знаёмства  
з мастацкай літаратурай тут увогуле сімвалізуе незаангажаваны, шырокі 
погляд на жыццё, у адрозненне ад дагматычнага, які ўкараняўся 
бальшавікамі. 

Таксама паняцце «шлях» датычыць у рамане так званых гарбарскіх 
«фрэндараў», вандровак герояў з горада ў горад «для падвышэння 
кваліфікацыі» [3, с. 42]. «Фрэндары» ў найбольшай ступені паўплывалі  
на палітычнае самавызначэнне Міхася Мышкі. Як сказана ў рамане, 
«падарожжа па розных гарадах, знаёмства з рознымі людзьмі адчыніла яму 
вочы на жыццё. Першая рэвалюцыйная пракламацыя трапіла яму ў рукі, 
калі быў ён у Пецярбурзе – 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» [3, с. 45]. 
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Мастацкае вырашэнне праблемы ідэнтычнасці ў большай меры, чым 
іншыя эстэтычныя задачы, патрабавала ад пісьменніка дакументалізму, 
усвядомленага звароту да публіцыстыкі як мастацкага прыёму  
(а тым больш у жанравых рамках хронікі). Толькі такім шляхам, пры гэтым 
у цесным спалучэнні з «логікай сюжэтнага развіцця, праз структуру твора  
і яго падтэкст» [1, с. 418] магло быць дасягнута дакладнае асвятленне 
рэвалюцыйных падзей, а таксама надзвычай складаных узаемаадносін 
розных партый і груп.  

Мацей Мышка паведамляе пра свайго бацьку адну, здавалася б, 
прыватную дэталь, якая, улічваючы час падрыхтоўкі М. Гарэцкім рамана 
да друку, падаецца канцэптуальна значнай. Міхасю Мышку ў часе першага 
выступлення віленскіх рабочых гарадавы ўдарам рэвальвера выбіў левае 
вока. Апавядальнік рэзюмуе: хоць і «не за пустую справу згубіў бацька 
вока, а часам рабілася яму горка, што з маладых год страціў хараство.  
Дык пацяшаў сябе… што хоць не правае выбілі» [3, с. 47]. У гады першай 
рэвалюцыі Міхась быў як бы кур’ерам у арганізацыі і ездзіў па розных 
гарадах для сувязі. Дзеля таго, каб аднавокі функцыянер не быў такім 
прыкметным, арганізацыя купіла і ўставіла яму вельмі добрае шкляное 
вока. Адразу нельга было і пазнаць, жывое яно ці штучнае.  

За ўдзел у рэвалюцыйных падзеях Міхась Мышка быў на пяць  
гадоў высланы ў Іркуцкую губерню. Як паведамляецца ў рамане,  
«пасля Лютаўскае рэвалюцыі быў упаўнаважаным ад рабочых па пытаннях 
працы на Ленскіх залатых прыісках, а калі пачаліся выступленні 
бальшавікоў, ён праявіў сябе іх ярым праціўнікам і заядлым меншавіком,  
у выніку чаго прымушаны быў пакінуць сваю работу на прыісках.  
Такім жа ён прыехаў і ў Вільню» [3, с. 155]. Калі Міхась Мышка вярнуўся 
з высылкі, то на яго левым воку была чорная павязка, якая, на думку 
Мацея, псавала бацьку выгляд. Акрамя гэтага, М. Гарэцкі акцэнтуе ўвагу 
на тым, што Мацею, які на гэты час прымкнуў да віленскіх камунараў, 
было цяжка ў зносінах з бацькам, нават не хацелася ісці дамоў, каб не чуць 
заўсёднай бацькавай іроніі з нагоды тактыкі сваіх паплечнікаў і амаль што 
лаянкі на адрас Вароняй вуліцы.  

У адным з эпізодаў рамана паведамляецца , як пад час сваіх уцёкаў  
з Мінска ў Вільню пасля няўдалага вопыту кахання сам Мацей, 
паслізнуўшыся на віленскім вакзале, зламаў левую руку. Калецтва бацькі  
і сына Мышкаў бачыцца нам у аспекце даследавання праблемы  
мастацкага ўвасаблення ідэнтычнасці з’явамі аднаго і таго ж парадку. 
Раман «Віленскія камунары» ў цэлым мае багаты метафарычны рад, 
разлічаны на дамысліванне, асацыятыўнае ўспрыманне. Так, прэцэдэнтныя 
сімвалы вока і рукі ва ўзноўлены М. Гарэцкім гістарычны перыяд 
актуалізуюцца як метафарычныя канцэпты. Паводле замацаванай  
у мастацкай прасторы семантыкі, першы з іх можа азначаць светапогляд, 
стратэгію, а другі – тактыку, а тое, што і вока, і рука левыя, – менавіта 
радыкальную, бальшавіцкую.  
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З міждысцыплінарнага аналізу вылучанай праблемы вынікае, што 
бальшавік – член левага крыла РСДРП пасля расколу партыі ў 1903 годзе. 
У самых агульных рысах супярэчнасці паміж бальшавікамі і меншавікамі 
датычылі наступных асноўных пазіцый. Бальшавікі былі за ўключэнне  
ў праграму партыі патрабавання дыктатуры пралетарыяту, меншавікі – 
супраць. Акрамя таго, меншавікі выступалі і супраць таго, што кожны член 
партыі павінен быць членам якой-небудзь з яе арганізацый. Інакш кажучы, 
яны хацелі стварыць менш жорсткую партыю, дзе жадаючыя маглі б  
самі аб’яўляць аб сваім членстве і ўдзельнічаць у партыйнай рабоце  
па ўласным жаданні.  

Адрозніваліся і погляды на рухаючыя сілы рэвалюцыі ў Расіі.  
На думку бальшавікоў, такой сілай з’яўляўся пралетарыят – адзіны клас, 
якому выгадна поўнае звяржэнне самаўладства. Таму яны выступалі  
за строгае аддзяленне рабочага руху ад буржуазнага, а галоўнай яго мэтай 
лічылі падрыхтоўку ўзброенага паўстання як адзінага спосабу прывесці  
да ўлады часовы рэвалюцыйны ўрад, які затым будзе склікаць Устаноўчы 
сход для ўстанаўлення рэспублікі. Меншавікі не былі з гэтым згодны, 
лічылі, што Устаноўчы сход можна склікаць і мірным шляхам, напрыклад, 
рашэннем заканадаўчага органа. Узброенае паўстанне яны лічылі 
мэтазгодным толькі ў выпадку рэвалюцыі ў Еўропе, на той час, праўда, 
малаверагоднай.  

У рэвалюцыі 1905  года адрозненні ў палітычных пазіцыях 
бальшавікоў і меншавікоў яшчэ яскрава не выявіліся (як нельга было 
адразу пазнаць, жывое ці штучнае вока ў Міхася Мышкі!), аднак ужо  
было заўважна, што радыкальна-ревалюцыйныя (левага кшталту) дзеянні 
ажыццяўляюцца пад кіраўніцтвам і па ініцыятыве бальшавікоў,  
а меншавікі знаходзяцца нібыта «ў прычэпе», неахвотна пагаджаючыся  
на радыкальныя крокі.  

Аналіз такіх сімволіка-метафарычных дэталяў знешнасці герояў,  
як вока і рука, дазваляе глыбей спасцігнуць гуманістычную пазіцыю 
пісьменніка, якую ён мусіў прыхоўваць. Калі Міхась Мышка проста 
суцяшаў сябе тым, што яму выбілі не правае, а левае вока,  
то самасуцяшэнне яго сына з нагоды скалечанай рукі было больш 
істотным: «…рабіць ёю ўсё роўна здолею, а ў салдаты ўжо не возьмуць  
і на вайну не пагоняць» [3, с. 78]. Характэрны і тыя заўвагі, што маці нават 
не заўважыла сагнутай рукі сына, а «чаляднік» шаўца Вяржбіцкага Ромусь 
Рабэйка нават палічыў, што Мацей адстаўляе руку для фасону і, шыючы, 
стаў яго пераймаць… 

Мы схільны лічыць гэтыя мастацкія дэталі сродкамі, якія 
пацвярджаюць, што «менавіта такія людзі, як Міхась Мышка… у сваёй 
дзейнасці зыходзілі з гуманістычных ідэалаў» [1, с. 439], а перамога гэтых 
ідэалаў і азначала б у канчатковым выніку сапраўдную перамогу 
рэвалюцыі. Можна пагадзіцца з меркаваннем М. Мушынскага, што прычынай 
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недастатковай увагі даследчыкаў рамана да згаданага вобраза і звязаных  
з ім элементаў мастацкай формы твора была небяспека акцэнтаваць нібыта 
завуаляваныя палітычныя сімпатыі М. Гарэцкага да меншавікоў і буржуазна-
дэмакратычнай рэвалюцыі 1905 г. у супрацьлегласць Кастрычніку» [1, с. 439]. 
Бо, сапраўды, пажаданым вынікам рэвалюцыі меншавікі бачылі звычайную 
буржуазную рэспубліку, у той час як бальшавікі вылучылі лозунг 
«дэмакратычнай дыктатуры пралетарыяту і сялянства» [5].  

«Тое, што адчувалі і перажывалі Міхась і Мацей Мышкі, – 
сцвярджае М. Мушынскі, – М. Гарэцкі прапусціў праз уласную душу 
падчас знаходжання ў камеры на Лукішках ці за кратамі Мінскай  
турмы. Адсюль – уражанне праўдзівасці вобразаў рамана, псіхалагічная 
пераканальнасць паводзін і ўчынкаў не толькі галоўных герояў,  
але і эпізадычных персанажаў твора» [1, с. 441]. Адметнасць сімволікі  
і метафорыкі рамана ў шэрагу выпадкаў абумоўлена асабовым вопытам 
пісьменніка. Пасля таго, як Мацей зламаў руку, піша М. Гарэцкі,  
ён «два месяцы праляжаў у больніцы. Кепска лячылі. Тры разы бралі  
ў лубкі з гіпсам, ледзь і зусім не адрэзалі. І выйшаў з рукою, сагнутаю  
ў локці на ўсё жыццё» [3, с. 78].  

З жыццяпісу самога пісьменніка вядома, што за сувязь з віленскімі 
камуністамі ён «трапіў у 1922  годзе ў Лукішскую турму» [6, с. 130].  
Як сведчыць «Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага», пісьменніка 
пасадзілі ў адзіночную камеру, а праз два тыдні прад’явілі абвінавачванне 
ў прыналежнасці да партыі камуністаў, у друкаванай і вуснай прапагандзе, 
у арганізацыі тайных баявых дружын з мэтаю замаху на дзяржаўную 
ўладу. За ўсё гэта польскім Карным кодэксам прадугледжваўся смяротны 
прысуд ці, у лепшым выпадку, – катарга. Але з нейкіх прычын суд  
не адбыўся, а пісьменнік вымушаны быў выехаць з Вільні (быў «выкінуты 
ў нейтральны пас»). Паводле слоў М. Гарэцкага, у Дзвінску ён быў 
паўторна арыштаваны і дастаўлены ў Вільню, дзе прабыў пад вартаю каля 
трох тыдняў, пасля чаго быў выпушчаны пад заклад [7, с. 30–31].  
І трэці арышт – 18  ліпеня 1930  года на аснове абвінавачання ў 
прыналежнасці да нелегальнай контррэвалюцыйнай арганізацыі [7, с. 61]. 
Тры арышты самога пісьменніка ў вобразнай сістэме рамана мы схільны 
разглядаць як тры няўдалыя спробы «лячыць» героя, беручы «ў лубкі  
з гіпсам». Кіруючыся логікай увядзення папярэдняй мастацкай дэталі 
(страчанае Міхасём Мышкам левае вока), можна выказаць меркаванне, 
што «прававернага» бальшавіка з беларуса Мацея Мышкі так і не 
атрымалася, і яшчэ раз пераканацца ва ўменні метафарычнага мадэлявання 
М. Гарэцкім аб’ектыўнай рэчаіснасці на аснове яе суб’ектыўнай 
інтэрпрэтацыі.  

Такім чынам, мастацкімі носьбітамі праблемы ідэнтычнасці  
ў рамане «Віленскія камунары» выступаюць жанравая форма хронікі, 
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элементы менамеатычнай кампазіцыі, сацыяльна-эстэтычная адметнасць 
канфлікту паміж бацькам і сынам Мышкамі, чые вобразы прадстаўлены ў 
дыялектычным адзінстве рыс тыповых прадстаўнікоў пэўнай гістарычнай 
эпохі і яскравых адзнак чалавечай індывідуальнасці, нададзенай гэтым 
вобразам праз майстэрскае выкарыстанне М. Гарэцкім багатага сімволіка-
метафарычнага патэнцыялу мастацкай дэталі.  
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