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Тарасава Т. М. (Мiнск, Беларусь)
АНОЧАЕ АБЛIЧЧА ВАЙНЫ СВЯТЛАНЫ АЛЕКСIЕВIЧ

Тэма Другой сусветнай вайны ў беларускай прозе па-ранейшаму застаецца 
актуальнай i балючай. Так ужо сталася, што ў пераважнай большасцi мастацкiх тво-
раў пра Вялiкую Айчынную вайну гаворка iдзе пра мужчын-салдат, мужчын-парты-
зан, -падпольшчыкаў, -разведчыкаў. Гэта i зразумела: менавiта яны ваявалi на фронце, 
змагалiся з нямецкiмi захопнiкамi ў партызанскiх атрадах. С. Алексiевiч у кнiзе «У 
вайны не жаночае аблiчча» звярнула ўвагу на жанчын, якiя ратавалi раненых, стралялi 
са «снайперкi», падрывалi масты, хадзiлi ў разведку, ляталi на самалётах. У кнiзе са-
браны ўспамiны многiх жанчын-франтавiчак, блакаднiц, жанчын-снайпераў, лётчыц, 
танкiстаў, партызанак, сясцёр мiласэрнасцi, кухарак i iншых звычайных працаўнiц 
тылу. Іх споведзь выразна малюе аблiчча жорсткай вайны з зусiм не жаночым тварам. 

Неяк у адным iнтэрв’ю пiсьменнiца прызналася: «Я доўга шукала сябе, хацела 
знайсцi нешта такое, што наблiзiла б да рэальнасцi... І гэты жанр – жанр чалавечых 
галасоў, споведзяў, сведчанняў i дакументаў чалавечай душы iмгненна быў мною 
прысвоены. Так, я зараз так бачу i чую свет: праз галасы, праз дэталi быту i быцця. 
Так пабудаваны мае зрок i слых. І ўсё, што ўва мне было, тут жа аказалася неабход-
ным, таму што патрабавалася адначасова быць i пiсьменнiкам, журналiстам, сацыёла-
гам, псiхааналiтыкам, прапаведнiкам…» [3, c. 217].

Жанчына ў нашым уяўленнi – крохкая, далiкатная, пачуццёва-эмацыянальная асоба. 
«Усё, што мы ведаем пра жанчыну, – так пачынае сваю кнiгу С. Алексiевiч, – лепш за ўсё 
ўмяшчаецца ў слова «мiласэрнасць». Ёсць i iншыя словы – сястра, жонка, сябар i самае 
высокае – мацi. <...> Жанчына дае жыццё, жанчына аберагае жыццё, жанчына i жыццё – 
сiнонiмы» [2, с. 8].У кнiзе «У вайны не жаночае аблiчча» змешчана споведзь больш за 
500 жанчын аб жахах i пакутах, шчырасцi i любовi, мiласэрнасцi i храбрасцi, гераiзме 
i мужнасцi, аб чалавечым духу, жаданнi i ўменнi выстаяць i застацца чалавекам. Для ўсёй 
творчасцi С. Алексiевiч, паводле яе ўласнага прызнання, уласцiва цiкавасць да «прыроды 
чалавечага вар’яцтва ўвогуле, наколькi чалавек здольны на злачынства. Цiкавiў фiласоф-
скi падмурак чалавечага iснавання ў прынцыпе» [1]. Вайна жанчын з кнiгi «У вайны не 
жаночае аблiчча» стала i «вайной» самой С. Алексiевiч. Пiсьменнiца пiсала: «Чатыры 
гады i «маёй» вайны. Не адзiн раз мне было страшна. Не адзiн раз мне было балюча. … 
Колькi разоў я хацела забыць тое, што чула. Хацела i ўжо не магла» [2, с. 11].

Гераiнi С. Алексiевiч, прайшоўшы дарогамi вайны, адчувалi, што «не жаночая 
гэта доля – забiваць» [2, с. 8], што «мужчына ён мог вытрываць. Ён усё-такi мужчына. 
А вось як жанчына магла, я сама не ведаю» [2, с.10], – прызнаецца жанчына-снайпер. 
Пiсьменнiца паглядзела на вайну «бабскiмi вачыма» не вядомых жанчын-снайпераў 
i не праслаўленых лётчыц цi партызанак, а звычайных ваенных дзяўчат, для якiх вай-
на стала «страшнейшай за страшнае».Зварот да жаночай памяцi С. Алексiевiч тлу-
мачыць так: «У оптыцы ёсць паняцце «святласiла» – здольнасць аб›ектыва горш-лепш 
зафiксаваць злоўлены вiдарыс. Дык вось, жаночая памяць пра вайну самая «свят-
ласiльная» па напружаннi пачуццяў, па болi. <…> І тое, што яна запомнiла, вынесла 
са смяротнага пекла, сёння стала унiкальным духоўным вопытам, вопытам бязмеж-
ных чалавечых магчымасцей, якi мы не маем права забыць» [2, с. 12–13].

У жорсткiм «быце» вайны, якой патрэбен быў салдат, жанчына хацела застацца 
жанчынай, быць прывабнай, але вымушана была расставацца з прыгожымi косамi, 
сукенкамi, пярсцёнкамi, завушнiцамi, з цукеркамi i белым батонам, з накрухмаленымi 
прасцiнамi i з iншымi мiлымi сэрцу рэчамi. Дзяўчаты сумавалi па маме, па доме, па 
ўтульнасцi, бо «цяжка было адразу адмовiцца ад звычайнага свайго жыцця» [2, с. 53]. 
З успамiнаў жанчыны-шафёра: «Была вясна. Мы адстралялiся i iшлi назад. І я нарва-
ла фiялак. Маленькi такi букецiк. Нарвала i прывязала да штыка. Так i iду. Прыйшлi 
ў лагер. Камандзiр пастроiў усiх i выклiкае мяне. Я выходжу… І забылася, што ў мяне 
фiялкi на вiнтоўцы. А ён на мяне пачаў сварыцца: «Салдат павiнен быць салдатам, а 
не збiральнiкам кветак…». Яму было дзiўна, як гэта ў такой абстаноўцы можна пра 
кветкi думаць» [2, с. 52].

Дзяўчаты ў жорсткiх умовах ваеннага быту хацелi заставацца прыгожымi i ча-
роўнымi, на жаль франтавы лад жыцця дыктаваў свае правiлы. С. Алексiевiч згадвае 
ў кнiзе ўспамiны одной франтавiчкi-мiнчанкi: «У нас была адна масквiчка, <…> яе 
ўзнагародзiлi медалём «За адвагу» i як заахвочванне – адпусцiлi дадому на некалькi 
дзён. Дык як яна прыехала, мы яе абнюхвалi, <…> гаварылi, што яна домам пахне. 
Такая туга была па доме…» [2, с. 85–86]. Няпроста было жанчыне станавiцца салда-
тамi, а гэта значыць – вывучаць статуты, поўзаць на жываце, насiць кiрзавыя боты, 
цяжкiя шынялi, спаць на снезе, нерухома сядзець у засадзе, i самае страшнае, – забi-
ваць i страшна баяцца самiм застацца калекамi. На вайне «быт i быццё самкнулiся» 
(С. Алексiевiч), невыпадкова пiсьменнiцу так хвалююць падрабязнасцi ваеннага жыц-
ця жанчын, пра якiя яны самi згадваюць з непрыхаваным душэўным болем i горыччу.

Эмацыянальнае ўспрыняцце жанчыны iстотна адрознiваецца ад мужчынскага, 
мужчыны прасцей да ўсяго адносiлiся, вайна для iх была «работай», а жанчына не 
магла прывыкнуць да вайны. Але ў экстрэмальных умовах кволая жанчына аказва-
лася мацнейшай за мужчыну, больш вынослiвай. Адна з iх узгадвае: «Робiм пераход 
у трыццаць – сорак кiламетраў… Конi надрываюцца, мужчыны валяцца з ног, а жан-
чына iдзе, спявае песнi. Дзяўчаткi цягалi з поля бою дужых мужчын, якiя, калi былi 
паранены, рабiлiся яшчэ цяжэйшымi. У гэта сёння цяжка паверыць…» [2, с. 64]. У 
жанчын на фронце былi «горы бабскай работы»: мыць бялiзну, варыць кашу, пячы 
хлеб, лiсты разносiць на перадавую…, адным словам –«ваяваць, не страляючы». «Не-
гераiчныя» жаночыя пасады былi другiм нябачным фронтам, якi наблiжаў Перамогу.

Праз жаночыя вобразы сваiх гераiнь С. Алексiевiч грунтоўна даследуе чалавечае 
быццё памiж жыццём i смерцю, калi прыватныя аўтабiяграфiчныя факты ператвара-
юцца ў абагульнены вобраз эпохi. Зафiксаваныя пiсьменнiцай эпiзоды выяўляюць ло-
гiку жыцця ў нечалавечых умовах вайны, паглыбляюць аналiз духоўнай сферы асобы 
ў немiласэрных ваенных абставiнах. Падзеi, згаданыя жанчынамi ў кнiзе, не маюць 
арганiчнага адзiнства i носяць эскiзны, фрагментарны характар, але яны глыбока вы-
яўляюць псiхалогiю жанчыны як ахоўнiцы жывога i прыгожага: «Я бачыла, як гарэў 
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Вiльнюс… Усё гарэла, нават камень гарэў. Засталося ў мяне ў памяцi. Што гарэў чыр-
воны камень нейкага касцёла. Першыя тры днi быў жахлiвы страх: вакол забiтыя, па-
раненыя, а я, цяжарная, жывая. Бягу па дарозе i памятаю, як мама гаварыла, што, калi 
хочаш нарадзiць прыгожага сыночка, глядзi толькi на прыгожае, слухай прыгожыя 
песнi. А я бягу i толькi пажары бачу, толькi смерць бачу, толькi кроў бачу. Думаю: 
«Каго ж я нараджу ў такiм пекле?» [2, с.35]. Прыватны факт з жыцця гэтай жанчыны 
стаў змястоўна ёмiстым i сэнсава важкiм, бо суаднесены з трагiчнымi падзеямi ўсяго 
народа.

Пасляваеннае жыццё жанчын-франтавiчак аказалася не менш цяжкiм, чым ваен-
нае: фiзiчныя i душэўныя раны, кантужаннi, адсутнасць мiрнай спецыяльнасцi. Уча-
рашнiя франтавiчкi «нават узнагарод не насiлi», хавалi свае салдацкiя кнiжкi. Вай-
на сфармiравала iх дзявочы характар, погляды на жыццё. «Вайна змушала iх многае 
ўбачыць, многае з таго, што лепш бы чалавеку наогул не бачыць, тым больш жанчы-
не» [2, с. 128], – заўважае С. Алексiевiч. Найкаштоўнейшае назiранне, якое вынесла 
С. Алексiевiч пасля размоў з жанчынамi, – самая жорсткая вайна не забiла ў чалавеку 
чалавечае: параненыя пад бамбёжкай не сябе ратавалi, а коней, бо не маглi бачыць iх 
пакалечанымi, жанчыны ў зямлянках кармiлi варанай лебядой галодных дзяцей i не 
менш галоднае сабачанятка, санiнструктары перавязвалi параненых сваiх i нямецкiх 
салдат. Адна з гераiнь кнiгi кажа: «З вайны я вынесла веру ў неабмежаваныя магчы-
масцi чалавечага духу. І пасля ўсяго перажытага не ведаю, цi ёсць што-небудзь такое, 
чаго б чалавек не змог» [2, с. 159].

С. Алексiевiч згадвае ў кнiзе i споведзь жанчын, якiя не ваявалi, не былi ў пар-
тызанах, але для пiсьменнiцы «кожнае чалавечае жыццё само па сабе значнае» [2, 
с. 160]. «Ім выпала iншае: выпраўляць на фронт сваiх гаспадароў i сыноў, атрымлi-
ваць на iх сцiплыя на словы пахаванкi, падымаць вясной адным, без мужчын зямлю 
i сеяць збожжа, ратаваць дзяцей. Зберагчы ў вайну пяцёра цi чацвёра дзяцей, род свой 
зберагчы – гэта таксама подзвiг» [2, с. 223]. Гэтыя жанчыны, як адзначае пiсьменнiца, 
называюць сябе салдаткамi вялiкай народнай армii. Яны за шматок сала выкуплялi 
ў немцаў ваеннапалонных, аберагалi i гадавалi сваiх i чужых дзяцей, якiя часта пы-
талiся: «Мама, што такое – тата» [2, с. 249]. Гэта яны, мужныя i самаахвярныя па-
кутнiцы, цярпелi невымерныя здзекi на допытах i працягваюць жыць з невымерным 
болем перад памяццю забiтых, закатаваных, бясследна знiклых.

С. Алексiевiч пiша ў кнiзе, што ў многiх кватэрах яна запiсвала аповеды i мацi, i яе 
дарослых дачок, якiя ў вайну былi маленькiмi дзяўчынкамi, аргументуючы гэта тым, 
што «дзiцячая памяць часта зусiм з нечаканага боку высвечвала падзеi» [2, с. 244–
245]. Так, дзiцячы страх назаўжды страцiць матулю, былую падпольшчыцу i ўдзель-
нiцу французскага Супрацiўлення, па-ранейшаму жыве ў свядомасцi яе саракагадовай 
дачкi, якая ранiцай i вечарам абавязана пачуць дарагi голас па тэлефоне. 

Кнiга «У вайны не жаночае аблiчча», па ўласным прызнаннi пiсьменнiцы, маг-
ла быць бясконцай, бо кожны жыццёвы матэрыял унiкальны i здольны ахапiць усю 
складанасць быцця. У прызнаннях жанчын С. Алексiевiч убачыла i драматызм iх уну-
транага стану, i ўраўнаважаную мудрасць розуму, i спавядальныя ноткi хуткаплын-
ных пачуццяў. А. Адамовiч пiсаў: «Яе кнiга ўспамiнаў … ставiць Святлану Алексiевiч 
<…> у шэраг найбольш сур’ёзных «ваенных» аўтараў» [4]. В. Вiтка заўважыў, што 
С. Алексiевiч «зрабiла грамадзянскi подзвiг, яна ўнесла новае асвятленне жанчын на 
вайне, якiя прайшлi праз вогненнае пекла. Гэта прагучала не толькi ў нас, на Бела-
русi, але i на ўвесь свет» [5].

Кнiга ўспамiнаў C. Алексiевiч засведчыла, што духоўны свет жанчын-франтавiчак 
не дэфармаваны нават самымi пачварнымi бытавымi ўмовамi, наадварот, побытавыя 

праблемы раскрылi лепшыя якасцi душы жанчыны-салдата, жанчыны-мацi, жонкi, ума-
цавалi яе высокi маральна-этычны iдэал. 
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Тарасова Е. В. (Минск, Беларусь)
УДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ Э. А. ПО  
В ТВОРЧЕСТВЕ Г. Ф. ЛАВКРАФТА
Эдгар Аллан По занимает особое место в истории американской и мировой лите-

ратуры. На его творчество будут ориентироваться многие писатели готической прозы, 
включая и Г. Ф. Лавкрафта. «Хороводы страхов, словно кружащие в шабаше ведьм, 
предстают перед нами неприкрашенными – и это зрелище становится еще ужаснее из-за 
высочайшего мастерства, с которым каждое отдельное Нечто введено в очевидное соот-
ношение с известными кошмарами материального мира» [1, с. 525], – пишет Г. Ф. Лав-
крафт о рассказах Э. А. По.

Страсть романтика Э. А. По к историям о кораблекрушениях сподвигла писателя 
к написанию «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» (1838), где в обра-
зе-символе корабля, уносимого волнами в неизвестность, видится судьба человека, не 
знающего, что его ожидает на жизненном пути. Г. Ф. Лавкрафт, будучи горячим по-
клонником великого американского романтика, также пишет произведение об экспе-
диции в Антарктиду. Г .Ф. Лавкрафт пытается дать свою трактовку пугающей антар-
ктической белизны, неизвестным животным и птицам с их загадочным «текели-ли». 
Писатель по-своему трактует теорию о существовании полостей на полюсах земли, 
связывая их с Великими Древними, от которых произошел род человеческий. Безус-
ловно, для читателя, знакомого с «Повестью о приключениях Артура Гордона Пима» 
Э. А. По, несомненно интересно научно-фантастическое произведение Г.Ф. Лавкраф-
та «Хребты безумия» (1931) «об адском антарктическом ужасе» [3, c. 432]. 

Повествование в повести ведет исследователь-геолог от первого лица, и большое 
количество фактов, конкретных дат и даже мест происшествий не вызывает сомнений 
в том, что описанные события имели место в действительности: «Против своей воли 
начинаю я этот рассказ, меня вынуждает явное нежелание ученого мира прислушать-
ся к моим советам, они жаждут доказательств. <…> Понимаю, что рассказ мой посе-
лит в души многих сомнения в его правдивости, но скрой я самые экстравагантные 
и невероятные события, что останется от него?» [2, c. 95]. Повествование от первого 
лица убеждает читателя в истинности происходящего, позволяет ему отождествить 
себя с рассказчиком, быть вовлеченным в художественный мир вымысла, а также сде-
лать выбор: верить или не верить услышанному 
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