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М. С. Рагачэуская (Мшск)

СВЯТЛАНА АЛЕКС1ЕВ1Ч: ПОГЛЯД З ЗАМЕЖЖА

1мя нашай суайчыннщы, Святланы Аляксандрауны Алекс1ев1ч, стала 
сшошмам свабоды, антываеннага пафасу i новай Беларуси крашы з мала 
вядомай у замежжы культурнай i свядомаснай спадчынай. Пад свядомаснай 
спадчынай мы маем на увазе менталЛэт, мадэлi светауспрыняцця i светапог- 
лядныя каштоунасщ.

Нарадзшася С. Алексiевiч у 1948 г. у горадзе 1вана-Франкоуску 
(Украша), а з 1950 г., пасля пераезду, жыве у Беларусi. Пiсьменнiца праца- 
вала выхавацелькай Асавецкай школы-штэрната, настаунщай гiсторыi 
i нямецкай мовы Белажэвiцкай сямiгадовай школы Мазырскага раёна, 
журналiстам у розных раённых i рэспублiканскiх газетах i у часопiсе 
«Нёман». Яна была узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны». ЛЛаратурную ж 
дзейнасць Святлана Аляксандрауна пачала у 1975 г. i пiша на расейскай 
i беларускай мовах. На гэты момант лiтаратурная спадчына С. Алексiевiч 
змяшчае дакументальныя аповесцi «У вайны -  не жаночы твар» (1985), 
«Апошшя сведкi» (1985), «Цынкавыя хлопчыкi» (1990), «Зачараваныя 
смерцю» (беларус. 1993, рус. 1994), «Чарнобыльская малЛва» (1997), 
«Час сэканд-хэнд» (2013).

Пюьменнща атрымала наступныя узнагароды: Прэмiя Леншскага 
камсамола (1986), Прэмiя Курта Тухольскага (1996), Прэмiя Трыумф (Расiя, 
1997), Прэмiя Гердэра (1999), Прэмiя Рэмарк (2001), Нацыянальная прэмiя 
крытыкi (ЗША, 2006), Прэмiя Angelus (2010), Узнагарода iмя Капусцiнскага 
(Польшча, 2011), Прэмiя мiру Нямецкага кнiгагандлю (2013), яна таксама 
стала Афщэрам Ганаровага ордэну мастацтвау i лЛаратуры Французскай 
Рэспублт (2014) i Лаурэатам Нобелеускай прэми па лЛаратуры (2015).



Парадаксальным з’яуляецца тое, што унутраны поз1рк (айчынныя 
i рускамоуныя сродк масавай шфармацьй) на творчасць Святланы Аляксанд- 
рауны не заусёды паглыблены, усебаковы i аб’ектыуны. Звяртаючыся да 
мiжнароднага водгуку, якi выклiкалi творы С. Алексiевiч, мы у першую чаргу 
сюроуваем увагу на крытычныя крынщы на англiйскай мове. Безумоуна, 
жыццё i творчасць пiсьменнiцы на Нямеччыне не засталiся незауважанымi 
нямецкамоунай крытыкай. С. Алексiевiч, па зразумелых прычынах, больш 
вядомая у нашах крашах-суседках -  Расii, Украiне, Польшчы, Германй. 
У дадзеным даследаваннi у цэнтры увап -  больш аддаленыя лтаратурна- 
крытычныя i масмедыйныя крынiцы, погляды на творчасць С. Алексiевiч 
з тых краiн i культур, для яюх не толькi сама аутар, але i краiна яе 
грамадзянства да нядауняга часу з,яулялiся нейкай экзатычнай з’явай.

Крытычныя водгукi, што сведчаць аб мiжнародным прызнаннi, можна 
падзялщь на тры этапы. Першы -  гэта перыяд з’яулення артыкулау у мiж- 
народных СМ1 пераважна напрыканцы 1990-х i пачатку 2000-х гг., г. зн., да 
атрымання Нобелеускай прэмii. Другi этап -  падчас прыняцця рашэння 
НобелеУскiм камггэтам. I трэцi -  рэцэпцыя творау пасля таго, як iх пераклалi 
на англiйскую i iншыя мовы, i з iмi пазнаёмiлiся замежныя чытачы i лгга- 
ратуразнауцы.

Можна сцвярджаць, што ужо у 1990-х гг. С. Алексiевiч пачала прак- 
ладваць шлях да мiжнароднага прызнання праз «экалогш душы», дакладней, 
праз зварот да падсвядомаснага, нявыказанага, трауматычнага, да чалавечага 
душэунага вопыту. На першым этапе ужо былi перакладзены дакумен- 
тальныя аповесщ «У вайны -  не жаночы твар» (выдадзены па-англiйску 
у Раси, выдавецтва «Прагрэс») i «Цынкавыя хлопчыю» (ЗША, перекладзены 
i выдадзены у 1992 г.; перакладчыкi Джулiя i Роберт Уiтбi). Гэтыя ж самыя 
творы пазней перакладалiся нанова, з крыху змененымi на англiйскай мове 
назвам^

Праваднiкамi да гэтых аповесцяу служылi прадмовы, у якiх амаль 
адсутнiчае сама асоба С. Алексiевiч. Замест падачы бiяграфiчных звестак пра 
шсьменнщу крытыкi i перакладчыкi ставш мэтай азнаямленне сваiх чытачоу 
найперш з рэалiямi савецкай рэчаiснасцi. Так, у сваёй прадмове Л. Хайнеман 
адзначае, што агульнае уяуленне пра рэали Савецкага Саюза было заснавана 
на прапагандысцюм дыскурсе халоднай вайны. Аднак непасрэднае знаёмства 
з воiнамi-афганцамi запэунiла аутара у тым, што памiж вайной амерыканскiх 
салдат у В’етнаме i савецкiх -  у Афганютане -  iснавала вельмi цеснае 
падабенства. Разам з тым, у прадмове, якая прызначалася для англамоунага 
чытача, дэталёва апiсваецца, якiм чынам салдаты адзначалi сваю групу крыт 
(таму што у адрозненне ад амерыканцау, гэтую iнфармацыю кожны адзначау 
на сваёй вопратцы цi на целе, як мог), як усе люты з фронта падвяргалюя 
цэнзуры, i чаму амаль не захавалюя здымкi (каб утаiць сапраудны стан 
справау у Афганiстане), як забаранялася размауляць на гэтыя тэмы (у адроз
ненне ад юнавання п^хаанал^ыкау у ЗША, якiя дапамагалi перажыць 
псiхалагiчныя траумы), пра цынкавыя труны i пра забарону на iх адкрыццё,



пра адсутнасць абвяшчэння прычын г1бел1 i г.д. [8]. У названым давол1 
дэталёвым аглядзе тлумачацца тыя ваенныя рэалii, якiя маглi падацца 
знаёмымi амерыканскаму чытачу праз параунанне з В’етнамскай кампанiяй. 
Перакладчыкi твора у сваю чаргу даюць гiстарычную даведку аб падзеях, 
тлумачаць рэали, што немагчыма перакласцi на англiйскую мову, аднак пра 
саму аутарку «Цынкавых хлопчыкау» iнфармацыя мiнiмальная.

Падчас працы Нобелеускага камiтэта i адразу пасля атрымання 
узнагароды С. Алексiевiч з’явшся шмат прафесiйных водгукау, аглядау, 
артыкулау i каментароу. Яны давалi пашыраныя звесткi аб пiсьменнiцы, 
прасочвалi яе творчы шлях, цытавалi яе творы i знаёмiлi чытача з штэрв’ю. 
Амаль усе загалоую крытычных артыкулау на англшскай мове натхняльныя, 
пазггыуныя, дабразычлiвыя: «Чаму Нобелеуская прэмiя Святлане Алексiевiч -  
гэта добра для лггаратуры?» (Flavorwire.com), «Захавальнiца памящ» 
(«The New Yorker»), «Святлана Алексiевiч заслугоувае заняць месца побач 
з Пштэрам i Г ордзiмер» («The Guardian») i шш. Названыя i мнопя 1ншыя 
публiкацыi сцвярджаюць гуманiзм тсьменнщы i стварэнне ёю асаблiвага 
новага жанру, яю сцiрае межы памiж журналiстыкай i мастацкай лiтаратурай. 
Па словах тсьменнщы, яна працуе у галше дакументальнага рэпартажу, 
а таксама у жанры «гiсторыi пачуццяу» [3]. Даследчыю адносяць яе кнiгi 
да дакументальнай прозы, раманау-араторый, раманау-сведчанняу, калек- 
тыуных сведчанняу, эпiчнага хору, дакументальных маналогау, лггаратурнай 
журналiстыкi. Самыя ярюя, выбггныя крытычныя артыкулы на англшскай 
мове з’явшся у перыяд з 8 кастрычшка 2015 г. па сакавш 2016 г. I толью 
адзш загаловак на англiйскай мове (расшсю медыйны сайт Russian- 
Insider.com) выражае цалкам негатыуны водгук.

У водгуках замежных журналiстау, пiсьменнiкау i лггаратуразнауцау 
адзначаецца стан беларускага грамадзянства i беларуская (дэнтычнасць 
С. Алексiевiч, уважлiва ставяцца да яе бiяграфii i грамадскай пазiцыi, 
яе светапогляду i разважанняу пра асабiстую творчасць. Кожны аутар 
пастарауся прывесцi сваё разуменне падстау, па якiх нашу суайчыннщу 
Узнагародзiлi высокай прэмiяй, што дазволша i ёй, i краше пад назвай 
Беларусь атрымаць сапрауднае мiжнароднае прызнанне. У прамове Нобе- 
леускага камiтэта гаворыцца, што прэмiя даецца С. Алексiевiч за «паль 
фанiчнае пiсьмо», «помнiк пакутам i мужнасцi у наш час» (Сара Дашус). 
Маша Гессэн, заснавальнiца часотса «п+1» i перакладчыца, адзначае заслугу 
С. Алексiевiч у тым, што тсьменнща ставiць пад сумненне увесь савецю лад, 
працуе толькi з «жывымш, гэта значыць, рэальна iснуючымi людзьмi, што 
яна выкрывае гютарычныя трагедыi i iх каранi, што мае справу з «маленьюм» 
i «простым» чалавекам [6]. Фiлiп Гурэвiч (часопiс «The New Yorker») 
адзначае выдатнае спалучэнне у творах аутарю высокай прауды дакумента 
i багатага уяулення [7]. Джонатан Стурджон, журналют i рэдактар, таксама 
аптымiстычна ставщца да прозы, якая наблiжае рэчаюнасць да вымыслу [12].

У нядаушх артыкулах, што друкуюцца амаль праз год пасля уручэння 
Нобелеускай прэми, аутары ужо не лiчаць неабходным тлумачыць з’явы 
i рэалii савецюх часоу. Гэты аспект цалкам отращу актуальнасць. У гэтых



артыкулах i прадмовах з’явшася тое, чаго не было у 1990-х i пачатку 2000-х: 
тлумачэнне i звестю аб тым, што такое Беларусь. Гэтыя звесткi нязменна 
утрымлiваюць шфармацыю пра палiтычны лад Беларусi i стауленне 
Святланы Аляксандрауны да сучаснай палiтыкi Расii [5], адзначаецца i такi 
аспект, як «паглыбленне эмацыйнага спасцiжэння Расii падчас i пасля рападу 
Савецкага Саюза» [10].

На нашу думку, мiжнароднае прызнанне звязана не у апошнюю чаргу 
з фармiраваннем у творах С. Алексiевiч вартасцi унутранага жыцця, «экалогй 
душы», культа чалавечай годнасцi. Чарговы вггок цiкавасцi да Нобелеускай 
лаурэатю узшк у сувязi з выхадам у свет новай кшп «Час сэканд-хэнд», якую 
пераклала на англiйскую мову Бэла Шаевiч i якая неузабаве была уключана 
у дзесятак найлепшых кнiг года, па вынiках рашэння часопiса «The New 
Yorker». Гэтая серыя дакументальных аповесцяу атрымала новыя хвалебныя 
водгукi. На вокладцы прыведзены словы мноства лiтаратурных дзеячау 
i журналютау, сярод якiх i таю вядомы пiсьменнiк, як Дж. М. Кутзее, таксама 
Нобелеусю лаурэат. Ён зауважае менавгга псiхалагiчную вартасць кшп: 
«Гэта кнiга, якая заварожвае; у ёй Святлана Алексiевiч дырыжыруе багатай 
пмфошяй галасоу, якiм апавядаюць свае псторьй кахання i смерцi, радасщ 
i журбы, i у той жа час намагаюцца зразумець сэнс дваццатага стагоддзя, 
такога трапчнага для iх краiны» [4]. Можна упэунена сцвярджаць, што на 
сучасным этапе мiжнародная увага у нейкiм сэнсе пераключаецца менавiта 
на эмацыйны аспект.

Вяртаючыся да кантэкстау, у якiх пiсьменнiца распрацоувае праблемы 
скалечанай вайной душы, узгадаем у якасщ прыклада ролю ваеннай 
псiхiятрыi, а дакладней, яе амаль што адсутнасць, i як вынiк -  паказ цяжкага 
стану псiхiчна траумаваных вайной людзей. Як пiша расшсю часопiс 
«Комплексная национальная безопасность», адзначаючы новы штуршок 
у развiццi ваеннай псiхiятрыi як асобнай галiны навую, прычынай для гэтага 
паслужыла перад уюм «Вялiкая Айчынная вайна, калi значна узрасла 
колькасць ваеннаслужачых, яюя атрымалi псiхалагiчную трауму. ...Для iх 
сталi стварацца спецыялiзаваныя аддзяленнi у прыфрантавых шпiталях, што 
было новаувядзеннем у сусветнай практыцы. Трэба сказаць, вопыт рускiх 
атрымау прызнанне i распаусюджанне на Захадзе» [2]. Гэты апошнi сказ -  
няпрауда, i доказ таму -  значна больш ранняе развiццё ваеннай псiхiятрыi 
у Вялшабрытани (на падставе навуковых распрацовак Э. Джонса i С. У э ^  
у кнiзе «Ад кантузii да ПТСР1: Ваенная псiхiятрыя ад 1900 г. да вайны 
у Залiве»): «Згодна агульнай думцы, ваенная псiхiятрыя у Злучаным 
Каралеустве пачыналася падчас Першай сусветнай вайны» [9, с. 1]. 
У савецкага ж салдата нават падчас Афганскай вайны такая дапамога цалкам 
адсутшчала. Невыдуманыя героi дакументальна-мастацюх аповесцей 
С. Алексiевiч нiбыта пацвярджаюць гэта: «Тады не было у нас гэтых 
псiхатэрапеутау. Псiхааналiтыкау. Прыбяжыш да суседкi_ Да мамы» [1]. 
Ва уступе да англшскага перакладу дакументальнай аповесцi «Цынкавыя

1 Посттрауматычнае стрэсавае расстройства.
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хлопчыю» Л. Хайнеман тша: «Аж да 1998 г. савецюя пюхолап mmai не чул1 
пра ПТСР, i даведалiся пра гэты сiндром толью падчас Bi3iTa амерыканскiх 
пЫхолагау, спецыялютау у вобласцi пасляваеннай траумы. Да гэтага 
паводзшсюя парушэннi лячылiся з дапамогай медыкаментау -  так савецкая 
псixiятрыя заусёды лякавала псixiчныя расстройствы» [8, с. 13].

Пiсьменнiца С. Алексiевiч не магла не адзначыць цяпер ужо «негума- 
нiстычныя» адносшы да чалавека, i гэтая щэя сустракаецца у кожным творы. 
Так, адзш з герояу кажа: «Было шмат звар’яцелых. Спачатку яны 6brni 
у агульных палатах, потым ix змясцiлi асобна» [1]. Месца прафесшнага 
псixалагiчнага дыскурса займае пласт з вобласщ нявыказанага цi падау- 
ленага, забароненага савецкай прапагандай, вынесенага у сферу моунага 
«камуфляжа», перыфразы. Траума асацыявалася са словам «звар’яцелы» -  
пачварная рэдукцыя свядомасцi салдата, яю вярнууся з вайны, i таго, хто не 
вярнууся або пакончыу з сабою. Тыпы трауматычных станау пiсьменнiца 
зводзiць да трох: «анямела», «алкагалiзм» i «зашанне». У вынiку на працягу 
уЫх дыялогау i маналогау удзельнiкаy ваенных дзеянняу, што запiсала 
С. Алексiевiч, вымалёуваецца «аняменне» iншага парадку, што вылшася 
у трауматычны «нечалавечы» дыскурс. Фраза-эyфемiзм «загiнуy, выкон- 
ваючы штэрнацыянальны доуг» замест «загiнуy у баЬ> сама па сабе перат- 
варылася у меxанiзм падаулення псixiкi. У вышку, як тш а Л. Хайнеман пра 
свой першы вопыт сустрэчы з ветэранамi Афганiстана, яны паyтаралi 
амерыканскiм псixолагам шмат разоу, што «...урэшце, урэшце яны маглi 
гаварыць з тымi, хто ix разумеу». Аутар далей задаецца пытаннем: «Я не мог 
не здзiyляцца: няужо яны не размаyлялi са сваiмi бацькамi?» [8, с. 8-9].

Вобраз вайны паустае перш за усё праз знявечаныя чалавечыя целы -  
шок, яю нiколi не паюне свядомасць i памяць. Адзiная прауда у век траумы -  
гэта тое, што цела, а не дух становщца каштоунасцю, органы набываюць 
^дэйны змест, ахвяра цела не апраудвае амбiцыi дзяржавы у Афганскай 
вайне. Чалавек варты жыць перш за усё у целе. Гэтая думка падказана 
абсалютным дамiнаваннем вобразау скалечанага цела, што нават не патрабуе 
цытавання нi з аднаго з тэкстау, паколькi яны перанасычаныя апiсаннямi 
параненых, трупау, крывi, абгарэлых i пазбауленых рук, ног, мужчынсюх 
органау, зроку, нюху целау -  жывых i мёртвых.

Для многix чытачоу твор С. Алексiевiч стау сапраудным адкрыццём, 
у поуным сэнсе слова эпiфанiяй. Менавта таму i адбыуся так званы «суд над 
цынкавымi xлопчыкамi», калi некалькi напалоханых уладамi yдзельнiкаy 
штэрв’ю, iмёны якix нават былi зменены, апратэставалi свае ж словы 
i абвiнавацiлi С. Алексiевiч у «паклёпе, антыпатрыятызме i ачарнiцельстве». 
Так тады лiчылi многiя. Падкрэслiм, што рэцэпцыя твора адразу пасля яго 
надрукавання i праз некалькi дзесяцiгоддзяy пазней -  розная. Цяпер для 
новых пакаленняу «Афган» -  вайна бацькоу i нават дзядоу, як для нашага 
пакалення некалi пауставала Другая сусветная. Вастрыня прытупiлася, 
праблемнае поле шбыта згубiла надзённасць. Нязменным застаецца толью 
пюхалапзм, што мэтанакiравана паюдае адбгтак на чытацкiм успрыняццi.



3po6iM выснову, што «экалопя душы», як яе выяуляе C. Алексiевiч, 
складаецца з наступных кампанентау: псiхiчная траума, нанесеная вайной, 
экалагiчнай катастрофай щ таталггарнай сiстэмай, неабходнасць «агала- 
шэння» трауматычнага вопыту, стварэнне «хору» з гэтых галасоу з дапа- 
могай аутарскага адбору, кампiляцыi, рэдагавання, украплення асабютых 
каментарыяу i разважанняу, стварэнне атмасферы агульнага болю душы, яе 
пакутау, якiя у сваю чаргу прызваныя фармiраваць катарсiс у чытача i такiм 
чынам «экалапзаваць» нашу свядомасць i падсвядомасць. А гэта нам 
бачыцца безумоуным дасягненнем на мiжнародным узроуш пры напiсаннi 
лгсаратурнага твора. Прычына поспеху i мiжнароднага прызнання, на наш 
погляд, не проста, як сказана у тэксце Нобелеускага камггэту, у «шмат- 
галосым гучаннi яе прозы i увекавечанш пакут i мужнасцi» [11], а у паказе 
«экалоги душы», той самай, што, траумаваная вайной i «чырвонай уладай», 
хварэе, як i навакольная прырода, i патрабуе ачышчэння.
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В. У. Сцепаноуская (Наваполацк)

СРОДК1 СТВАРЭННЯ ПСГХАЛАГГЗМУ У Л1ТАРАТУРЫ 
(на матэрыяле аповесщ I. Шамякша «Ахвяры»)

Раскрыццё ncixanorii чалавека характэрна для лтаратуры ва усе 
перыяды яе развщця, бо аб’ект пазнання -  духоуны свет асобы. Адлюстра- 
ванне cродкамi мастацкай лтаратуры унутранага свету герояу, яго думак, 
пережыванняу, эмацыянальнага стану, жаданняу называюць тэрмiнам 
«пciхалагiзм».

Iнтэнciунае станауленне i шырокае замацаванне у лiтаратуры пcixа- 
лагiзм атрымоувае у Х1Х-ХХ стст., што мае глыбоюя культурна-гicтарычныя 
перадумовы. Яно звязана перш за усё з актывiзацыяй самасвядомасщ 
чалавека Новага часу. Сучасная фiлаcофiя адрознiвае свядомасць, «якая сама 
сябе ажыццяуляе», i свядомасць, «якая вывучае сябе». Апошнюю называюць 
самасвядомасцю. Самасвядомасць рэалiзуецца галоуным чынам у выглядзе 
рэфлексН -  cамапаглыбленаcцi чалавека, яго засяроджанасщ на уласнай 
персоне. Актьтзацыя i нарастанне рэфлекcii у людзей Новага часу звязаны 
з вострым перажываннем разладу чалавека з cамiм сабой i у^м навакольным 
асяроддзем, а то i татальным адмауленнем ад яго. Пачынаючы з мяжы 
XVIII-XIX стст. такiя жыццёва-пciхалагiчныя с^уацый cталi шырока адлюст- 
роувацца еурапейскай лгтаратурай, а пазней -  i пicьменнiкамi iншых рэпёнау. 
Адзiн з важных стымулау рэфлекcii лiтаратурных персанажау -  абуджанае 
у ix душах сумленне, якое хвалюе i мучыць на толькi пушкiнcкiх Барыса 
Гадунова, Анегша, але i Андрэя Балконскага з «Вайны i мiру», Рыбака 
з аповесщ В. Быкава «Сотшкау».

Новую i арыгiнальную форму п^халапзм набыу у шэрагу лгтаратурных 
творау мiнулага стагоддзя. Замацавауся маcтацкi прынцып адлюстравання 
плын1 свядомасц1 . Вызначанасць унутранага свету чалавека тут можа зшкаць 
зу^м. Ля вытокау плын1 свядомасц -  творчасць М. Пруста i Дж. Джойса.
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