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Васiль Быкау адносiцца да пантэону пiсьменнiкау надзвычай вы-

разнага мастацкага бачання, яскрава выяуленай грамадзянскай па-

зiцыi. У цэнтры яго глыбокiх роздумау – бескампрамiсная прауда пра

вайну, пра чалавека на вайне, трагiчны сэнс эпохi, якая прынесла не-

памерныя пакуты, боль i незаменныя страты.

Творчасць В. Быкова, – справядлiва зауважае Н. Клiшэвiч, – з’яу-
ляецца неад’емнай часткай беларускай фiласофска-культурнай прасторы
свайго часу. (...) [Яна] здзiуляе сваiм пастаянствам тэматыкi i шматстай-
насцю падымаемых сацыяльных праблем, на «ваенным матэрыяле» пiсь-
меннiку удаецца паказаць не толькi эпапею народнага гора, але i унутраны
стан безвыходнасцi i адчаю кожнага чалавека незалежна ад яго статусу

i ступенi адказнасцi, дзе кожны стаiць перад нечалавечым выбарам – ад
невялiкiх маральных, да канчатковага экзiстэнцыяльнага1.

I. Кукулiн у сваiм артыкуле «Рэгуляванне болю» называе В. Быка-

ва адзiным у савецкай лiтаратуры пiсьменнiкам-экзiстэнцыялiстам

у дакладным разуменнi гэтага2. У сваiх каментарах з нагоды працы

1 Н.С. Клишевич, Экзистенциальная реконструкция творческого наследия
В. Быкова: поиски человека, (в:) Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ста-
тей, Минск 2015, выпуск 14, с. 214.
2 И. Кукулин, Регулирование боли / И. Кукулин // Неприкосновенный запас

[Электронный ресурс]. 2005. №№ 2–3. – Режим доступу: http://magasines.russ.ru/nz/
2005/2/ku37/html. – Дата доступа: 13.08.2018.
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над аповесцю «Сотнiкау» В. Быкау зауважыу: Перш за усë i галоуным

чынам мяне цiкавiлi два маральныя моманты, якiя, спрасцiушы, мож-

на сфармуляваць так: “Што такое чалавек перад знiшчальнаю сi-

лай бесчалавечых абставiнау? на што ëн здольны, калi магчымас-

цi абаранiць жыццë вычарпаны iм да канца i прадухiлiць смерць не-

магчыма?”3.

Прыналежнасць В. Быкава да экзiстэнцыяльнага дыскурсу неас-

прэчная. Пра гэта гаворыцца у шмат якiх публiкацыях, прысвечаных

творчасцi гэтага выбiтнага майстра слова4. Акрамя таго, на прысут-

насць экзiстэнцыяльных матывау у творчасцi Быкава указвалi Н. Лей-

дэрман,М. Лiпавецкi, I. Афанасьеу, В. Лiпневiч, Е. Лявонава, В. Локун,

П. Васючэнка.

Праблема iндывiдуальнай свабоды i яе межау, праблема адказнасцi

i маральнага выбару станавiлiся прадметам яго мастацкiх роздумау,

яго засяроджанай, i больш за тое, пакутлiвай пiсьменнiцкай рэфлексii.

Творы В. Быкава, як правiла, маюць выразную «праграмную» уста-

ноуку, падначалены папярэдне добра прадуманай iдэi, характарызуюц-

ца дакладнай канструктыунай зададзенасцю, запраграмаванасцю на

высокую ступень маральна-этычнага эксперыменту, у якiм усë скiра-

вана на вырашэнне маштабнай праблемы маралi, на мэту i сродкi яе

дасягнення5. Iншымi словамi, яны маюць яскрава выяулены светапо-

глядны характар, сфакусаваны на спасцiжэнне усеагульнай залежна-

сцi рэчау i з’яу, на вырашэнне сапрауды субстанцыяльна-анталагiчных

пытанняу быцця.

Экзiстэнцыялiзм (existentialisme (фр.), exsistentia (лат.) – iсна-

ванне) – кiрунак фiласофii i культуры, якi выводзiць на пярэднi план аб-

салютную унiкальнасць чалавечага быцця. З экзiстэнцыялiзмам твор-

часць В. Быкава зблiжае i абвостраная трагiчнасць iндывiдульнага

лëсу чалавека на вайне, разуменне свабоды i адказнасцi за яе, сiтуацыя

3 В. Быкау, Праудай адзiнай: лiтаратурная крытыка, публiцыстыка, iнтэрв’ю,
Мiнск, 1984, с. 95.
4 См. статьи: И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея
в творчестве Василя Быкова, Мiнск, 1993; Е.А. Лявонава, Творчасць Васiля Бы-
кава i Жана Поля Сартра праз прызму традыцыi Дастаеускага: фiласофска-эстэ-
тычныя перасячэннi, [у:] «Роднае слова», 2000, № 1; В. I. Локун, Васiль Быкау
у кантэксце сусветнай лiтаратуры: манаграфiя, Мiнск 2005; И.Г. Каропа, Экзи-
стенциальные мотивы в творчестве В. Быкова, [у:] «ГГУ им. Ф. Скорины», 2008,
№ 6, ч. 1.
5 В. I. Локун, Васiль Быкау у кантэксце сусветнай лiтаратуры: манаграфiя,
Мiнск 2005, с. 148.
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маральнага выбару,што разгортваецца у неймаверна цяжкiх, невынос-

ных умовах ваеннага часу. Неабходна пры гэтым адзначыць, i на гэта

звярталi увагу даследчыкi творчасцi пiсьменнiка,што у мастацкiм прэ-

парыраваннi жыццëвага матэрыялу аутар не слепа прытрымлiваецца

пэунага канона, прызнанага узору: у яго яскрава выяулена надзвычай-

ная прыхiльнасць да канкрэтыкi, да выразнай сюжэтнай i структур-

най арганiзацыi матэрыялу, прыцягненне у поле зроку, мякка кажучы,

няпростых момантау мiжасобаснай камунiкацыi, якiм цяжка даць ад-

назначную ацэнку з пункту погляду маральна-этычнага iмператыву.

Назiраецца адрозненне у падачы канкрэтна-гiстарычнага i абагульне-

на-фiласофскага матэрыялу. Прытрымлiванне гуманiстычнай трады-

цыi дазваляе пiсьменнiку стварыць вобраз героя, якi валодае неймавер-

най сiлай духу, што уласцiва людзям, якiя дасягнулi маральна-духоу-

най дасканаласцi i гатовыя на ахвярны подзвiг у iмя будучынi. Вось

чаму творы В. Быкава, пры усëй iх, здавалася б, эсхаталагiчнай скi-

раванасцi, маюць жыццесцвярджальны характар.

I. Афанасьеу у кнiзе «Кто восходит на Голгофу? Антивоенная идея

в творчестве Василя Быкова» справядлiва зауважыу,што у сваëй твор-

часцi пiсьменнiк звяртаецца да антропнага узроуню вырашэння ма-

стацкай задачы6. Нагадаем, што антропны прынцып, яго рэалiзацыя

у лiтаратуры не мае на увазе строгага i адназначнага сцвярджэння. Ëн

заключае у сабе шырокi спектр фармулëвак, iнтэрпрэтацый, установак

i пазiцый, якiя вынiкаюць з розных светапоглядных кантэкстау. Што

датычыць трактоукi Быкавым мастацкiх вобразау, паводзiн, адносiн,

пазiцый герояу, то пiсьменнiка, як сведчыць I. Афанасьеу, цiкавiць пра-

цэс вяртання чалавека да самога сябе, зваротны працэс збiрання раз-

дробненай, «частковай» чалавечай iндывiдуальнасцi як родавай iстоты

i знаходжанне нейкай агульнасцi, якая дазваляе гаварыць пра чалаве-

ка як пра прадстаунiка чалавецтва. Вось чаму, як зауважае даслед-

чык, вайна у Быкава ангажавана этычнай праблематыкай, паказана

на чалавечым, а не толькi акурат салдацкiм, супрацьборчым узроунi

узаемаадносiн людзей7.

Прычынай таму, што удзельнiкi ваенных баталiй па-рознаму па-

дыходзяць да разумення сутнасцi дабра i зла, фальшывага i са-

6 И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея в творчестве
Василя Быкова, Мiнск 1993, с. 28.
7 Н. С. Клишевич, Экзистенциальная реконструкция творческого наследия
В. Быкова: поиски человека, (в:) Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ста-
тей, с. 32.
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прауднага, гераiчнага i здраднiцкага, з’яуляецца рознае тлумачэнне

i рознае стауленне да патрыятызму ваенна-дзяржаунага i народна-

га. Як зауважае I. Афанасьеу, у дзяржауным патрыятызме вядомы

расiйскi мысляр i грамадскi дзеяч У. I. Вярнадскi бачыу патэнцыяль-

ную крынiцу злачынства. Зыходзячы з падобнага тлумачэння патры-

ятызму, барацьба з сусветным злом становiцца алагiчнай i узаемаз-

лучаецца з iм: чалавек трапляе у замкнëнае кола, дзе ëн – не больш

як аб’ект вынiшчэння, i правамоцнасць яго як носьбiта свабоды выпу-

стошваецца да нiкчэмнага стану палоннiка ваенных сiстэм8. Акцэнта-

ванне увагi на падобным героi, якi зведвае уздзеянне знешняй агрэсii

i унутранага рэжымнага запалохвання, ваенiзаваных грамадскiх адно-

сiн, дазваляе В. Быкаву паставiць пытанне яшчэ шырэй: чалавек у сi-

стэме рэпрэсiуных адносiн9. Вось чаму героi быкаускiх творау па-асаб-

лiваму успрымаюць i трактуюць пачуццë абавязку, гонару, гераiзму,

якiя шмат у чым спалучаны з пачуццëм страху, боязi, падазронасцi,

з адчуваннем сябе «вiнцiкам» сiстэмы (пераважна, яе ахвярнага звяна).

Выяуляючы анталагiчныя асновы ваенна-дзяржаунага патрыятызму,

крытык зауважае:

На вайне канчатковаму панаванню менавiта ваеннага патрыятызму
садзейнiчае яго гiстарычная апрауданасць, дзякуючы якой даводзiцца га-
варыць пра непазбежную страту чалавечнасцi, неадольную заусëды, калi
пачынаюцца войны. Iдэi нацыi, айчыны атрымлiваюць самадастатковае
значэнне, адрознае ад сапрауднага сэнсу гэтых каштоунасцей ужо таму,
што нясуць у сабе элемент чыстай выгады, “самаразумеюцца” як аргу-
мент у гiстарычнай спрэчцы10.

Да таго ж, сваю крайне негатыуную ролю адыграла празмерна

жорсткая палiтыка улады да салдат на вайне.

Адзiнае, чаго дасягнула ваеннае (у тым лiку i партыйнае) кiраунiцтва,
– адзначау В. Быкау у адным са сваiх выступленняу у пачатку 90-х га-
доу, – гэта безагляднай патрабаванасцi, якая нярэдка даходзiла да жорст-
касцi. Менавiта яна, гэтая жорсткасць, з’явiлася адной з галоуных пры-
чын нашых небывалых у гiсторыi страт, калi жыццë салдата каштавала
менш за цынкавую скрынку вiнтовачных патронау, калi толькi гiбель (не

8 М. Герзон, Герои, которых мы выбираем. Идеал мужчины вчера и сегодня,
«Иностранная литература», 1987, № 3, с. 169.
9 И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея в творчестве
Василя Быкова, с. 66.
10 Тамсама, с. 35.
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мела значэння, байца цi злучэння) магла стаць важкай прычынай невы-
канання загаду, якi далëка не заусëды падмацоувауся хоць бы элемен-
тарнай мэтазгоднасцю. I гiнулi. Мiльëны людзей, дзясяткi i сотнi час-
цей i злучэнняу. Некаторыя з камандзiрау пачыналi заведама безнадзей-
ную аперацыю з вiдавочна пагiбельным яе зыходам. Але альтэрнатывы
не было11.

Важнае значэнне у экзiстэнцыяльна-мастацкай канцэпцыi В. Бы-

кава набывае праблема свабоды, у тым лiку праблема свабоды выбару.

Пошук iсцiны героямi яго прозы заусëды чымсьцi ускладнены, больш

за тое, абумоулены трагiчнымi абставiнамi. Гэты пошук прадыктава-

ны рознымi светапогляднымi пазiцыямi i падыходамi, якiя маюць, як

правiла, дыяметральна супрацьлеглую каштоунасную матывацыю. Як

сцвярджаюць прадстаунiкi экзiстэнцыялiзму, у свабодзе iснаванне па-

пярэднiчае сутнасцi i вызначае самую iснасць чалавека. У кантэксце

экзiстэнцыяльнай дактрыны гэтае сцвярджэнне прызнае магчымасць

кожнага чалавека вызначаць уласны лëс, тым самым фармiруючы не

толькi суб’ектыуную карцiну света, але i парадыгму агульначалаве-

чага iснавання у цэлым12.

Згодна з Жан-Полем Сартрам, кожны чалавек, якi здзяйсняе вы-

бар, павiнен усвядомiць, якую адказнасць ëн нясе перад соцыумам:

Я адказны (...) за сябе самога i за усiх, i ствараю пэуны вобраз чала-

века, якi выбiраю: выбiраючы сябе, я выбiраю чалавека наогул13. Героi

В. Быкава, па сутнасцi, былi пазбаулены падобнай свабоды, або, па-iн-

шаму, iх свабода была жорстка абмежавана. Прыгнëт таталiтарнага

рэжыму, дамiнаванне перманентнага трагiчнага пасылу пазбаулялi ча-

лавека магчымасцi рэалiзаваць экзiстэнцыяльны вопыт.

Акрамя усяго, праблема выбару дэтэрмiнавалася тым жа казëн-

на-дзяржауным патрыятызмам. Пiсьменнiк у па-мастацку мадэлюе-

мых сiтуацыях завастрае увагу на маючых месца дзвюх праудах,

дзвюх iсцiнах, якiя вынiкаюць з унутранай сутнасцi i рознага аксiяла-

гiчнага патэнцыялу двух вiдау патрыятызму. Насамрэч, ваенна-дзяр-

жауны патрыятызм ператвараецца у квазiпатрыятызм, якi пазбаулены

жыццесцвярджальнага, гуманнага складнiка. Ëн набывае якасць уме-

ла прыкрытай фальшы, сурагата, хлуслiвага iдэалагiчнага канструк-

11 В. Быкау, На крыжах: Выступленнi, артыкулы, iнтэрв’ю, Мiнск 1992, с. 46.
12 В. А. Антонец, Традиции экзистенциализма в отечественной культуре второй
половины ХХ века. Дис. ... кандидата культурологии, Ярославль 2017, с. 23.
13 Ж.-П. Сартр, Экзистенциализм – это гуманизм, (в:) Сумерки богов, Москва
1990, с. 324.
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та, якi функцыянуе пад маскай найвышэйшага дабра, свяшчэннага iм-

ператыву. У вынiку падобны квазiпатрыятызм прымае форму абсур-

да, якi нельга прыняць, якому нельга не супрацьстаяць. Увесь дра-

матызм i трагiзм сiтуацыi i заключаецца у тым, што героям Быкава

даводзiцца змагацца на два фронты – з ворагам бачным, рэальным,

i ворагам «сваiм», латэнтным, надзеленым усiмi атрыбутамi улады,

якi дзейнiчае ад iмя казëннай машыны падаулення якой-кольвечы сва-

боды волевыяулення. Увасабленнем карнай машыны, да прыкладу,

з’яуляецца тая ж змрочная, злавесная фiгура штабнога «афiцера-аса-

бiста» Сахно («Мëртвым не балiць»), якi праяуляе звышжорсткас-

ць, звышнасiлле «у барацьбе са злом» i «чыя манiякальная дбайна-

сць у “выкрыццi” i “выкараненнi”» ракавым чынам адбiваецца на

лëсах герояу аповесцi14. Адносiны Сахно да сваiх – недаверлiвыя, пе-

радузятыя, па-здраднiцку жорсткiя15, крайне негатыуна уплываюць

на маральнае самапачуванне саслужбоуцау, спрыяюць таму, што па-

чуццë доугу набывае дэфармаваныя якасцi залежнасцi, страху, што

мае сапрауды трагiчныя наступствы для падначаленых. Паказаль-

ны у гэтых адносiнах эпiзод, дзе раскрываецца трагiчны лëс групы

акружэнцау, камандаванне якой прымае на сябе Сахно, метады i дзеян-

нi якога суседнiчаюць з «распараджальнасцю iнквiзiтара»: (...) Апроч,

як праз мiны, дарогi у нас няма. Немцам жывымi я вас не пакiну...

Зрэшты, калi хто не згодны, гаварыце адразу. Для таго я знайду iн-

шае выйсце16.

З улiкам папярэдне сказанага, не зусiм дакладным i вычарпальным

будзе сцвярджэнне, што Быкау стварае мастацкую мадэль фашызму.

Для пiсьменнiка не менш важнае значэнне набывае i выкрыццë такой

страшнай i злачыннай з’явы, як сталiнiзм («сталiнскi фашызм» (Анд-

рэй Сахарау)). Героi Быкава пастаянна, прама цi ускосна, адчуваюць

на сабе атмасферу гiпербалiзавана-фатальнай падазронасцi, унутрана-

га рэжымнага застрашвання, гiпертрафаваных ваенiзаваных адносiн,

мiжвольна прывiваючы сабе комплекс несумненнай вiнаватасцi. У па-

добнай атмасферы iм празмерна цяжка кiравацца агульначалавечымi

прынцыпамi i кодэксам гонару i чалавечай годнасцi. Маральны выбар

быкаускага героя неймаверна ускладнены перадусiм iдэалагiчнай па-

даплëкай, патэнцыяльнай магчымасцю беспадстауна аказацца у шэра-

14 И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея в творчестве
Василя Быкова, с. 62.
15 Тамсама.
16 В. Быкау, Збор творау. У 4-х т., Аповесцi i апавяданнi, Мiнск 1982, т. 4, с. 321.
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гах ворагау – здраднiкау Радзiмы. Вiнаватасць аказвалася патэнцы-

яльна рэальнай, магчымай пры самай нязначнай змене ваенных аб-

ставiн, жыццëвых сiтуацый i непрадбачаных выпадковасцей. Героi вы-

мушаны, наколькi гэта магчыма, супрацьстаяць «скрытаму» ворагу,

знаходзiць унутраныя рэзервы, каб канчаткова не зламацца, не аказац-

ца у «калпаку», не стаць ахвярай «утрапëных раунiуцау рэвалюцыi».

У адрозненне ад прадстаунiкоу французскага экзiстэнцыялiзму

у лiтаратуры (Жан-Поля Сартра, Альбера Камю) Быкау не даво-

дзiць свой iдэалагiчны эксперымент да поунага абсурду, не мадэлюе

сiтуацыю татальнага антрапалагiчнага калапсу, поунага i канчат-

ковага краху людскiх спадзяванняу i надзей. Яго сапраудныя героi,

якiя у стане супрацьпаставiць мярзотнасцi, прынiжэнню, страху сваë

незаплямленае сумленне i пачуццë чалавечнасцi, мужнасцi i стойкасцi,

поуныя рашучасцi не здавацца, быць бездакорна чэснымi i гатовымi да

канца выконваць свой салдацкi абавязак. Iм уласцiва унутранае бун-

тарства, мяцежнасць, якiм яны, нават знаходзячыся на мяжы адчаю,

у крайне складаных, памежных умовах, абараняюць сябе ад духоунай

амнезii, як могуць, захоуваюць у сабе трывушчыя расткi гуманнасцi

i чалавечнасцi.

Магчыма, у гэтым бунце, у адчайным супрацьстаяннi сiстэме

i праяулялася свабода чалавека, свабода яго маральнага выбару пера-

дусiм. Гэта дастаткова важная, можна сказаць, асновасутнасная катэ-

горыя у экзiстэнцыяльнай фiласофii. Жан-Поль Сартр у гэтай сувязi

падкрэслiвау: Чалавек адказны за свой выбар у вышэйшай ступенi

таму, што гэта адказнасць распаусюджваецца на усë чалавецтва,

катэгорыя свабоды звязваецца непасрэдна з катэгорыяй адказнасцi.

Свабода не пазбауляе чалавека ад адказнасцi, больш за тое, чалавек

асуджаны быць свабодным... таму што аднойчы закiнуты у свет,

адказвае за усë, што робiць17. Свабода, па Сартру, як бы прадвызна-

чае свабоду дзеянняу чалавека, таму што, згодна з французскiм даслед-

чыкам, чалавек ëсць нi што iншае, як мноства яго учынкау... ëн

ëсць сума, арганiзацыя, сукупнасць адносiн, з якiх складаюцца гэтыя

учынкi... баязлiвец робiць з сябе баязлiуца i герой робiць з сябе ге-

роя18. Чалавек адказвае перадусiм перад самiм сабой за свой выбар

– на мяжы адчаю, унутранай драмы, якая набывае трагiчныя выявы

у вынiку глыбiннай расколатасцi свядомасцi, раздвоенасцi быцця.

17 Ж.-П. Сартр, Экзистенциализм – это гуманизм, (в:) Сумерки богов, с. 327.
18 Тамсама, с. 324.
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Герой Быкава праходзiць важныя ступенi да свайго духоунага

узыходжання, паступова пазбауляючыся ад усяго наноснага, празмер-

на дэфармаванага, прыунесенага звонку дзякуючы унутранаму непры-

манню сацыяльна рэгламентуючых нарматывау, звязаных з таталь-

най падазронасцю, перасцярогай, недаверам. Шлях узыходжання Сот-

нiкава («Сотнiкау») – гэта шлях пакутлiвага пазбаулення, вызвалення

ад дагматычнага, хлуслiвага, iрацыянальнага, пакутлiвае ачышчэнне

ад iдэалагiчнага замбiравання, ад небяспечных флюiдау iдэi-фiкцыi,

iдеi-абсурду, адмаулення ад аднамернасцi сацыяльна-этычнага прын-

цыпу. Усе гэтыя складнiкi фармiравалi максiмалiсцкую бескампрамi-

снасць Сотнiкава, сiлкавалi яго ваенную пiльнасць, насцярожанасць

у стауленнi да людзей на акупаванай тэрыторыi, да сваiх калег па

ратнай службе. Людзi у яго вачах страчвалi сваю самакаштоунасць,

становячыся часткай вялiкага грамадскага арганiзму, «вiнцiкамi» сi-

стэмы, якая, па сутнасцi, з’яулялася галоунай вiноуцай беспрэцэдэнт-

най народнай трагедыi. I толькi звыш экстрэмальная сiтуацыя, у якой

аказауся герой, паспрыяла яго унутранаму прасвятленню, кардыналь-

наму перагляду ранейшых поглядау i перакананняу. Ëн перажыу унут-

ранае пакаянне, па-новаму, з сапрауды гуманiстычных пазiцый ацанiу

i свой стан, i стан людзей, з якiмi звяла яго бязлiтасная ваенная рэаль-

насць.

Па словах В. Локун, духоуная трансфармацыя характару Сот-

нiкава праходзiла пакутлiва i супярэчлiва – у барацьбе з самiм са-

бой, са сваiм унутраным «я». Ëсть вялiкая доля прауды у тым, што

сотнiкаускае наблiжэнне да чалавека – гэта найперш паступовае

усведамленне сваëй вiны19, гэта перажыванне (нават на падсвядомым

узроунi) пачуцця адзiнства з людзьмi, з якiмi воляю лëсу ëн пражывае

апошнiя iмгненнi жыцця. Аб кардынальных пераменах, якiя адбылiся

у свядомасцi героя, сведчыць наступная аутарская заувага:

(...) ëн стау адчуваць у сабе нейкiя новыя, не знаëмыя дагэтуль якасцi.
Найперш знiкла няупэуненасць, якая заужды прыгнятала яго на вайне,
калi нават самае блiзкае будучае хавалася у расплывiстым тумане невя-
домасцi. Цяпер жа усë было пэуна i катэгарычна, смерць усë вызначала
навек.Каб не цешыць сябе пустымi надзеямi, ëн адмëу усе уласцiвыя жыц-
цю iлюзii, ведау: наперадзе нiшто. Нейкiм чынам гэта здавалася нават

палëгкай, бо дало магчымасць строга вызначыць яго выбар. I калi што

19 В. I. Локун, Васiль Быкау у кантэксце сусветнай лiтаратуры: манаграфiя,
с. 171.
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яшчэ турбавала яго, дык гэта некаторыя абавязкi у адносiнах да людзей,
што воляю лëсу цi выпадку апынулiся цяпер побач20.

Гэтая акалiчнасць можа служыць важкай падставай для сцвяр-

джэння таго, што яго подзвiг, яго непахiснасць гавораць не пра вы-

ключнасць героя, узнесенага несумненнымi яго заслугамi i вартасцямi

над людзьмi, быць можа, нават не вартых аднолькавага чалавечага

удзелу, а менавiта чалавечнасць чалавека (выраз Жан-Поля Сарт-

ра. – В.М.). Прычым чалавечнасць ва усiх магчымых значэннях дадзе-

нага паняцця. Сотнiкау успрымае сябе у адзiнстве з тымi, дзеля каго

ëн здзяйсняе подзвiг21.

Менавiта чалавек стау галоуным аб’ектам яго пакутлiвых роз-

думау, а яго жыццë – «катэгорыяй-абсалютам, крытэрыем i цаною

усяго», што, у вынiку, з’явiлася дзейсным «стымулам» яго канчаткова-

га спасцiжэння iсцiны, яго уласнага суда над сабой. Сведчаннем таму

стала i аутарская заувага, што Сотнiкау у апошнiя iмгненнi свайго

жыцця нечакана усумнiуся у сваiм заусëдным праве – нароунi з сабою

патрабаваць ад iншых22.

Можна пагадзiцца са сцвярджэннем I. Афанасьева, што унутраная

эвалюцыя Сотнiкава праявiлася перш за усë у яго велiкадушнасцi, у яго

гуманнасцi дараваць усiм, хто ëсць людзi23, у адчайнай i ахвярнай

рашучасцi узять на сябе пакуты i вiну гэтых людзей, падзялiць з iмi

непамысную гаркоту развiтання з жыццëм. I у гэтым эпiзодзе магчыма

убачыць тыпалагiчную светапоглядную устаноуку экзiстэнцыялiстау.

Па словах даследчыка, жыццë па-за iм, нелюбiмае, не адчувальнае

iм, невядомае яму, якое, па Л. Талстому, i ëсць адзiнае сапрауднае

жыццë24, пашырае “межы” Сотнiкава i, вырашаючы гэтую асноуную

супярэчнасць чалавечага жыцця, сцвярджае аднолькавыя чалавечыя

правы на жыццë, хоць i не азначае яшчэ магчымасцi такога служэння

людзям, пры якiм не было б непазбежнасцi ахвяравання усiм сваiм

жыццëм25. У гэтай сувязi да месца будзе прывесцi словы В. Жы-

буля, якi зауважыу, што В. Быкау у аповесцi “Сотнiкау” спалучае

20 В. Быкау, Збор творау. У 4-х т., Аповесцi, Мiнск 1981, т. 2, с. 255–256.
21 И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея в творчестве
Василя Быкова, с. 85.
22 В. Быкау, Збор творау. У 4-х т., Аповесцi, Мiнск 1981, т. 2, с. 273.
23 И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея в творчестве
Василя Быкова, с. 93.
24 Л. Толстой, О жизни, (в:) Л. Толстой, Собрание сочинений: В 22 т., Москва
1984, т. 17, с. 21.
25 Тамсама.
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услауленне чалавека, якi захоувае сваю духоуную сутнасць нават

у нечалавечых умовах, разам з пракляццем гэтых умоу, са сцвярджэн-

нем правоу чалавека на чалавечыя умовы праяулення яго духоунай

сутнасцi26. Узыходзячы на Галгофу, Сотнiкау пратэстуе усëй сваëй

сутнасцю супраць «удушэння пятлëй», супраць такога безвынiковага

завяршэння свайго жыцця. Толькi цяпер ëн стау яскрава усведамляць,

што смерць нiчога не вырашае i нiчога не растлумачвае. Толькi

жыццë дае людзям пэуныя магчымасцi, якiя здзяйсняюцца або прапа-

даюць марна; толькi жыццë можа процiстаяць злу i несправядлiвасцi.

Смерць – нiшто27.

Гэта прызнанне дае нам права засведчыць кардынальныя змены

у духоуна-маральным складнiку героя, у яго светапоглядзе. I. Афа-

насьеу зауважае у гэтай сувязi: Гэта найважнейшы момант аповесцi

для разумення апошняга учынку героя як самаахвяравання (вылуча-

на – В.М.), якое не адмауляе чалавека, а сцвярджае яго, заключаючы

у сабе “магчымасць магчымасцi” Рыбака28. У свядомасцi героя адбы-

ваецца як бы рэзкi адначасовы скачок, «прасвятленне у апошняе iмг-

ненне», – герой духоуна перайначваецца, набывае новую прыроду. Тут

мае сэнс гаворка пра светапоглядны «пераварот». Класiчная хрысцi-

янская паралель таму – евангельскi прататып: пераутварэнне фарысея

Саула у Паула, будучага апостала. Толькi, у адрозненне ад апошня-

га, падобнае пераутварэнне адбываецца з быкаускiм героем на лобным

месцы, на яго пласе, напярэдаднi катастрафiчнага канца. Дапушчаль-

на (па мiметычнай аналогii) бачыць у гэтым i момант падабенства

з Хрыстом. Дарэчы, спасылаючыся на выказванне Альбера Камю ад-

носна Мерсо (галоунага героя рамана «Чужанiца»), што гэта адзi-

ны Хрыстос, якога мы заслугоуваем29, В. Локун сцвярджае, што та-

кiм Хрыстом у савецкай ваеннай прозе быу Сотнiкау. Ëн i дагэтуль

у творчасцi В. Быкава з’яуляецца своеасаблiвым “святым”, трагiч-

ным у сваëй нязломнасцi. Сотнiкау ахвяруе сваiм жыццëм, збауляе

свой грэх зусiм па-хрысцiянску – праз прызнанне сваëй вiны, праз па-

каянне30.

26 В. Жибуль, Белорусская проза о войне и классическая традиция, Минск 1986,
с. 59.
27 В. Быкау, Збор творау. У 4-х т. Аповесцi, Мiнск1981, т. 2, с. 271.
28 И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея в творчестве
Василя Быкова, с. 85.
29 А. Камю, Избранное, Москва 1989, с. 11.
30 В. I. Локун, Васiль Быкау у кантэксце сусветнай лiтаратуры: манаграфiя,
с. 173.
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На шляху да непазбежнага канца, на мяжы катастрофы, пагiбелi

у Сотнiкаве адбываецца поуны унутраны пераварот, калi iдэi насiл-

ля i разбурэння саступаюць месца прымiрэнню i згодзе, калi раптам

выяуляе сябе святло быцiйнай сутнасцi. У дадзеным выпадку выпадае

гаварыць пра своеасаблiвы патэрн (узор, мадэль), праломлены праз

антрапалагiчны дыскурс. Змяшчэнне акцэнта на жыццë як асновасут-

насную катэгорыю быцця, погляд на яго як на унiверсальную агульна-

чалавечую каштоунасць – яшчэ адно важнае сведчанне духоунага

узыходжання Сотнiкава. Усë гэта можа служыць дастаткова аргумен-

таванай падставай для таго, каб назваць быкаускага героя сiмвалам

чалавечай велiчы, духоунай стойкасцi, нязломнасцi i мужнасцi.

Узыходжанне Сотнiкава – апафеоз хрысцiянскаму светапрыняц-

цю. Прысутнасць у аповесцi бiблейскiх архетыпау не павiнна выклi-

каць здзiулення. Прауда, гэтае сцвярджэнне можна прызнаць слуш-

ным толькi пры умове прызнання абагульненай мастацка-семiятычнай

структуры твора, якi сканцэнтравау у сабе падзеi сапрауды унiвер-

сальнага, агульначалавечага маштабу. З прызнаннем умоуна-метафi-

зiчнага, сiмвалiчнага характару твора разам з яго хрысцiянскiмi архе-

тыпамi адкрываецца магчымасць канстытуявання шматмернасцi экзi-

стэнцыяльна-анталагiчнага дыскурсу i палiварыянтнасцi iнтэрпрэта-

цый мастацка-абагульненых сэнсау у творчасцi В. Быкава наогул.

У кантэксце нашых разваг заслугоувае увагi i ацэнка пазiцыi Ры-

бака, якому даследчыкамi, у большасцi сваëй, адведзена роля здраднi-

ка, ката. Якi ж архетып можна замацаваць за гэтым вобразам? Шмат

у чым сiтуацыя з Рыбаком нагадвае момант адрачэння ад Хрыста апо-

стала Пятра. Французскi фiлосаф РэнэЖырар у сваëй кнiзе «Козел от-

пущения» наступным чынам апiсвае унутранае адчуванне Пятра у па-

добнай да разглядаемай намi сiтуацыi:

Пëтр робiць Iiсуса сваëй ахвярай, каб перастаць самому быць свай-
го роду малой ахвярай... Тое, што гэтыя людзi робяць з Пятром, Пëтр
у адказ хацеу бы зрабiць з iмi, але не можа. Ëн недастаткова моцны, каб
узяць верх над iмi шляхам помсты. Таму ëн спрабуе прымiрыцца з вора-
гамi, заключыушы з iмi саюз супраць Iiсуса... (...) А лепшы сродак набыць
сяброу у недружалюбным свеце – гэта далучыцца да iх варожасцi31.

Рыбак iмкнецца адтэрмiнаваць наступленне немiнучага канца

шляхам адрачэння i, па сутнасцi, самаадрачэння, спадзеючыся на вы-

ратаванне, якое ëн прагнуу здабыць не грэбаючы анiчым. У гэтым

31 Р. Жирар, Козел отпущения, СПб 2010, с. 247.
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можна убачыць i парадаксальны бок выбару Рыбака – выратаванне

праз, як яму падаецца, прымусовае, навязанае звонку здраднiцтва,

якiя б формы i выявы яно нi набывала у вынiку усiх вiдавочных i ла-

тэнтных, закамуфляваных, пертурбацый. Менавiта гэты выбар вядзе

да «здраднiцтва быццю», да канчатковага разрыву сувязi з мараллю,

з хрысцiянскiмi запаветамi, з прынцыпамi i нормамi чалавечага iсна-

вання, што складае самую сутнасць жыцця. Цi не тое ж адбываецца

i з евангельскiм Пятром? Тут вельмi дарэчы будзе працытаваць ужо

згаданага намi Рэнэ Жэрара: Самы лепшы сродак для таго, каб ця-

бе не распялi, – гэта у канцовым вынiку дзейнiчаць так, як дзейнi-

чаюць усе, i самому прымаць удзел у распяццi. Такiм чынам, адрачэн-

не Пятра – гэта адзiн з эпiзодау Жарсцей, свайго роду завiхрэнне,

невялiкi вадаварот у шырокай плынi вiктымнага мiметызму, якая

нясе усiх да Галгофы32. Апошнiм сцвярджэннем французскi даследчык

як бы мiжволi адказау на пытанне I. Афанасьева – «Хто узыходзiць

на Галгофу?». Узыходзяць усе. Iншая рэч, кожны узыходзiць на яе

у рознай ролi i у розным антрапалагiчным статусе. Шматкроць намi

згаданы I. Афанасьеу у адносiнах да Рыбака прымянiу метафарычнае

вызначэнне «ахвяра-кат». Думаецца, дадзены «двуадзiны» архетып,

якi утрымлiвае у сабе значэнне абсалютнай маральнай катастрофы,

як нельга лепш указвае на iсную ролю героя у сiтуацыi выбару. Калi

абаперцiся на тую ж евангельскую канву, Рыбак сапрауды увабрау

у сябе ролю ахвяры i ката, прыняу на сябе функцыi Канафа i Пiлата,

Юды i Пятра...

Варта зауважыць, што прысутнасць бiблейскай стылiстыкi i еван-

гельскiх матывау у аповесцi асобнымi даследчыкамi творчасцi В. Бы-

кава выдаецца за спекулятыуны факт. У гэтай сувязi I. Афанасьеу

зауважае: Што да лiтаральнага супадзення з легендарнымi перса-

нажамi, то адным параунаннем вобраз не вычарпаеш, i хто ведае,

ад каго больш у Рыбака: ад Юды або апостала Пятра, якi трой-

чы адрокся?.. Хрыстос i – хто? Спрэчка няплëнная i невырашаль-

ная ...33. Быкауская iдэя адстойвання права чалавека на гiстарычную

суб’ектнасць застаецца науздзiу запатрабаванай i актуальнай у наш

час, калi усë часцей гаворыцца пра страту суб’ектыунасцi, пра кру-

шэнне самой iдэi чалавека. Так,Марцiн Хайдэгер зауважае, што быццë

у цяперашнi момант дае аб сабе знаць узрушэннем усяго iснага, што

32 Тамсама, с. 248.
33 И. Афанасьев, Кто восходит на Голгофу: Антивоенная идея в творчестве
Василя Быкова, с. 93.
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непасрэдна адбiлася i на стане чалавека у гэтым свеце: ...страчанасць

чалавека, цi то вiдавочная, цi то утойваемая, пашыраецца да невы-

мернасцi34. Эрых Фром таксама падкрэслiвае: Сiстэма чалавека функ-

цыянуе ненармальна, калi задаволены толькi матэрыяльныя патрэб-

насцi, якiя гарантуюць ëй фiзiялагiчнае выжыванне, а не спецыфiчна

чалавечыя патрэбнасцi i здольнасцi – любоу, пяшчота, разумнасць,

радасць i iнш35. Разам з тым, ëн выражае упэуненасць у тым, што

у развiццi грамадства выявiлася магутная тэндэнцыя да больш глы-

бокiх каштоунасцей гуманiстычнай традыцыi36, што, у сваю чаргу,

дазваляе чалавеку быць жывым у поуным сэнсе слова37.

I у нашы днi пытаннi маральнага выбару, адстойванне высо-

кiх маральна-этычных якасцей асобы як найважнейшага кампанента

духоунага развiцця паступова займаюць месца цэнтральнае, вызна-

чальнае. Даводзiцца толькi шкадаваць, што пры працяглай адсутна-

сцi рэальнай i патэнцыяльнай вайны сэнсы жыцця страчваюць выя-

вы, а масы пачынаюць сумаваць па новых дэманах i iдалах38. Усë боль-

шы маштаб набываюць агрэсiуныя асяродкi, якiя наупрост уплываюць

на характар мiжнароднай камунiкацыi, усталëуваючы свой рэйтынг

«нацыянальных карцiн свету», «дамiнуючых культурных кодау». Усë

менш сталi гаварыць пра агульначалавечыя каштоунасцi, пра мiж-

нацыянальную згоду, дыялог культур i гуманiтарнае супрацоунiцтва,

фармiраванне пазiтыуных жыццëвых стратэгiй, культурна-цывiлiза-

цыйнае адзiнства нарэшце. Замест гэтага атрымлiваюць пашырэнне

размовы пра заходнюю i усходнюю цывiлiзацыi, пра экспансiю нацыя-

нальных iнтарэсау, «культурную гегемонiю». У сiтуацыi цывiлiзацый-

ных пагроз i рызыкау дастаткова востра заяуляе пра сябе праблема

захавання жыццëвых сэнсау, фармiравання планетарнай свядомасцi,

заснаванай на прымiрэннi, на узаемнай павазе правоу i годнасцi асо-

бы. Аб надзвычайнай запатрабаванасцi новага планетарнага мыслен-

ня, аб узаемаадказнасцi чалавека i свету, аб усеагульным згуртаваннi

чалавецтва перад магчымым калапсам i гаворыць сваiмi творамi вялiкi

34 М. Хайдеггер, Письмо о гуманизме, (в:) Проблема человека в западной фило-
софии, Москва 1988, с. 347.
35 Э. Фромм, Революция надежды. Навстречу гуманизированной технологии,
(в:) Э. Фромм, Душа человека, Москва 2004, с. 322.
36 Тамсама, с. 322–323.
37 Тамсама, с. 326.
38 А.П. Назаретян, Вызовы и перспективы цивилизации: станет ли эволюция на
Земле космически значимой?, «Вопросы философии», 2018, № 6, с. 101.
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мастак слова. Усëй сваëй творчасцю пiсьменнiк пастулюе думку, што

лëс кожнага чалавека непадзельны з лëсам усяго чалавецтва, i што

экзiстэнцыяльная iзаляванасць пазбауляе чалавека будучага. Толькi

пачуццë далучанасцi да роду чалавечага заклiкана узаконiць права на

жыццë як бясцэнны дар. Толькi гарантыя правоу чалавека на чала-

вечыя умовы праяулення яго духоунай сутнасцi можа стаць залогам

паспяховага развiцця грамадства у ХХI стагоддзi.
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RIVŠ, 2015, vypusk 14, s. 214–220 [Клишевич Н. С., Экзистенциаль-
ная реконструкция творческого наследия В. Быкова: поиски человека,
(в:)Философско-гуманитарные науки: сб. науч. статей,Минск: РИВШ,
2015, выпуск 14, с. 214–220].

Kukulin I., Regulirovanie boli, (v:) I. Kukulin, Neprikosnovennyj zapas, [on-
line], http://magasines.russ.ru/nz/2005/2/ku37/html, [dostup: 13.08.2018]
[Кукулин И., Регулирование боли, (в:) И. Кукулин, Неприкосновенный
запас, [online], http://magasines.russ.ru/nz/2005/2/ku37/html, [доступ:
13.08.2018].
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S UMMARY

VASIL BYKOV’S OEUVRE IN EXISTENTIAL DIMENSION

In the article works of Belarusian national writer V. Bykov through the prism
of existential discourse have been analyzed. An attempt is made to show multi-
dimensionality of an existential-ontological discourse and multiplicity of interpre-
tations of artistically generalized meanings of his works, as well as to reveal the
philosophical and aesthetic features of his existential concept of man.

Key words: existentialism, existential choice, state patriotism, anthropic principle,
humanity, inner repentance, biblical archetype.


