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СТЫЛІСТЫКА ВАЕННЫХ ТВОРАЎ М. ГАРЭЦКАГА 
І Э. М. РЭМАРКА 

А. В. Кахавец, Т. С. Супранкова 

Літаратура пра Першую сусветную вайну – з’ява ў культуры першага 
пасляваннага дзесяцігоддзя, якая знайшла сваё яскравае адлюстраванне 
ў творчасці як нямецкіх пісьменнікаў, так і беларускіх. Найбольш пака-
зальнымі з’яўляюцца працы Эрыха Марыі Рэмарка і Максіма Гарэцкага. 
Творы гэтых пісьменнікаў найбольш поўна выяўляюць самыя вострыя 
праблемы свайго часу, важнейшыя сацыяльныя, класавыя, маральна-
этычныя канфлікты эпохі. Найбольш паказальнымі з’яўляюцца працы 
“На імперыялістычнай вайне” Максіма Гарэцкага і “На Заходнім фронце 
без перамен” Эрыха Марыі Рэмарка. Трагічная і горкая праўда пра вайну 
і людзей на вайне, пра пакуты чалавека на вайне – вось унутраны змест 
гэтых твораў. Галоўным прадстае вайна з пункту гледжання радавога яе 
ўдзельніка, адлюстраванне вайны такой, якая яна ёсць у сапраўднасці, 
без падмалёўкі, ідэалізацыі, без прыхарошвання і ў той жа час без на-
грувашчвання жахаў. І таму ў творах пісьменнікаў трагічнае суседнічае з 
бытавым, паўсядзённым, узвышанае з камічным і гумарыстычным. 
Жарт, дасціпная прымаўка таксама садзейнічаюць паслабленню драма-
тычнай, напружанай атмасферы. Бязлітасная праўда і ўвага да канкрэт-
нага чалавека, радавога ўдзельніка вайны сталі для аўтараў галоўным 
ідэйна-творчым прынцыпам. Пісьменнікі бачылі сваю задачу не толькі ў 
тым, каб добрасумленна апісаць псіхалагічны стан героя  ва ўмовах 
ваеннага жыцця. Іх намаганні скіраваны на раскрыццё ўсяго складанага 
комплексу чалавечых пачуццяў, дзе ў супярэчлівае адзінства зліваюцца 
свядомае і падсвядомае, рацыянальнае і інтуітыўнае. Яны не ўхіляліся ад 
таго, каб расказаць аб прарочым сне салдата, трызненні параненага, па-
міраючага. Героі твораў пільна ўглядаюцца ў сябе, прыслухоўваюцца да 
ўласнага ўнутранага голасу, аналізуюць свае пачуцці. І вельмі часта ад-
крываюць ў сваім характары новыя, нечаканыя і, можа не заўсёды пры-
вабныя, рысы і якасці. Чалавек на вайне – гэта складанае перапляценне 
супярэчлівых пачаткаў. Ён загадкавы нават сам для сябе, як неспадзява-
нымі аказваюцца і яго ўчынкі. Вельмі важнай з’яўляецца ідэя інтэлігент-
насці чалавека, барацьба за ўнутраную цэласнасць, чалавечую сувярэн-
насць. Здавалася б, і сапраўды ва ўмовах вайны ўсё было падпарадка-
вана таму, каб знішчыць чалавека маральна, вытруціць з яго душы пры-
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гожае, чалавечае, зрабіць паслухмяным выканаўцам чужой волі. Але ча-
лавек заўсёды, а тым больш у такіх умовах, як вайна, павінен заставацца 
інтэлігентам. Крытычна аўтары ставяцца і да афіцыйна-прапагандысц-
кай фразеалогіі ў адносінах да сэнсу і характару вайны. 

У галоўных творах пісьменнікаў зараджаецца паняцце “справядлівай 
вайны”. Той, хто пабываў на вайне, сцвярджаюць сваімі творамі аўтары, хто 
спаўна пазнаў меру чалавечых пакут, хто зведаў горыч страты блізкіх, той 
не можа быць шчаслівым, калі толькі ён не закончаны эгаіст, для якога іс-
нуе адно гора – асабістае. Для сумленнага ж чалавека няма схованкі ад 
уласных дум, ад глыбокага спачування тым, хто застаўся ў халодных, за-
снежанных акопах. У сферы прыватных, асабістых адносін аўтары бачаць 
нешта большае, чым пачуцці людзей, якія разам пазнаюць гора і цяжар ва-
еннага жыцця у паводзінах людзей, што прайшлі франтавое выпрабаван-
не, пісьменнікі ўглядзелі парасткі новай маралі, праяўленне новага тыпу 
чалавечых адносін. Гэтыя людзі вымяраюцца аўтарамі інакшай, больш 
высокай меркай на годнасць чалавека. Часта мерка гэтая не адпавядала 
традыцыйным нормам мяшчанскай дабрачыннасці. Пісьменнікаў ураж-
валі сапраўдная таварыскасць, еднасць, дух калектывізму і згуртаванасці. 
У гэтых вось якасцях людскога мноства, грамады аўтары бачылі вялікую, 
сацыяльна дзейсную, актыўную сілу, якой належыць будучае. 

Э.М. Рэмарк ухіляецца краснамоўя, рыторыкі і гучных патэтычных 
слоў. Яго мова скупая, часам шуршавая, але цёплая, як салдацкі шынель; 
адрывістая і грубавата-насмешлівая, але шчырая, патаенна-ласкавая, як 
начная размова ў акопе. Строгая, часам, нават, знарочыстая, аб’ектыў-
насць апавядання Рэмарка разам з тым працятая глубокім лірызмам, рас-
повяд вядзецца ад імя першай асобы. Гэта не проста штучны літара-
турны прыём, а натуральна неабходнае выражэнне адносін аўтара да та-
го, аб чым ён піша. Пісьменнік вельмі стрыманы, нешматслоўны ў апі-
санні людзей і падзей, часам амаль прыкметна, але больш выразна афар-
боўваючы іх іроніяй, жартам. Ён сценаграфічна дакладна прайгравае дыя-
лог і некалькі скупымі рысамі выразна адлюстроўвае прадметы і мяс-
цовасць. Нібы нечакана ўзнікаюць карціны прыроды: сад, поле, горны 
ландшафт. Яны выдзяляюцца такой лаканічнасцю і разам з тым паэтыч-
най гушчынёй і яркасццю колераў, такой музычнасцю мовы. 

Такім чынам, Першая сусветная вайна знайшла сваё яскравае адлюс-
траванне ў творах М. Гарэцкага і Э.М. Рэмарка. Пісьменнікі прайшлі праз 
яе, атрымалі раненне, бачылі як гінуць іх таварышы. Шмат падобнага мы 
назіраем таксама і ў іх галоўных герояў. У творах гэтых пісьменнікаў пака-
заны працэс знішчэння даваенных парадкаў і поглядаў, паўстаюць пытан-
ні вайны і міру, баявыя дзеянні паказваюцца вельмі рэалістычна, з пункту 



 87

гледжання простага радавога салдата, ўзнікаюць азначэнні “справяд-
лівай” і “малой” вайны, а таксама тлумачацца матывы яе бессэнсоўнасці. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Л. Г. Воронецкая 

Главной особенностью современного экономического развития явля-
ется начавшийся в конце прошлого века переход развитых стран мира от 
индустриального к постиндустриальному обществу. Научно-техничес-
кие достижения стали определяющим фактором роста производительно-
сти и ускорения изменений в структуре экономики. 

Экономический рост может помочь в решении социально-экономи-
ческих задач, а также проблемы, вызванной противоречием между без-
гранично растущими потребностями и ограниченными ресурсами. Од-
нако поиск реалистичных движущих сил роста зависит от четкого пони-
мания общих закономерностей развития экономики, правил макроэко-
номической политики и исторических условий функционирования каж-
дой страны. Обоснование траектории устойчивого экономического роста 
должно базироваться на комплексной оценке его факторов. 

Восстановив свою независимость в 1991 г., Беларусь одновременно 
стала наследником части советского прошлого. Начало трансформации 
экономики неизбежно привело к адаптационному спаду, который про-
длился до 1996 г. Однако в Беларуси реакцией на спад стало не ускоре-
ние рыночных реформ, а восстановление централизованного государст-
венного контроля над экономикой [1, c. 17].Период между двумя кризи-
сами – российским 1998 г. и глобальным экономическим 2008–2009 гг. – 
для экономики Беларуси знаменуется быстрым экономическим ростом 
при сохранении экономической модели, основанной на государственном 
планировании и государственных предприятиях. При этом данное деся-
тилетие можно разбить на два периода: до 2003 г. и после него. Для пер-
вого периода характерен более сдержанный экономический рост, обу-
словленный, в первую очередь, восстановлением спроса на российском 
рынке. Во втором периоде основными факторами роста стали снижение 
цен на энергоресурсы для Беларуси (рост совокупного предложения), 
рост цен на энергоресурсы на мировых рынках и рост экспорта, моне-
тарная и фискальная экспансия, обеспечивающие рост доходов граждан 
и рост потребления (рост совокупного спроса). 

В условиях отсталой технологической базы, низкой эффективности 
производства и конкурентоспособности промышленных товаров благо-
приятные условия обернулись против белорусской экономики в период 


