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Г.М. БУТЫРЧЫК 

АСОБА I ГРАМАДСТВА Ў РАМАНЕ НОРМАНА МЭЙЛЕРА
«БЕЗАБАРОННЫЯ I МЁРТВЫЯ» (1948) 

Рассматриваются концепции человека и
общества в романе Н. Мейлера «Нагие и
мёртвые» через их проекцию на конфликт
произведения, его композицию и систему
образов. 

The Mailer's novel «The Naked and the 
Dead» is the focus of this study. The author's 
concepts of personality and community are ex-
amined through their realization in the conflict 
of the novel, its composition and characters. 

Другая сусветная вайна стала адной з самых трагічных падзей XX ст., 
якая значна паўплывала на светаадчуванне чалавецтва. Літаратура пра
вайну ў поўнай ступені адлюстравала рознагалоссе меркаванняў пра сэнс і
змест гістарычнага працэсу, часам драматычных стасункаў асобы і гра-
мадства. Для літаратуры ЗША актуальным стала пытанне пра стаўленне
амерыканцаў да вайны, якая вялася пераважна на чужой тэрыторыі (калі не
ўлічваць нападу японцаў на Перл-Харбар 7 снежня 1941 года) і напрамую, 
здавалася б, не закранала інтарэсаў нацыі, што перажывала наступствы
Вялікай Дэпрэсіі. Як сведчыць П. Айчынгер, амерыканцы ўдзельнічалі ў вайне
з «панурай пакорлівасцю»*, яны бачылі яе як працу, якую трэба зрабіць, каб
зноў вярнуцца да цывільнага жыцця. «Калі вызначальнай рысай стаўлення
амерыканскага салдата да Першай сусветнай вайны быў традыцыйны
амерыканскі ідэалізм, - працягвае даследнік, - то ў дачыненні да Другой
сусветнай вайны вызначальнымі сталі іншыя звыклыя для амерыканцаў
паняцці: прагматызм і рэалізм»** (Aichinger 1975, 34). Разам з тым амеры-
канскае войска падчас вайны ператварылася ў адно з самых магутных. 

  * Літаральна: a spirit of glum resignation. 
 ** Тут i далей пераклад з англійскай мовы мой.    Г. Б. 
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Людскія страты ў ім былі значна меншыя, чым у любым іншым. Таму ў
цэнтры ўвагі амерыканскіх пісьменнікаў часта станавілася не сама вайна, а
войска як сацыяльны інстытут, складаная іерархія адносін, заснаваных не
на асобаснай, а на службовай шкале; ваенны досвед выкарыстоўваўся аўта-
рамі для даследавання складаных узаемадачыненняў асобы і дзяржавы, 
чый прэсінг на індывідуальнасць станавіўся ўсё больш адчувальным. Як
сведчыць А. Экірч, «паўнамоцтвы дзяржавы значна пашырыліся падчас
вайны, яе ціск на асобу найбольш яскрава праступаў праз прызыў на
вайсковую службу, уводзіны карткавай сістэмы на прадукты І кантроль цэн... 
Выдаткаванні на ўзбраенне заставаліся вялікімі, ніколі не вяртаючыся да
перадваеннага ўзроўню, а палітычны ўплыў узброеных сіл ствараў атма-
сферу бясконцага крызісу» (Ekirch 1955, 309, 327). Адсюль і спецыфіка
амерыканскага ваеннага рамана. Калі большасць навукоўцаў, якія дасле-
дуюць тэму вайны ў нацыянальных літаратурах альбо ў тыпалагічным аспекце
(С. Белза, Л. Плоткін, А. Бачароў, В. Ведзіна, А. Адамовіч, інш.), у сваіх
жанравых азначэннях акцэнтуюць менавіта тэматычны аспект, то А. Асоўскі, 
які разглядае пытанне на амерыканскім матэрыяле, адзначае: «Ваенным
раманам з'яўляецца твор, у цэнтры якога знаходзяцца адносіны паміж
войскам, з аднаго боку, і дзяржавай, грамадствам, асобай, з другога» 
(Осовский 1986, 7). Канфлікт асобы і грамадства ў рамане Н. Мэйлера
«Безабаронныя і мёртвыя» (Mailer N. «The Naked and the Dead», 1948) стаў
предметам гэтага даследавання. 

«Безабаронныя і мёртвыя» Н. Мэйлера - адзін з першых раманаў, напі-
саных непасрэдным удзельнікам ваенных падзей. Разам з творамі I. Шоў
(«Маладыя ільвы») і Дж. Джонса («Адсюль у адвечнасць») ён стаў класікай
амерыканскай ваеннай прозы. У прадмове да юбілейнага паўстагоддзевага
выдання аўтар падкрэслівае: «...ён (раман. - Г. Б.) выйшаў акурат у на-
лежны час, калі мінула амаль тры гады пасля Другой сусветнай вайны і ўсе
былі гатовыя да вялікага ваеннага рамана, які даваў уяўленне пра тое, як
усё адбывалася» (Mailer 1998,5). Супрацьстаянне дзвюх сіл пакладзена ў
ідэйны падмурак твора. Р.Г. Уолдран бачыць яго центральны канфлікт у
барацьбе паміж імкненнем «да індывідуальнай цэласнасці* і дэперсаналі-
зацыяй і дэтэрмінізмам сучаснага жыцця» (Waldron 1972, 273), Н. Падгорац-
у барацьбе паміж «прагай да абсалютнай свабоды», «духоўнай незалежнасці» 
і аб'яднанымі сіламі прыроды і войска, імперсанальнымі, магутнымі і варо-
жымі чалавеку (Podhoretz 1964, 180, 182). На ўзроўні вобразнай сістэмы
гэты канфлікт адлюстраваны ў супрацьстаянні безабаронных і мёртвых
(Джуліо Марцінас, Рэд Уолсан, Рой Галахер, Джо Голдстэйн, Полак Жэнвіч, 
Вудроў Уілсан, Уільям Браўн) і каханкаў вайны**  (генерал Эдвард Камінгс і
сяржант Сэм Крофт), для якіх забойствы - арганічны стан, магчымасць
рэалізаваць жыццёвыя амбіцыі. Трагізм існавання асобы ў варожым ёй
свеце, яе адзінота, адчай, утрапенне і чалавечыя жарсці, што штурхаюць
людзей на злачынствы супраць сабе падобных, ідэя каштоўнасці кожнага
чалавека з усімі яго надзеямі і расчараваннямі становяцца предметам
уважлівага разгляду Н. Мэйлера. Пісьменніка цікавіць з'ява, якую Дж. Джонс
у публіцыстычнай кнізе «Другая сусветная вайна» назваў «corporatizing of 
the war» - ператварэннем вайны ў бізнес, калі жыццё асобна ўзятага салдата
і яго дзеянні нязначныя ў межах шырокамаштабных вайсковых аперацый, 
але становяцца адзіна важнымі з пункту гледжання мёртвых, скалечаных і
тых, каму пашчасціла выжыць. 

* Літаральна: the will to individual integrity. 
** Каханак вайны (war l o v e r )  - азначэнне, узятае з назвы рамана Дж. Xepci (Hersey J. «The 

War Lover»), у якім герой адчувае не толькі маральнае, але і фізічнае задавальненне ад сваей
разбуральнай дзейнасці. У якасці агульнага імя для антыгерояў амерыканскага ваеннага
рамана прапанаванае С. Бяловым і Г. Злобіным. 
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Цэласнае ўспрыняцце твора немагчымае на падставе рускага перакладу*, 
бо ў ім не толькі адсутнічаюць істотныя для разумения часткі, няма 
графічнага акцэнтавання пэўных момантаў, фраз, ідэй праз курсіў і вялікія 
літары, але не адлюстраваная задуманая Н. Мэйлерам структура, якая, 
паводле П. Джонса, у творы «выключна важная, бадай што цэнтральная» 
(Jones Р. 1976, 88). Падкрэслена ўскладнёная арганізацыя рамана прымушае 
згадаць складаныя кампазіцыйныя збудаванні Дж. Дос Пасаса, чый уплыў 
на Н. Мэйлера відавочны. Раман складаецца з чатырох частак. Першая -
«Хваля» - своеасаблівы пралог, які распавядае пра высадку амерыканскіх 
войск на востраў Анапапей, знаёміць з асноўнымі героямі. Другая - «Гліна і 
Форма» - амаль цалкам прысвечана планам Камінгса па захопу вострава, 
філасофіі генерала і яго рашэнню адправіць разведузвод з, па сутнасці, 
бессэнсоўнай місіяй. Частка трэцяя «Расліна і Прывід» - гэта гісторыя 
разведаперацыі за выключэннем шостага раздзела (які змяшчае эпізод 
стральбы генерала з гарматы і яго наступныя спробы філасофскага сінтэзу) 
і адзінаццатага раздзела, у якім апісваецца бліскучая перамога маёра 
Далесана над рэшткамі японцаў. У частцы чацвёртай «След ад хвалі», якая 
ўяўляе сабой эпілог, генерал Камінгс ацэньвае наступствы вайсковай 
аперацыі на Анапапеі. Рускі пераклад назвы апошняй часткі «Поминки» 
ўяўляецца не зусім дакладным. Англійскае wake - слова шматзначнае. 
Зыходзячы з кампазіцыі твора, апошняя частка павінна карэляваць з першай 
як пралог з эпілогам, утвараючы своеасаблівае кола. Калі ў пралозе 
размова ідзе пра высадку дэсанта, то эпілог змяшчае вынікі аперацыі. 
Адпаведна wake - наступства таго, што ўзнікае ў выніку wave. 

Дзве асноўныя часткі рамана (II і III) уключаюць харавыя інтэрлюдыі, 
тэмы якіх - звыклыя предметы салдацкіх размоў: «У чарзе за ежай», 
«Жанчыны» (адсутнічае ў перакладзе), «Рана на мільён долараў», «Рата-
цыя» і нямы хор «Што мы будзем рабіць, калі выбярэмся адсюль». Гэтыя 
калектыўныя інтэрпаляцыі паглыбляюць агульную атмасферу безна-
дзейнасці і марнасці таго, што адбываецца на востраве, і чалавечага жыцця 
ўвогуле. Падобную ж функцыю выконваюць раздзелы «Машыны часу», у 
якіх падаецца перадгісторыя герояў. Кожны з гэтых раздзелаў пачынаецца з 
невялікага апісання знешнасці героя падчас яго знаходжання на востраве. У 
тэксце яно маркіраванае курсівам. Пры падачы даваеннага жыцця пісь-
меннік выкарыстоўвае форму цяперашняга часу, адмаўляецца ад афармлення 
дыялогаў і простай мовы, дзякуючы чаму гісторыі герояў успрымаюцца 
скрозь прызму іх свядомасці. Часам некаторыя моманты жыцця персанажаў 
падаюцца амаль стэнаграфічна (напрыклад, звычкі Уільяма Браўна і яго 
жонкі). У адным са сваіх інтэрв'ю** Н. Мэйлер прызнаваўся, што для кожнага 
персанажа ён меў багатае дасье, многія дэталі якога так ніколі і не ўвайшлі 
ў раман. Пісьменнік таксама маляваў схемы стасункаў розных герояў. Аўтар 
меў намер толькі некалькі першых раздзелаў прысвяціць біяграфіям, у 
канчатковым варыянце яны занялі значную частку кнігі. Перадгісторыі 
адлюстроўваюць сувязь паміж прыватным жыццём чалавека і гістарычнымі 
падзеямі, яскрава перадаюць атмасферу амерыканскага перадваеннага 
жыцця. Героі, якім ад дваццаці да трыццаці год, - прадстаўнікі розных 
нацыянальнасцей (мексіканец Марцінас, габрэй Голдстэйн, паляк Жэнвіч), 
розных штатаў і гарадоў (Уолсан з шахтаў Мантаны, Галахер з Бостана, 
Крофт з Заходняга Тэхаса) - аб'яднаныя адзіным адчуваннем паражэння, 
правалу, марнасці, немачы. Як адзначае А. Гордан, словы fa i lure,  futility,   
impotence  займаюць у рамане адно з першых месцаў паводле 

*  Гл.: Мейлер  Н .  Нагие и мертвые (военные приключения) / Пер. с англ. И. Разумного,      
В. Михайлова, В. Гладышевой. В 2 кн. М.: «ВЕЧЕ», «РИПОЛ», 1994. 

** Маецца на ўвазе інтэрв'ю «Мастацтва прозы № 32», дадзенае 6 ліпеня 1963 года і змешчанае 
ў «Paris Review». Цалкам яго можна прачытаць на сайце www.theparisview.com/media/4503_mailer.pdf. 
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частотнасці (Gordon 1980, 61-62). «Кожны з партрэтаў "Машыны часу", -піша 
амерыканскі даследчык ваеннай прозы Дж. Олдрыдж, - проста паказвае нам, 
што жыцці людзей былі больш бессэнсоўнымі і марнымі да вайны, чым тыя, 
якія б вынікалі з вайны» (Aldridge 1951, 135-136). Так, Уолсан у свае 
дваццаць тры адчувае сябе старым. «Мы народжаны пакутваць», - неаднойчы 
паўтарае Голдстэйн. Жыцці герояў, за рэдкім выключэннем, разгортваюцца 
па звыклым сцэнарыю: пазбаўленае радасці дзяцінства (у сіроцкім доме -
Полака, на шахтах і ў няспынных бадзяннях па краіне - Уолсана, у мексі-
канскіх кварталах - Марцінаса) - бясконцыя пошукі працы - стасункі з жанчы-
намі і сямейнае жыццё (якія найчасцей прыносяць расчараванне) - прызыў у 
войска (часцей выпадковы). Кожны з перадваенных фрагментаў ідзе акурат 
за пэўнай недарэчнасцю, якая адбылася з героем на вайне. Так, біяграфія 
Рэда Уілсана суправаджае эпізод, у якім ён ледзьве не расплаціўся ўласным 
жыццём за тое, што як след не вычысціў зброю, якая дала асечку ў самы 
адказны момант; перш чым расказаць гісторыю Галахера, аўтар 
паведамляе пра смерць яго жонкі. Выключэнне складаюць каханк і  вайны  
- генерал Камінгс і сяржант Крофт, якія пачуваюць сябе на вайне досыць 
упэўнена. 

Падмуркам для светапогляду Камінгса - Крофта становіцца філасофія Ф. 
Ніцшэ і яе асноўныя канцэпты: Звышчалавек, воля да ўлады. Трэцяй частцы 
ў Н. Мэйлера папярэднічае эпіграф*: «Нават мудрэйшы сярод вас гэта 
толькі нешта няпэўнае і сярэдняе паміж раслінай і прывідам (Plant and 
Phantom. - Г. Б.). Але хіба я загадваю вам быць тым ці іншым?» (Mailer 1998, 
433). I адпаведна частка мае назву «Plant and Phantom» (у рус. «Ловушка и 
призрак»), якая карэлюе з эпіграфам. Як адказ на пастаўленае пытанне ў Ф. 
Ніцшэ ў «Так казаў Заратуштра» чытаем: «Слухайце, я вучу вас пра 
Звышчалавека! Звышчалавек - сэнс зямлі. Хай жа, і воля ваша скажа: Хай 
будзе Звышчалавек сэнсам зямлі!» (Ницше 1990, 10). На ролю 
Звышчалавека, галоўны матыў якога - воля да ўлады, прэтэндуе генерал 
Камінгс. Імкнучыся да ўлады, ён не грэбуе ніякімі сродкамі, бо як 
звышчалавек ён знаходзіцца па-за мараллю. Воля да ўлады ў Ф. Ніцшэ [der 
Wille zur Macht] - асноўная прага ўсяго існага. Яна не ведае аніякіх межаў 
дазволенага, для яе добра ўсё тое, што вынікае з улады і ўзвышае ўладу, 
кепскае ўсё тое, што зыходзіць са слабасці і паслабляе ўладу. Менавіта 
тэму ўлады П. Джонс вызначае як галоўную ў творы: «Улада чалавека над 
чалавекам, улада ваеннай сілы, палітычнай думкі, улада абставінаў» (Jones 
1976, 81). А. Гордан сцвярджае, што найбольш частотнымі словамі ў рамане 
з'яўляюцца словы ўлада/сіла (power) і кантроль (contro l )  (Gordon 1980, 61). 
Улада становіцца мэтай жыцця Камінгса. Людзі для яго не больш, чым 
шахматныя фігуры, якія можна перасоўваць па сваім жаданні, важна толькі 
паказаць, наколькі нізкае становішча яны займаюць у сістэме. Для Камінгса 
«чалавек - усяго толькі пераход (transit) ад жывёліны да Бога» (Mailer 
1998,327). Генерал бачыць войска як вялікую лесв іцу  жаху (fear ladder) :  
«Войска дзейнічае значна лепш, калі вы баіцеся чалавека, што стаіць над 
вамі, і грэбліва ставіцеся да тага, хто вам падпарадкоў-ваецца» (Mailer 1998, 
181). Сэнс вайны генерал тлумачыць як «вынік гістарычнага развіцця 
энергіі... I ёсць вялікія канцэпцыі, здольныя даць выйсце гэтай энергіі... 
ГІстарычная мэта гэтай вайны - ператварэнне патэнцыяльнай энергіі 
Амерыкі ў кінетычную» (Mailer 1998, 326-327). Пад вялікай канцэпцыяй ён 
разумев фашызм. Невыпадкова Ч. Эйзінгер называв Камінгса «прота-
фашыстам» (Eisinger 1963, 35). 3 ім пагаджаецца С. Бялоў: «Генерал Камінгс 
адкрыў у амерыканскай прозе галерэю дамарослых фашыстаў» (Белов 
1991, 7). Адзначым, што і ідэя ператварэння энергій 

* Адсутнічае ў рускім перакпадзе. 
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Камінгса, відавочна, таксама ўзыходзіць да ніцшаўскай ідэі станаўлення як 
саперніцтва паміж энергіямі, паміж сіламі ці цэнтрамі ўлады - волямі, 
кожная з якіх імкнецца стаць мацнейшай. 

Дакладнай копіяй Камінгса, але крыху меншага маштабу, з'яўляецца 
сяржант Сэм Крофт - адзін з найбольш апантаных салдат на востраве. 
Даваенную біяграфію героя пісьменнік заканчвае словамі: «Я НЕНАВІДЖУ 
ЎСЁ, ШТО НЕ ЁСЦЬ Я CAM» (Mailer 1998, 169). Фактычна - гэта яшчэ адзін 
з тэзісаў філасофіі Ф. Ніцшэ: для звышчалавека нічога больш значнага, чым 
ён сам, не існуе. Значыць, адзіны яго маральны прынцып - ісці за ўласнай 
воляй. А воля яго - гэта воля да ўлады. I дзеля дасягнення ўласнай мэты 
Крофт гатовы на ўсё. С. Бялоў адзначае: «У мэйлераўскім варыянце вайны 
ўсіх з усімі перамагае той, хто, своечасова зразумеўшы, што галоўны вораг 
зусім не там, дзе акопы і ўмацаванні гітлераўцаў ці японцаў, трымае 
кругавую абарону. Вораг - усё, што ты не сам, і свет заслугоўвае нянавісці» 
(Белов 1991, 80). 

Сімвалічнай мерай каштоўнасцей, шляхам самапасціжэння для герояў 
становіцца гара Анака. Менавіта на яе дасылае генерал узвод Крофта. Д. 
Пайзер адзначае, што для сяржанта разведка - гэта «падарожжа ў сябе»: 
«падарожжа ў прымітыўны, жывёльны, інстынктыўны цэнтр яго самога -
падарожжа праз дзікую, нязведаную і некранутую прыроду да чыстага і 
аскетычнага цэнтру яго ідэнтычнасці. Крофт распачынае падарожжа, 
апантаны сваім маньякальным жаданнем, але таксама адчувае страх, 
паколькі паспяховае завяршэнне аперацыі прывядзе да поўнага самапа-
знання» (Pizer 1982, 106). Па меры разгортвання аперацыі становіцца 
відавочнай яе немэтазгоднасць: героі вымушаны вярнуцца, не выканаўшы 
сваёй місіі. Рэакцыя Крофта на паражэнне неадназначная. Д. Берг, робячы 
псіхааналітычны разбор рамана, піша: «Гара Анака, як сцвярджае Мэйлер, 
сімвалізуе лёс, смерць, творчы імпэт. Яе значэнне тое самае, што і Сізіфава 
лёсу, які не залежыць выключна ад паўтарэння. Сізіф спасцігае вечнасць 
(etern i ty)  пасля першага ўзыходжання і вяртання. Аднойчы даведацца 
праўду - значыць спасцігнуць яе назаўсёды. Найвялікшая хіба Крофта ў яго 
недасведчанасці (unawareness). Ісціна ўнікае яго» (Burg 1977,399). 
Усведамленне таго, што любы фінал ёсць пачатак, дае надзею, і найвя-
лікшае паражэнне, якое церпяць і Камінгс, і Крофт, - нежаданне спасцігнуць 
гэтую ісціну. Немагчымасць самапазнання героямі можа быць разгледжана 
як адзін з варыянтаў канцэпцыі вечнага вяртання - стрыжнявой як для 
сюжэтнага, так і кампазіцыйнага ўзроўняў твора*. Як лічыць Д. Берг, сваё 
сыходжанне з гары героі ўспрымаюць як поўнае прыняцце абсурднасці 
чалавечага існавання і пачынаюць спяваць песню «Кружы мяне ў канюшыне» 
(«Roll me over in the clover»). Англійскае roll дае больш яркую асацыяцыю з 
колам. Даследчык настойвае, што песня раскрывав адзін з асноўных тэзісаў 
Н. Мэйлера: «Песня, які і лёс Сізіфа, - гэта абсурдная праўда. Рэфрэн, які 
перадае дзеянне, якое паўтараецца, падобна да хвалі І яе адбітка**, 
узыходжання і сыходжання з Анакі. Жыццё - гэта ўсяго толькі карагод 
( roundelay)» (Burg 1971, 399-400). 

У вобразах Камінгса І Крофта ўвасоблена ідэя дэгуманізацыі грамадства, 
заснаванага на страху і падпарадкаванні. Менавіта перад такімі людзьмі, а 
не перад знешнім ворагам героі адчуваюць сябе найбольш безабароннымі. 

Канфлікт асобы і сістэмы найбольш удала пададзены ў двух эпізодах -
гісторыях супрацьстаяння Камінгса - Хірна і Крофта - Уолсана адпаведна. 
Лейтэнант Роберт Хірн - памочнік генерала. Н. Мэйлер паказвае ідэаліста, 

* Зноў-такі ў рускім перакладзе многія істотныя моманты адсутнічаюць. Напрыклад, 
фінальная песня «Roll me over in the clover, and do it again». 

** У англійскім варыянце словы wave (хваля) i wake (адбітак) таксама назвы першай і 
апошніх частак рамана. 
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які грэбуе ўсімі, хто не жыве ў адпаведнасці з яго ідэаламі. Герой прытрым-
ліваецца тэорыі «некранутай свабоды» ( inviolate freedom). Менавіта 
свабода разглядаецца Хірнам як аснова персанальнай недатыкальнасці, 
цэласнасці (integrity), што вылучае яго з масы і абараняе ад пакут. Адзіная 
значная рэч для героя - «нікому не дазволіць закрануць тваю годнасць (у 
тэксце - цэласнасць ( integr i ty).  - Г. Б.) у прынцыповых пытаннях» (Mailer 
1998, 332). Разам з тым, знаходзячыся на службе ў Камінгса, Хірн 
паступова прызвычайваецца да выканання даручэнняў, якія прыніжаюць 
яго. Удзел у разведаперацыі - магчымасць адчуць, што такое лесв іца  
жаху генерала. Ён разумев, што Крофт - добры камандзір таму, што яго 
баяцца і ненавідзяць. Па меры тага як Хірн усведамляе, што Крофт - добры 
камандзір таму, што яго баяцца і ненавідзяць, лейтэнант прыходзіць да 
думкі адмовіцца ад звання пасля заканчэння аперацыі. ЁН ніколі не здзейсніць 
свайго намеру, бо будзе забіты ў самы неспадзяваны момант. 

Двайніком лейтэнанта Хірна ў рамане выступав радавы Рэд Уолсан. 
Паводле сваей прыроды, Рэд - фаталіст, ён верыць у тое, што адзіны 
шанец у салдата на вайне - рана ці позна быць забітым. Ён не мае ілюзій і 
наконт войска, у якім «чалавек не больш, чым паршывая скаціна». Адзін з 
кульмінацыйных момантаў рамана - супрацьстаянне Рэда і Крофта, калі, 
усведамляючы бессэнсоўнасць аперацыі, герой адмаўляецца ісці далей. 
Падпарадкоўваючыся сяржанту, Рэд разважае, што чалавек - усяго толькі 
вінцік у вялікім механізме. Па меры таго як Рэд прыходзіць да такой 
высновы, аповед ад другой асобы змяняе аповед ад трэцяй, што сведчыць 
пра большую дэперсаналізацыю. 

Сяржант мае зброю, каб вярнуць уладу, а за плячыма генерала Камінгса 
стаіць магутная дзяржаўная сістэма. Н. Мэйлер мяркуе, што людзі занадта 
занятыя сабой дзеля таго, каб працаваць на агульную карысць. Спрадвечны 
амерыканскі індывідуалізм спрычыніў хутчэй імкненне да ўлады і сама-
сцвярджэння, чым жаданне самаахвяравання. Перамагла так званая мараль 
сілы: тыя, хто маюць уладу, здольныя дасягнуць сваёй мэты; у каго яе няма -
вымушаны падпарадкавацца і цярпець паражэнне. 

Што датычыць мёртвых, то лічу магчымым разглядаць гэты канцэпт у 
кантэксце з'явы, якую Дж. Джонс назваў эвалюцыяй салдата - некалькі 
этапаў, што праходзіць чалавек у ваеннай форме: казарменная муштра, 
сутыкненне з першай пралітай крывёю і прыняцце ўласнай смерці як 
здзейсненага факта, і менавіта такая пазіцыя дазваляе яму выжыць. У кнізе 
«Другая сусветная вайна» Дж. Джонс піша: «Я мяркую, што калі адкінуць усе 
нацыяналістычныя, ідэалагічныя і патрыятычныя лозунгі, усе намаганні 
пераканаць салдата ў тым, што ён гіне дзеля нечага, у выніку застаецца 
поўнае прыняцце салдатам факта, што ягонае імя ўжо значыцца ў спісе 
забітых» (Jones 1977, 43). У Дж. Джонса эвалюцыя салдата суадносіцца з 
канцэпцыяй батальнай здранцвеласці (combat numbness) -паступовай 
стратай адчувальнасці на вайне. Падобны светапогляд у поўнай меры 
ўласцівы героям Н. Мэйлера: яны адчуваюць сябе памёрлымі задоўга да 
таго, як сутыкнуцца з ворагам. Батальныя сцэны займаюць у рамане 
невялікае месца. Смерць герояў апісваецца некалькімі сказамі і паказва-
ецца абсурднай і недарэчнай, як і само жыццё: Хэнесі - адзіны, хто гіне 
падчас абстрэлу ў самым пачатку твора; лейтэнант Хірн забіты куляй 
японца ў той момант, калі ён менш за ўсё чакае сустрэць ворага; Рот 
зрываецца ў бездань падчас разведаперацыі, Уілсан памірае ад раны... 

Абсурднасць чалавечага існавання - гэта тое, з чым урэшце сутыкаюцца 
героі па абодва бакі барыкады. Заўважым, што экзістэнцыяльныя матывы 
надзвычай моцныя ў творы. Гэта адзначалася многімі даследнікамі (А. Бергам, 
Р. Уолдранам, Л. Адаме і інш.). Сіла, улада, падпарадкаванне, лесвіца жаху-
паняцці, якія грамадства супрацьпастаўляе свабодзе, цэласнасці, чысціні, 
самакаштоўнасці  чалавечай  асобы.   Н. Мэйлер  звяртаецца  да  ваенных 
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падзей, каб даследаваць прычыны беспрытульнасці чалавека ў свеце, каб
даць панараму сацыяльных стасункаў у сучасным яму, ужо мірным, 
соцыуме, які працягвае існаваць паводле вайсковых законаў. Канфлікт
асобы і грамадства пададзены пісьменнікам на ўсіх узроўнях мастацкага
тэксту, і найперш у сутыкненні безабаронных і мёртвых і каханкаў вайны. 
Пісьменнікам здымаецца традыцыйная антыномія свае - чужыя і раз-
глядаецца канцэпт свае чужыя. Перманентнасць гэтага канфлікту, яго
паўтаральнасць адлюстравана як на ўзроўні сістэмы персанажаў праз
герояў двайнікоў, так і на ўзроўні кампазіцыі, якая ўяўляе сабой свое-
асаблівае кола. Аўтарская пазіцыя праступае ў развянчанні каханкаў
вайны  праз акцэнтаванне беспадстаўнасці іх неабмежаваных прэтэнзій на
«ўсёмагутнасць» і ў паказе пазітыўнага досведу некаторых безабаронных. 
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