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ВАЕННАЯ ПРОЗА ВАСІЛЯ БЫКАВА І АЛЕСЯ ГАНЧАРА:  
ДА ПЫТАННЯ ПРА РЭЦЭПЦЫЮ ТВОРЧАСЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА ВА УКРАІНЕ

Резюме. Рецепция на Украине военной прозы василя Быкова (1924–2003) впервые изучается через сравнительно-типо-
логическое рассмотрение творчества выдающегося белорусского писателя и классика украинской литературы Олеся Гончара 
(1917–1995). При этом особенности и динамика рецепции выявляются в связи с идейно-художественной эволюцией украин-
ского литературного процесса – от стилистики романтизма до широкого спектра философской проблематики, реалистических, 
экзистенциальных приемов письма. Проведенный анализ объясняет феномен украинской рецепции «жестко реалистического» 
творчества в. Быкова: неполнота восприятия в 1960-е гг. сменяется начиная с 1980-х гг. активным его вхождением в культурное 
пространство Украины.
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Abstract. The following article «About the problem of reception of Vasil Bykov’s works in Ukraine» first examines the works of the 
outstanding Belarusian writer Vasil Bykov and the famous Ukrainian author Oles Gonchar based on a comparative typology. In this 
context, the dynamic characteristics of reception becomes apparent in respect of the long evolution of the Ukrainian literature process, 
which means from the romantic style over to the wide range of philosophic problems to the  realistic-existentialistic ways of writing. The 
analysis made explains the phenomenon of the Ukrainian reception of the «brutally realistic» works of  V. Bykov: the incomplete perception 
during the 1960s and its upcoming increasing interest from the 1980s which made the works part of the Ukrainian cultural life.
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васіль Быкаў – пісьменнік, вядомы ў шырокім еўрапейскім свеце найперш праз таленавітую распра-
цоўку ў прозе тэмы вялікай айчыннай вайны. Пэўнымі адметнасцямі пазначана ўваходжанне ваеннай 
прозы беларускага пісьменніка ва ўкраінскі сацыякультурны кантэкст. асаблівасці рэцэпцыі творчасці 
в. Быкава ва Украіне ў значнай ступені тлумачацца спецыфікай нацыянальнага менталітэту ўкраінцаў, 
вядучымі тэндэнцыямі развіцця ўкраінскага літаратурнага працэсу. У агульным рэчышчы моцнай за-
цікаўленасці прозай беларускага аўтара ва ўкраінскім асяроддзі на першых яе этапах назіраецца не-
каторая абмежаванасць прэзентацыі творчасці в. Быкава, пра што, у прыватнасці, сведчаць наступныя 
паказальныя факты. Знакаміты твор в. Быкава «Мёртвым не баліць», створаны ў 1964 г., прыйшоў 
да чытачоў савецкай Украіны са спазненнем амаль на чвэрць стагоддзя, хаця сюжэтна ён арганічна 
ўпісаны ў старонкі «ўкраінскай біяграфіі» пісьменніка, пазначаны гранічнай праўдзівасцю ў паказе ва-
енных падзей менавіта на ўкраінскай зямлі. З другога боку, вельмі аператыўна была ўведзена ў куль-
туру ўкраінцаў «альпійская балада» (1964) в. Быкава. Украінскі пераклад, выкананы Г. вігурскай, 
з’явіўся амаль услед за арыгіналам (1965). да сцэнічных пастановак «альпійскай балады» аператыўна 
звярнуліся вядучыя рускамоўныя тэатры Украіны ў львове, Харкаве, днепрапятроўску. даследаванне 
ў параўнальна-тыпалагічным аспекце творчасці в. Быкава (1924–2003) і вядучага ўкраінскага пісьменні-
ка пасляваеннага часу алеся Ганчара (1917–1995) у значнай ступені спрыяе асэнсаванню асаблівасцей 
рэцэпцыі ваеннай прозы беларускага пісьменніка ва Украіне. 

Свой творчы шлях а. Ганчар пачаў яшчэ ў перадваенныя гады, будучы студэнтам-філолагам 
Харкаўскага ўніверсітэта. Франтавыя дарогі добраахвотніка а. Ганчара прайшлі праз землі Усходняй 
і Заходняй еўропы, якія Савецкая армія вызваляла ад фашызму. Гэты жыццёвы вопыт быў асэнсаваны 
пісьменнікам у яго рамане-трылогіі «Сцяганосцы» (1946–1948). Твор атрымаў дзяржаўную прэмію СССР, 
аказаў моцны ўплыў на развіццё ўсёй савецкай літаратуры. Іван драч адзначаў наступнае: «аўтары, 
якія сталі пісаць пра вайну пасля, – Юрый Бондараў, Рыгор Бакланаў, васіль Быкаў, віктар астаф’еў, 
анатоль ананьеў і іншыя – не маглі пакінуць па-за ўвагай першага з шэдэўраў, які ўзнік літаральна 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2015. № 1

4

з агню вайны. Яны ў чымсьці засвоілі гэты ўрок, у чымсьці адштурхнуліся, нешта аспрэчвалі і вырасталі 
на гэтых дыскусіях, але без асваення ганчаровай праўды пра вялікую айчынную вайну не змог прайсці 
ні адзін аўтар, хто вырас як майстар гэтай тэмы»1 [1, с. 137]. Меркаванні І. драча цалкам слушныя, 
бо Ганчар першым сярод усходнеславянскіх пісьменнікаў звярнуўся да маштабнага асвятлення тэмы 
вялікай айчыннай вайны. 

а. Ганчар, як і іншыя аўтары – удзельнікі вайны, абапіраўся на аўтабіяграфічны матэрыял. Яго творы 
насычаны героікай подзвігу савецкага чалавека. Ідэйная скіраванасць твораў уключала моцны струмень 
інтэрнацыянальнага пафасу перамогі над фашызмам. Гэтыя якасці ўпісваюць Ганчара ў тыпалогію па-
чатковага асваення ваеннай тэмы савецкімі пісьменнікамі. Той жа аб’ём матэрыялу, на які адважыўся 
а. Ганчар, патрабаваў не лакальнага, у форме апавядання ці аповесці, а шырокага, эпапейнага яго адлю-
стравання. Такім чынам, а. Ганчар з яго трылогіяй «Сцяганосцы» акумуляваў прыметы першага і другога 
этапаў савецкага ваеннага эпасу: і непасрэднасць уражанняў ад перажытага, і маштабнасць падзейнасці. 

Творы а. Ганчара выяўляюць яго індывідуальна-аўтарскую манеру пісьма. аднак нельга не ўлічваць 
і тое, што мастацкі свет пісьменніка фарміраваўся на традыцыях класічнай украінскай літаратуры, што 
творчасць яго сама з’яўляецца неад’емным складнікам нацыянальнай культуры. найперш згадаем 
дасягненні ўкраінскіх пісьменнікаў у асэнсаванні тэмы грамадзянскай вайны. Гэта неўміручы твор майстра 
ўкраінскай рамантычнай прозы Ю. Яноўскага – раман-песня «чатыры шаблі» (1930); кожны з раздзелаў 
твора выпісаны паводле народных гісторыка-гераічных песень. Гэта і раман у навелах Ю. Яноўскага 
«Коннікі» (1935) – працяг стылёвай манеры «чатырох шабляў». Упісваліся «Сцяганосцы» і ў тыпалогію 
ўкраінскіх твораў пра вялікую айчынную вайну сучаснікаў а. Ганчара: паэма-рэквіем П. Тычыны «Паха-
ванне друга» (1942), кінааповесць «Украіна ў агні» а. даўжэнкі (1942–1943). Усе названыя творы прагучалі 
як рэквіем па палеглых на палях крывавых баёў за родную зямлю, за свабоду і чалавечую годнасць.

Твор «Сцяганосцы» характарызуюць і як паэму-рэквіем, і як аптымістычную трагедыю. У гэтых вызна-
чэннях ёсць пэўная ўмоўнасць: паэма – ліра-эпічны, пераважна вершаваны твор, трагедыя – драматыч-
ны твор. «Сцяганосцы» ж належаць да эпасу. Прачытваецца ў вызначэннях і апраўданая метафарыч-
насць. Раманную трылогію «Сцяганосцы» з паэмай-рэквіемам збліжае скразная лірычная танальнасць. 
Рэквіем жа – шматгалосны вакальны твор жалобна-патэтычнага гучання. У той жа час у «Сцяганосцах» 
шмат падзейнасці, дзеяння, як гэта прадугледжана было яшчэ ў часы антычнасці жанрам трагедыі. Пры-
гадаем, што антычная трагедыя вырастала з жалобнай рытуальнай песні. Спасылаючыся на арыстоце-
ля, аўтар падручніка «Мастацтва слова» а. Ткачэнка піша: «Трагедыя – гэта наследаванне дзеяння важ-
кага і закончанага, якое мае пэўны аб’ём; гэта наследаванне ажыццяўляецца мовай, што па-рознаму 
аздобленая ў розных яе частках <…> і спрыяе праз спачуванне і страх ачышчэнню ад падобнага роду 
эмоцый» [2, с. 104]. У гэтым жа выданні пераканальна паказана, што скарбніца ўкраінскага пісьменства 
ўвогуле багатая на вялікую колькасць «сумежных зместаформ». Украінскія творцы, як правіла, разбура-
юць кананічныя рэцэпты родавай і жанравай вызначанасці мастацкага тэксту.

«эмацыянальная танальнасць» – тэрмін, уведзены а. Ткачэнкам для характарыстыкі разнастайнай 
палітры мастацкага ўзнаўлення рэчаіснасці ўкраінскімі аўтарамі. Пры гэтым даследчык вылучае шэраг 
дадатковых тлумачэнняў. эмацыянальная танальнасць вызначаецца праз лірычнасць (падвіды – сенты-
ментальнасць, рамантычнасць, гумарыстычнасць, меланхалічнасць і інш.), драматычную танальнасць 
(падвіды – трагічная, сатырычная, саркастычная, сентыментальная, рамантычная і інш.), эпічную та-
нальнасць (падвіды – гераічная, апісальная, фантастычная і інш.). Пры эмацыянальнай поліфанічнасці 
твора ў ім можна назіраць узаемаперапляценне розных нюансаў танальнасці. абагульняючыя высно-
вы зроблены на аналізе ўкраінскага мастацкага матэрыялу і выяўляюць нацыянальную спецыфіку 
ўкраінскай літаратуры і яе творцаў.

Паказальна, што ўступны артыкул в. Фашчанкі да шасцітомнага выдання твораў аўтара «Сцяга-
носцаў» меў назву «Паэтычны свет алеся Ганчара». Сам а. Ганчар, выказваючы сваё разуменне 
пісьменніцкай працы, адзначаў: «Кніга бярэ характары з таго грамадскага асяроддзя, у якім яна ўзнікае, 
і робіць іх больш рэльефнымі, відавочнымі, выразнымі ў іх чалавечай сутнасці» [3, с. 6]. а. Ганчар як 
мастак, піша в. Фашчанка, «згушчае слова, кандэнсуе эмацыянальны і інтэлектуальны вопыт народа, 
асабістасці» [3, с. 6]. Канкрэтная прадметнасць рэальных падзей спалучаецца ў стылі ваенных твораў 
украінскага пісьменніка з лірыка-рамантычным характарам, пры гэтым аддаецца пэўная перавага 
эмацыянальна-экспрэсіўнаму пачатку. 

Той вопыт, які меў Ганчар у пасляваенны час, ён аформіў у афарыстычную фразу: «У справядлівых 
армій лёс заўсёды прыгожы!» І верыў у тыя гады, што вялікая айчынная – апошняя вайна на зямлі. 
Як заўважыў Г. ламідзе, а. Ганчар, прайшоўшы праз усе жахі вайны, у сваёй ваеннай прозе засяродзіўся 
на адваротным, светлым: пры дапамозе мастацкага слова пісьменнік сцвярджаў «моцнае, паэтычнае, 
непадуладнае, бунтарскае, незаплямленае, узнёслае, прыгожае, творчае ў чалавеку» [4, с. 59]. 

Такім чынам, даследчыкі, вызначаючы асноўнае ў мастацкай сістэме а. Ганчара, спыняюцца на не- 
калькіх яе складніках. в. Фашчанка падкрэслівае наступнае: «насычанасць мовы рамантычнымі тро-
памі», зварот да прыёмаў фальклорнага паралелізму, калі карціны прыроды падсвечваюць унутраны 
стан персанажа, майстэрства праз «анафарычнасць, чаргаванне розных сінтаксічных структур ства-
рыць настрой, танальнасць аповеду – то песенна-ўрачыстую, то насычаную трывожнымі роздумамі», 

1  Тут і далей пераклад аўтара. – В. Л.
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«імкненне да паэтычнай сімволікі», «захопленасць прыгажосцю дзеяння», звязанага з выкананнем 
інтэрнацыянальнага абавязку. Моцнае лірычнае «мы» ў ваеннай прозе а. Ганчара першага перыяду 
выяўляла знітаванасць аўтарскага «я» з героямі твораў. М. наенка, аўтар манаграфіі пра а. Ганчара  
«Прыгажосць вернасці», вылучае менавіта ўзнёслую паэтызацыю ў «Сцяганосцах» «прыгажосці вер-
насці» роднай зямлі, каханню, абавязку [5, с. 269]. в. дончык піша пра «скразны рамантычны пафас, 
асаблівую стылеўтваральную ролю лірызму, сплаўленага з эпічнасцю» [6, с. 454]. 

Усе адметнасці творчага почырку пісьменніка справядліва разглядаюцца ў кантэксце нацыянальнай 
традыцыі класічнага пісьменства. аднак агульнавядома таксама, што літаратура знаходзіцца ў залеж-
насці ад развіцця дэмакратычных крытэрыяў грамадскага самаўсведамлення. І пачынаючы з 1960-х гг. 
ва ўсёй савецкай літаратуры на змену першаму патрыятычнаму асвятленню ваеннай праблематыкі па- 
ступова пачала прыходзіць аналітыка жорсткай рэчаіснасці. Як справядліва пісала І. Шаблоўская, у ва-
еннай прозе гэтага часу мяняецца праблематыка і паэтыка, «смещается акцент с панорамного и преи-
мущественно внешнего изображения на внутренний, человековедческий, с социологического – на 
аналитический. все больше изображается не война, а человек на войне, военная ситуация все чаще 
становится моделью испытания внутреннего мира личности, его ценностных ориентиров, глубины идей-
ной и психологической “обеспеченности” и мотивированности поступков и поведения. Изменяются тип 
героя, тип конфликта, координаты всей образной системы прозы, обогащается палитра изобразитель-
но-выразительных и жанрово-стилевых приемов» [7, с. 16].

літаратурныя персанажы знакамітай ваеннай прозы в. Быкава ствараюцца менавіта ў гэты час, 
яны наватарскія паводле сродкаў стварэння мастацкага вобраза. Героі в. Быкава, вядома ж, усе сілы 
аддаюць на перамогу. У той жа час лёсам чалавека можа кіраваць «сляпы выпадак», што набывае 
асабліва трагічнае гучанне менавіта на вайне. Сутнасць вайны – антыгуманістычная. Пісьменнік выра- 
шае «гаварыць толькі праўду, якой бы горкай яна ні здалася, будучы пры гэтым бязлітасным у сваёй  
шчырасці» [8, с. 54]. новы падыход да падзей вайны – жорстка праўдзівы, без сентыментаў, без 
замоўчвання рэалій – становіцца, як піша рускі крытык І. дзядкоў, вядучым у прозе в. Быкава [9, с. 33]. 
Яшчэ большую канкрэтызацыю індывідуальнасці пісьменніка дае л. Корань: «в. Быкаў стварыў улас-
ную, новую мадыфікацыю жанру аповесці на мяжы рэалістычнай і экзістэнцыйнай паэтыкі, засвоіўшы 
пэўныя фармальныя прыёмы да структурнай пэўнасці» [10, с. 21].

Што датычыць рамана а. Ганчара «Сцяганосцы», то ў 1970–80-я гг. гэты твор пачынае ўспрымацца 
некаторымі даследчыкамі досыць крытычна – як вырашэнне аўтарам найперш канкрэтнай ідэалагічнай 
задачы: праслаўленне палітыкі партыі і ўрада СССР. Зачэпкамі для перагляду пазіцый адносна «Сцяга-
носцаў» было, у прыватнасці, тое, што ва ўсёй трылогіі аўтар не падаў ніводнага негатыўнага персана-
жа. далей праводзіліся аналогіі паміж праслаўленым Ганчаром пераможным паходам Савецкай арміі па 
краінах Заходняй еўропы і венгерскімі падзеямі (Будапешт, 1956 г.), чэшскімі падзеямі (Прага, 1968 г.). 
абвінаваўцы пісьменніка ў гэтым выпадку зыходзілі не з мастацкай вартасці твора, а з кан’юнктуры палі-
тычнага моманту. аднак пагодзімся з асобнымі думкамі, выказанымі апанентамі а. Ганчара: «Паміраючы 
на чэшска-славацкіх землях, салдаты не зналі, што будзе праз дваццаць гадоў. Яны шчыра верылі, як 
і Ганчар, што нясуць волю сваім братам… І толькі значна пазней выявіцца, што народы, вызваленыя ад 
фашызму, трапілі пад бальшавіцкую няволю» [11, с. 299].

Крытычны абстрэл быў скіраваны і на ідэйны складнік твораў а. Ганчара, і на творчую манеру аўта-
ра «Сцяганосцаў». Як заўважыў у 1960-х гг. украінскі эміграцыйны культурны дзеяч І. Кашалівец, на лі- 
таратурную арбіту пачалі выходзіць творы ваеннай тэматыкі з «сухім аповедам, ашчадным на словы», 
«уласна проза», «сапраўдная проза» з выразнай архітэктанічнай будовай, дынамікай аповеду, «не раз-
ведзенымі, як у творах алеся Ганчара і Міхайла Стэльмаха <…> псеўдапатрыятычнымі прыкрасамі» 
і «прыгожымі словамі». Супрацьпастаўляючы а. Ганчара і в. Быкава, І. Кашалівец вылучае – як узорны – 
твор «Мёртвым не баліць», які «пазбаўлены фальшу», «дакладны і дасканалы ў дэфініцыях» [12, с. 66]. 
аднак а. Ганчар займае ва ўкраінскай культуры вельмі значнае месца і як празаік, і як літаратуразнаўца, 
і як удзельнік шырокага духоўнага жыцця ўкраінскай нацыі. Гэтыя акалічнасці працягваюць канцэнтра-
ваць увагу даследчыкаў вакол асобы пісьменніка. Таму нядаўна ў Кіеве выйшлі з друку матэрыялы твор-
чай канферэнцыі, прысвечанай менавіта «Сцяганосцам» а. Ганчара. Пазіцыя ўдзельнікаў канферэнцыі 
наступная: «Сцяганосцы» працягваюць вызначаць першы этап творчасці а. Ганчара і выразна характа-
рызуюць пошукі і дасягненні ўкраінскай ваеннай раманістыкі.

адзначым, што з надыходам 1960-х гг. у а. Ганчара пачынаецца новы этап асэнсавання тэмы вялікай 
айчыннай вайны, звязаны з яго раманам «чалавек і зброя» (1960). Паказ вайны ўкраінскі пісьменнік 
спалучае з аналізам сацыяльна-гістарычнай рэтраспектывы. а. Ганчар звязвае «ваенную сучаснасць» 
з даўнейшымі трагічнымі старонкамі нацыянальнага летапісу. І гэта – адно з галоўных выяўленняў на-
ватарства сюжэтных ліній рамана «чалавек і зброя». высокая ацэнка рамана «чалавек і зброя» была 
дадзена яшчэ ў час з’яўлення яго ў друку. Крытыка амаль аднастайна палічыла, што раман узбагаціў на-
цыянальную літаратуру, «сцвярджаючы яе даследчыцкі пафас, дэманструючы невычарпальныя магчы-
масці ў асэнсаванні “каранёў псіхікі ” асобнага чалавека і драматычнага поліфанізму быцця» [3, с. 15]. 
аднак паказальным пры гэтым з’яўляецца той факт, што афіцыйнае высокае прызнанне майстэрства 
а. Ганчара адбылося не ў 1960 г. у сувязі з ваенным раманам «чалавек і зброя», а ў 1964 г. ленінская прэмія 
была прысуджана пісьменніку за раман «Тронка», што асвятляў сучаснае мірнае стваральнае жыццё…
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в. Быкаў прайшоў свой цярністы шлях да ленінскай прэміі, атрымаўшы яе за твор «Знак бяды» ў 1986 г. 
аповесць в. Быкава «Знак бяды» і раман а. Ганчара «чалавек і зброя» засведчылі эвалюцыю творчага 
мыслення абодвух пісьменнікаў. асноўныя наватарскія падыходы да распрацоўкі ваеннай тэмы «аб’ядналі» 
пісьменнікаў. Іх блізкасць выявілася ў больш эпічнай, шырокай разгалінаванасці сюжэтных ліній ваеннага 
і мірнага жыцця. І ў той арганізацыі матэрыялу, якая ў літаратуры атрымала прыпіску дзякуючы тагачас-
най еўрапейскай раманістыцы і творам а. Ганчара. Як і а. Ганчар, в. Быкаў звяртаецца да своеасаблівай 
кампазіцыі, пабудаванай на апорных момантах «цяпер-некалі-цяпер». Падобная архітэктоніка ўжо была 
апрабавана в. Быкавым у творы «Мёртвым не баліць» (1965), працягнута ў творы «Кар’ер» (1986). З а. Ган-
чаром в. Быкава як аўтара «Знака бяды» збліжае паказ вайны ў сувязі з падзеямі трагічных 1920 –30-х гг., 
якія ў нацыянальным і ўкраінскім, і беларускім кантэкстах мелі лёсавызначальнае значэнне. Зварот да 
«каранёў псіхікі» таксама выводзіць пісьменнікаў на ўзровень тыпалагічнага падабенства.

Паставіўшы ў тыпалагічную суаднесенасць творчыя індывідуальнасці в. Быкава і а. Ганчара, заўва-
жаем і адрознае, і агульнае. Так, у культуры ўкраінцаў часу першых пасляваенных дзесяцігоддзяў пера-
важала арыентацыя на асэнсаванне трагедыі вайны праз мастацкія прыёмы, таленавіта выкарыстаныя 
а. Ганчаром. Героі твораў такіх вядучых украінскіх пісьменнікаў, як а. Ганчар, М. Стэльмах і іх пасля-
доўнікі, успрымаліся чытачамі як «жаданы вобраз духоўнага здароўя» (Г. ламідзе). У творах а. Ганчара 
назіраюцца найперш «звыш шырокія абагульненні і гіпербалізм», што звязана з пераважна рамантыч-
ным складам творчага мыслення. У в. Быкава – заўсёдная моцная апора на праўду факта, на дыскурс 
рэалізму. І нават пры асэнсаванні падобнай праблематыкі выявы палярнасцей, кантрастаў у а. Ганчара 
і в. Быкава мелі свае параметры. 

Кожны з пісьменнікаў выявіў сваю знітаванасць з нацыянальнай культурай. У фальклорнай спадчыне 
ўкраінцаў, як вядома, першае месца займае песня – адсюль карані паэтычнасці і рамантычнасці стылю 
твораў а. Ганчара. Беларускі ж фальклор знакаміты менавіта сваімі аповеднымі жанрамі, споўненымі 
жыццёвым праўдападабенствам, апорай на факт. З гэтых адметнасцей вырастае рэалістычны склад ро-
зуму беларусаў, праўдзівасць пісьма в. Быкава. Творчым здзяйсненням в. Быкава пры іх уваходжанні ва 
ўкраінскую культурную прастору 1960-х гг. давялося сустрэцца з украінскімі нацыянальнымі традыцыямі, 
адметнымі ад беларускіх. Рамантычнае светаўспрыняцце моцна ўвайшло ва ўкраінскую чытацкую і лі-
таратурна-крытычную практыку. цалкам відавочнай з’яўляецца несуаднесенасць жорсткага, а часам 
і змрочнага рэалізму в. Быкава з лірыка-рамантычным характарам тагачаснай украінскай ваеннай про-
зы. З другога боку, тая рамантычная плынь, што знайшла сваё выяўленне ў быкаўскай «альпійскай 
баладзе», – тэма кахання, паэтычнасць і метафарычнасць вобразаў прыроды – была спрадвеку блізкай 
украінцам. І гэтым найперш тлумачыцца папулярнасць згаданага твора ва Украіне: украінская крытыка 
і цяпер лічыць менавіта «альпійскую баладу» шэдэўрам быкаўскай творчасці [13, с. 113].

Трэба прызнаць, што традыцыі нацыянальнага пісьменства, сродкі індывідуальнай мастацкай 
палітры працягвалі трансфармавацца ў мастацкай свядомасці в. Быкава і а. Ганчара. найперш пры-
меты ўзбагачэння прасочваюцца ў дыялектыцы мыслення, звязанага з абставінамі часу, з пашырэн-
нем ідэйна-эстэтычных пошукаў, знітаванасцю нацыянальнага пісьменства ўкраінцаў і беларусаў 
з тэндэнцыямі развіцця сусветнага літаратурнага працэсу. Украінскі даследчык М. Гуменны, праводзячы 
паралелі паміж творчымі пошукамі а. Ганчара і э. М. Рэмарка, указвае на тое, што мастацкі вопыт 
абодвух аўтараў убіраў адкрыцці л. Талстога. дададзім ад сябе, што і лаканічны Рэмарк, і шматслоўны 
Ганчар, і суровы Быкаў вучыліся ў класіка рускай літаратуры спалучаць панарамны паказ гісторыі наро-
да з пранікненнем у сферу духоўнага жыцця чалавека, прасочваючы пачуцці і прыхаваныя думкі герояў. 
але не толькі. несумненна, на творчасць Ганчара і Быкава аказвала ўздзеянне магутная плеяда рускіх 
пісьменнікаў, майстроў ваеннай тэмы: Р. Бакланаў, Ю. Бондараў, К. вараб’ёў, в. някрасаў, К. Сіманаў, 
а. ананьеў, в. астаф’еў і інш. Іх творы ўспрымаліся беларускімі і ўкраінскімі чытачамі, беларускімі 
і ўкраінскімі пісьменнікамі і ў адпаведных перакладах на беларускую і ўкраінскую мовы, і непасрэдна 
праз рускія арыгіналы. І а. Ганчар, і в. Быкаў удасканальвалі інструментарый псіхалагічнага аналізу, 
заглыбляючыся ў сферу свядомага і падсвядомага. 

У творах в. Быкава з цягам часу ўсё выразней выяўляе сябе экзістэнцыйны тып сітуацыі. Як піша 
М. Гуменны, «неаспрэчным фактам творчага почырку Ганчара таксама стае зварот да экзістэнцыялізму». 
Пры гэтым указваецца на «экзістэнцыялізм не як на філасофскую сістэму, а як на своеасаблівы погляд 
на жыццё і мастацтва, на непасрэдныя перажыванні чалавекам яго індывідуальнага існавання» [14, 
с. 229]. М. наенка, характарызуючы другі перыяд творчасці а. Ганчара, засяроджваецца на тым, што 
ў творах пісьменніка агаляецца сітуацыя, у выніку якой людскі індывід у «цывілізаваным» ХХ ст. апынаец-
ца ў трагічнай самотнасці [15, с. 269]. Як адзначае М. наенка, пасля «Сцяганосцаў» вастрыня ўсіх твораў 
а. Ганчара – «у паслядоўнай акцэнтацыі аўтара на магчымых катастрофах у душах людзей» [15, с. 272]. 

Украінскае літаратуразнаўства прасочвала творчую эвалюцыю а. Ганчара, ставячы яго творы по-
бач з раманамі немца э. М. Рэмарка «час жыць і час паміраць», амерыканца н. Мэйра «Голыя і мёрт-
выя». Беларускі даследчык творчасці в. Быкава І. афанасьеў у практыцы замежных творцаў вылучае 
пашыраную ў еўропе тэндэнцыю да «эстэтызацыі перамогі абставін над чалавекам», што прыводзіць 
да «дэгуманізацыі мастацтва» [15, с. 203]. аднак, спасылаючыся на Ж. Сартра, І. афанасьеў адзначае: 
«экзістэнцыялізм – гэта гуманізм» – і працягвае: «Ён ніколі не завершаны, і таму кожны раз вынаходзіць 
сябе нанова» [16, с. 203]. нельга не прызнаць, што «эстэтычная раўнавага» экзістэнцыялізму ў творах 
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в. Быкава і а. Ганчара забяспечана іх апорай на гуманістычныя традыцыі родных народаў. не знойдзем 
як у в. Быкава, так і ў а. Ганчара эўфемернай «чыстай духоўнасці». Яны праўдзівыя ў паказе псіхалогіі 
чалавека, яго біялагічнай і сацыяльнай падасновы. абодва пісьменнікі выпісваюць вобразы з улікам усіх 
складанасцей і супярэчнасцей адпаведнага гістарычнага часу, што дазваляе ім узняць адначасова вялікія 
сацыяльныя і філасофскія праблемы. 

Як лічаць тэарэтыкі, «тыпалогія суадносіць літаратурныя з’явы на сінхронным узроўні з мэтай праса-
чыць існуючыя тэматычныя, вобразныя, жанравыя, стылёвыя адрозненні і падабенствы, выявіць іхнія 
блізкія і аддаленыя кантэксты» [17, с. 111]. на падставе адзначанага прыходзім да высновы, што а. Ган-
чара і в. Быкава ў іншыя перыяды іх творчасці пачынае збліжаць зварот да экзістэнцыяльнага асэнсаван-
ня пытанняў жыцця і смерці, праблем свабоды чалавека і яго выбару ў экстрэмальных умовах, сітуацыі 
неабходнасці і выпадковасці. Яднае творцаў і абавязковая прысутнасць у акрэсленым кантэксце нацыя-
нальнай праблематыкі (праўда, у кожнага з іх назіраецца розная ступень адкрытасці). Паказальна, што 
ў цэлым дзяржаўная думка да наватарскіх тэндэнцый у літаратуры, звязаных з экзістэнцыяльным ухі- 
лам, з моцнымі нацыянальна-патрыятычнымі матывамі, у апошнія дзесяцігоддзі ХХ ст. яшчэ не была 
гатовая. нельга не адзначыць, што менавіта гэты «змрочны» экзістэнцыялізм абралі сваёй мішэнню 
прадстаўнікі крытычных савецкіх «партыйна-правільных» падыходаў да творчасці беларускага пісь-
менніка. аднак чытацкая аўдыторыя выявіла сваю адкрытасць да мастацкага абнаўлення літаратуры. 
І гэта ўрэшце паспрыяла паўнакроўнаму ўваходжанню творчасці в. Быкава ва ўкраінскую культурную 
прастору. новы этап рэцэпцыі творчасці в. Быкава ва Украіне, які распачаўся з 1980-х гг. і пазначаны 
з’яўленнем на ўкраінскай мове такіх твораў, як «Пайсці і не вярнуцца», «Мёртвым на баліць», «аблава», 
«У тумане», «Кар’ер», трывае і сёння.
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Е. А. ПАПАКУЛЬ 

ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ БРИТАНСКИМИ ОСТРОВАМИ  
И СКАНДИНАВИЕЙ В ИСЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XI–XIII вв.

Резюме. на основе литературных произведений XI–XIII  вв. (в основном исландских) исследуется отображение британско-скан-
динавских контактов в период, предшествовавший норманнскому вторжению в англию в 1066 г. Приводимые примеры отрывков из 
произведений анализируются с точки зрения их соответствия исторической правде и сопровождаются необходимыми описаниями 
событий, происходивших в рассматриваемое время. Основное внимание уделено произведениям исландской литературы и четко-
му разделению в них (особенно в сагах) британского региона на две части: «дружественную» англию и «враждебные» Шотландию 
и Ирландию. выбор именно исландской литературы как базы для настоящего исследования обусловлен слабой вовлеченностью 
страны во взаимодействия между континентальными Скандинавскими странами и Британией в «эпоху викингов» (начало IX в. – 
1066 г.) и, соответственно, отсутствием мотивов исказить происходящие события по политическим или иным причинам.

Ключевые слова: контакты; эпос; сага; скальдическая поэзия; трактат; достоверность; вымысел.
Abstract. British-Scandinavian contacts during the period before the Norman invasion of England in 1066 are investigated on basis 

of the literary works (mainly Icelandic) of the XI–XIII centuries. The given examples of the extracts from the works are analyzed in terms 
of their compliance with the historical truth and are accompanied by the necessary descriptions of the events that occurred at that time. 


