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ТРАДЫЦЫІ  АНТЫАЙЧЫННАГА  РАМАНА  
Ў  ТВОРАХ  ТОМАСА  БЕРНХАРДА  «СЦЮЖА»  

І  ЭЛЬФРЫДЭ  ЕЛІНЭК  «ДЗЕЦІ  МЁРТВЫХ»

В. Ч. ГРОНСКАЯ 1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Аналізуецца канцэпцыя радзімы ў раманах Т. Бернхарда «Сцюжа» і Э. Елінэк «Дзеці мёртвых». Творы разглядаюц-
ца ў кантэксце жанру антыайчыннага рамана, характэрнага для аўстрыйскай літаратуры другой паловы ХХ ст. Асаблівая 
ўвага надаецца філасофіі названых твораў і аўтарскай канцэпцыі асобы, якія найбольш глыбока раскрываюць праблему на-
цыянальнай самаідэнтыфікацыі. Падкрэсліваецца, што абодва раманы дэманструюць тыповае для аўстрыйскай літаратуры 
адчуванне беспрытульнасці, якое з’яўляецца вынікам падзей Другой сусветнай вайны і ідэалогіі нацызму. Выкліканы 
гістарычным мінулым негатывізм людзей у дачыненні да радзімы робіцца прычынай узнікнення ў герояў адчуванняў адзіноты 
і спустошанасці, абумоўлівае тэндэнцыю да разбурэння асобы. Адзначаецца, што аўтары звяртаюцца да праблемы маральнага 
выраджэння аўстрыйскай правінцыі, падкрэсліваюць, што існаванне чалавека ў гэтай краіне ператвараецца ў замкнёнае кола 
дэградацыі. Робяцца высновы пра тое, што Аўстрыя ва ўспрыманні Т. Бернхарда і Э. Елінэк не атаясамліваецца з паняццем 
радзімы, а творы пісьменнікаў з’яўляюцца яскравымі прыкладамі жанру антыайчыннага рамана.

Ключавыя словы: беспрытульнасць; антыайчынны раман; прыватная радзіма; духоўны прыстанак; нацыянальная 
ідэнтычнасць; разбурэнне асобы; падаўленне індывідуальнасці; маральнае выраджэнне.
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О. Ч. ГРОНСКАЯ  1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Анализируется концепция родины в романах Т. Бернхарда «Стужа» и Э. Елинек «Дети мертвых». Произведения рас-
сматриваются в контексте жанра антиотечественного романа, характерного для австрийской литературы второй половины 
ХХ в. Особое внимание уделено философии указанных произведений и авторской концепции личности, наиболее глубоко 
раскрывающим проблему национальной самоидентификации. Подчеркивается, что оба романа демонстрируют типичное для 
австрийской литературы чувство бесприютности, являющееся результатом событий Второй мировой войны и идеологии на-
цизма. Порожденный историческим прошлым негативизм людей по отношению к родине становится причиной возникнове-
ния у героев чувств одиночества и опустошенности, обусловливает тенденцию к разрушению личности. Отмечается, что оба 
автора обращаются к проблеме морального вырождения австрийской провинции, подчеркивают, что человеческое существо-
вание в этой стране переходит в замкнутый круг деградации. Делаются выводы о том, что Австрия в восприятии Т. Бернхарда 
и Э. Елинек не отождествляется с понятием родины, а произведения писателей являются яркими примерами жанра антиоте-
чественного романа.

Ключевые слова: бесприютность; антиотечественный роман; частная родина; духовное пристанище; национальная иден-
тичность; разрушение личности; подавление индивидуальности; моральное вырождение.
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ТHE  ANTI-PATRIOTIC  NOVEL  TRADITIONS  IN  THE  WORKS  
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The article analyses the concept of Homeland in the novels «Frost» by T. Bernhard and «The Children of the Dead» by E. Jelinek. 
The literary works are regarded as belonging to the genre of the anti-patriotic novel typical of the Austrian literature of the latter half of 
the XX century. Special attention is paid to the philosophy of the novels mentioned, and also to the authorial concept of the individual 
which can reveal the problem of the national identity raised by the authors most deeply. It is underlined that both novels display the 
awareness of the transience typical of the Austrian literature, which makes up the result of the World War II and the Nazi ideology. 
Brought up by the historical past, the negativism of the people towards their homeland causes the characters’ feelings of solitude and 
voidness, and triggers the tendency to the anomie. Moreover, both writers turn to the problem of the moral degeneration of the Austrian 
province emphasizing that the human existence in this country turns out to be a vicious circle of the decline. The author concludes that 
Bernhard and Jelinek do not identify Austria with the notion of Homeland, and the mentioned novels are the vivid examples of the 
genre of anti-patriotic novel.

Key words: transience; anti-patriotic novel; private homeland; spiritual shelter; national identity; anomie; suppression of the 
individuality; moral degeneration.

Тэма айчыны – адна з самых «балючых» тэм аўстрыйскай літаратуры ХХ ст. Практычна ўсе 
пісьменнікі пераасэнсоўваюць падзеі айчыннай гісторыі, дэманструючы непрыманне Аўстрыі як дома 
і радзімы. Іх героі блукаюць у пошуках месца, якое магло б стаць, па азначэнні польскага сацыёлага 
С. Асоўскага, «прыватнай радзімай» [1, с. 124], і часцей за ўсё не знаходзяць яго. 

Апагея тэндэнцыя негатывізацыі вобразу айчыны і аўстрыйская аўтарэфлексія дасягаюць у 1970-я гг., 
калі з’яўляецца шэраг твораў, якія атрымалі ў літаратуразнаўстве найменне антыайчынных раманаў 
(der negative Heimatroman або Antiheimatroman). Гэта новы ў кантэксце сусветнай літаратуры жанр, 
у якім паказваецца жыццё аўстрыйскай правінцыі з яго «хлуслівымі ідыліямі, забойчымі стэрэатыпамі, 
знішчанай айчынай і псіхічна знішчанымі праз гэта людзьмі» [2, с. 117]. Літаратуразнаўцы часам  
даюць не самыя высокія ацэнкі гэтаму жанру, кажучы пра яго клішыраванасць і схематычнасць. Але 
найлепшыя творы аўстрыйскай літаратуры другой паловы ХХ ст. у той або іншай ступені судакра- 
наюцца з жанрам антыайчыннага рамана, развіваючы такія тэмы, як замоўчванне злачынстваў мінулай 
вайны, знішчэнне індывідуальнасці і няшчасны лёс правінцыі [3].

У нейкай ступені аддалі даніну жанру антыайчыннага рамана і два выбітныя аўстрыйскія празаікі 
другой паловы ХХ ст. Томас Бернхард (Thomas Bernhard) і Эльфрыдэ Елінэк (Elfriede Jelinek). 

Адным з самых паказальных у гэтым кантэксце твораў Т. Бернхарда з’яўляецца яго першы раман 
«Сцюжа» (Frost, 1963). У ім вядзецца аповед пра студэнта-медыка, які накіроўваецца ў горную вёску 
Венг, каб паназіраць за мастаком Штраўхам, душэўны стан якога выклікае заклапочанасць. Аснову ра-
мана складаюць назіранні студэнта і маналогі мастака. 

Прастора, у якой адбываецца дзеянне ў творы, – геаграфічна рэальная аўстрыйская горная вёска. Яна 
ўяўляе сабой мадэль усеагульнага заняпаду: навокал толькі хваробы і смерць. Венг – гэта самая змроч-
ная мясціна, якую я калісьці бачыў1 [4, S. 9] – так гучыць выснова студэнта ўжо ў першыя імгненні зна-
ходжання ў вёсцы. Жыхары Венга або становяцца на шлях злачынстваў і подласці (вясковая рэчаіснасць 
дазваляе пісьменніку паказаць гэта вельмі выразна), або хаваюцца ад навакольнага свету ў сваім уну-
траным, дзе пануюць страх і галаўны боль, дзе нараджаюцца толькі маналогі і самарэфлексіі, поўныя 
сумненняў і марных пошукаў сэнсу. Мастак Штраўх у выніку прыходзіць да высновы, што ўся краіна 
цалкам, як можна бачыць, поўніцца злачынцамі. Краіна забойцаў і падпальшчыкаў [4, S. 210]. Гэта 
жахлівая рэчаіснасць паступова авалодвае свядомасцю мастака, ператвараючыся ў хваравітыя фантазіі, 
у якіх галоўную ролю адыгрывае сімвал цемры: Як мне выйсці з цемры? Захінуўшы галаву ў цемру, 
цесна звязаны з цемрай, я заўсёды спрабаваў пакінуць цемру пасля сябе... [4, S. 101].

Вёска Венг, відавочна, сімвалізуе ў творы Т. Бернхарда ўсю Аўстрыю, і, калі Штраўх разважае пра 
наваколле, яго словы ўспрымаюцца не толькі літаральна, як абвінавачванне менавіта гэтай канкрэт-
най тэрыторыі ў яе дрэнным уздзеянні на чалавечы арганізм, а і абагульнена, у дачыненні да ўсёй 
краіны. Гэтае наваколле <…> робіцца ўсё больш брыдкім. Яно брыдкае і пагрозліва небяскрыўднае, яно 
поўнае злавесных аскепкаў, што заселі ў памяці. Яно мучыць чалавека, гэтае наваколле з яго цёмнымі 

1Тут і далей пераклад наш. – В. Г.



Літаратуразнаўства

15

праваламі і набрынялым горам [4, S. 84], – кажа герой рамана. І гэта выказванне выдатна перадае ад-
сутнасць пачуцця бяспекі на радзіме і адсутнасць любові да радзімы, уласцівыя жанру антыайчыннага 
рамана ўвогуле і творчасці Т. Бернхарда ў прыватнасці.

Раман «Сцюжа» выдатна ілюструе адну з высноў, зробленых Р. Мэнасэ ў дачыненні да ўсёй 
аўстрыйскай літаратуры: «Любая дэструкцыя стэрэатыпу і ідыліі прыводзіць да поўнай дэструкцыі 
якіх-кольвек пазітыўных пачуццяў да айчыны: калі дэкарацыі айчыны ламаюцца, бо ў іх мы ўжо не ад-
чуваем сябе дома, то не застаецца ўжо ніводнага месца, дзе б мы маглі пачувацца як у сябе» [2, с. 117]. 

Разам з тым у тэксце выразна прачытваецца яшчэ адна скразная тэма, характэрная для ўсёй творчасці 
Т. Бернхарда, – тэма загубленага жыцця, шчыльна звязаная з няўдалымі пошукамі нацыянальнай 
ідэнтычнасці. Тыповы герой твораў Т. Бернхарда – «голы чалавек на голай зямлі, нейкая экзістэнцыя, 
нейкі комплекс ацэнак, адчуванняў, рэакцый, фобій, надзей, сумненняў» [5]. Так можна ахарактары-
заваць і мастака Штраўха, жыццё якога напоўнена напружанай духоўнай дзейнасцю. Штраўх лічыць 
працу думкі адзінай магчымай формай чалавечага існавання, ён мяркуе, што спыненне гэтага працэсу 
непазбежна вядзе да «замярзання» і смерці. Вобраз сцюжы ў рамане паўстае як метафара ўмоў чала-
вечага існавання, і героі рамана бачаць вакол сябе менавіта такіх людзей, якія паддаліся, «змерзлі», 
спыніліся ў сваім развіцці. Абсалютна слушным будзе параўнанне думак, выказаных героем рамана, 
з канцэпцыяй «тут-быцця» (Dasein), створанай М. Хайдэгерам [6, с. 274]. Але тэорыя Т. Бернхарда 
адрозніваецца ў першую чаргу тым, што існаванне падобнага «сцюдзёнага» свету абумоўлена менавіта 
жыццём у Аўстрыі. 

Ідэю аўстрыйскай «беспрытульнасці» дэманструе і раман Э. Елінэк «Дзеці мёртвых» (Die Kinder der 
Toten, 1995). Яго часам называюць найбольш радыкальнай версіяй антыайчыннага рамана.

Твор апісвае выпадкі з жыцця некалькіх мерцвякоў, што пасяліліся ў пансіёне «Альпійская ружа». 
Перад намі – містычная гісторыя пра перасяленне душ загінуўшых гарналыжнікаў у целы нацысцкіх 
злачынцаў. Пры гэтым героі рамана дастаткова абстрактныя, надзеленыя толькі імёнамі і ўрыўкамі 
біяграфій. Адзінае, што іх аб’ядноўвае, – факт гібелі падчас прыроднай катастрофы ў аўстрыйскім га-
радку. Дзеянне, такім чынам, адбываецца ў правінцыі, і ўвесь навакольны свет бачыцца пісьменніцы 
мёртвым светам. У гэтай рэчаіснасці няма розніцы паміж мёртвымі і жывымі, а жыццё і смерць у роўнай 
ступені не маюць сэнсу.

Героі рамана Э. Елінэк максімальна абязлічаныя і духоўна спустошаныя. І людзі, і мерцвякі заняты 
толькі клопатам пра сваё цялеснае існаванне і падобны на механічных монстраў. Гэта падабенства не 
дазваляе чытачу лёгка размяжоўваць жывых і мёртвых персанажаў. Часта першае ўражанне аказваецца 
падманлівым: Яшчэ адзін хуткі погляд, кінуты, як востры каменьчык, туды, на шэзлонг, дзе сту-
дэнтка Гудрун Біхлер <…> сядзіць і рыхтуецца да іспытаў. <…> Прыемная маладая жанчына, якая 
схілілася над сваімі канспектамі. Яна робіць гэта вось ужо больш за пяць гадоў, з таго часу як улеглася 
ў ванну і разрэзала сабе вены ва ўпэўненасці, што ёй ніколі не вытрымаць іспыты [7, S. 126].

Аднак такое абязлічванне персанажаў – не самамэта пісьменніцы. Э. Елінэк паказвае людзей, якім 
няма месца нідзе – ні ў свеце жывых, ні ў свеце мёртвых, яны вымушаны існаваць у памежнай прасто-
ры. І такім пазбаўленым сэнсу і часу светам у рамане выступае Аўстрыя. Раман Э. Елінэк стаіць у ад-
ным шэрагу з творамі, скіраванымі супраць фашысцкага менталітэту другой Аўстрыйскай Рэспублікі. 
Аднак пісьменніца выходзіць за рамкі традыцыйнага для аўстрыйскай літаратуры спосабу адлюстра-
вання радзімы. Па-першае, Аўстрыя ў рамане «Дзеці мёртвых» геаграфічна сканцэнтравана паміж дву-
ма гарадамі – Вільдальпэнам і паломніцкім цэнтрам Марыяцэль. Па-другое, цэнтральнае месца ў яе 
гісторыі займаюць зверствы нацыстаў. Аўстрыя ў Э. Елінэк – гэта «злавеснае, няроднае міжсвецце, 
у якім нямёртвыя ідуць па трупах, а нежывыя адраджаюцца» [8, S. 405]. 

Праз складаную сюжэтную лінію выяўляюцца ў тэксце галоўныя героі. І гэта зусім не мерцвякі, якія 
пасяліліся ў пансіёне. Хутчэй, можна сказаць, што асноўным персанажам рамана выступае сам аўтар ці, 
дакладней, яго голас, які паказвае чытачу альпійскія схілы, месцы аўтакатастроф, гасцінічныя нумары, 
басейны, целы і душы мерцвякоў. Іншыя героі рамана – Прырода і Дзяржава (Аўстрыя), якія пажы- 
раюць сваіх дзяцей. Раман Э. Елінэк напоўнены вобразамі дзікай мёртвай прыроды і злавеснай мёртвай 
краіны, якія нясуць смерць. Як сабака, што зусім раздурэўся, прырода скача вакол сваіх гасцей <…> 
капрызліва накладае лапы на аднаго або на іншага, зноў адпускае яго, не заўважаючы, што таварыш 
па гульнях цалкам раздушаны і разарваны [7, S. 218].

І «Сцюжа» Т. Бернхарда, і «Дзеці мёртвых» Э. Елінэк сапраўды стаяць блізка да традыцый 
аўстрыйскага антыайчыннага рамана. У творы Т. Бернхарда перад намі паўстаюць персанажы, якія ду-
маюць і пакутуюць, якія не маюць прытулку на сваёй радзіме і не могуць яго знайсці ні ў чым іншым. 
Падобныя героі – тыповая з’ява для аўстрыйскай літаратуры другой паловы ХХ ст., але ў Т. Бернхарда 
яны адрозніваюцца адсутнасцю спроб адшукаць хоць які-небудзь прытулак. Яго персанажы нібыта 
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знаходзяцца ў палоне сваёй фіктыўнай ідэі. Паводле Т. Бернхарда, замкнёнасць і «безайчыннасць» не-
зваротна вядуць да самаразбурэння асобы. У рамане Э. Елінэк выразна прачытваецца тэма злачынстваў 
Другой сусветнай вайны; вобразы радзімы, вёскі і прыроды набываюць негатыўную ацэнку; закра- 
наецца тэма падаўлення чалавечай індывідуальнасці (хоць варта адзначыць, што ў іншых раманах гэ-
тай тэме Э. Елінэк надае значна больш увагі). У той жа час раман «Дзеці мёртвых» не абмяжоўваецца 
толькі гэтай традыцыяй. Сама пісьменніца лічыць яго сваім галоўным творам, бо пераканана, што 
ідэалогія фашызму і яго спадчына жывыя ў Аўстрыі і сёння, і па-майстэрску адлюстроўвае гэта ў кнізе.
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