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РЫСЫ ЭКЗІСТЭНЦЫЯЛІЗМУ  

Ў НАВЕЛЕ А. ШНІЦЛЕРА «СМЕРЦЬ» 
(Навуковы кіраўнік – канд. філал. навук В. Ч. Гронская) 

 

Над тэкстам навелы «Смерць» (“Sterben”), згодна з дзённікавымі запісамі, 

аўстрыйскі пісьменнік Артур Шніцлер (Arthur Schnitzler, 1862–1931) працаваў 

з 1892 года і першапачаткова меркаваў назваць яго «Блізкая смерць» («Naher 

Tod»). Пад назвай, вядомай нам сёння, твор выйшаў у 1894 годзе ў часопісе 

«Neue Deutsche Rundschau», а пазней – асобнай кнігай у выдавецтве 

С. Фішэра. Гэта навела з крыху незвычайным для свайго жанру аб’ёмам – 

звыш сотні старонак – стала першым буйным празаічным тэкстам 

А. Шніцлера і прынесла яму вялікі поспех. Так, адзін з рэцэнзентаў назваў гэту 

кнігу тонкай і значнай работай сапраўднага мастака [гл. 4, S. 171]. Аднак сам 

пісьменнік з цягам часу стаў ацэньваць поспех як незаслужаны: «Смерць» у 

дзённікавым запісе за 1912 год ён характарызуе як «begabtes aber peinliches 

Buch» [2, S. 464] (таленавітая, але непрыемная кніга. – Тут і далей пераклад 

наш. – Л. Т.).  

Сюжэт навелы даволі просты: Мары, маладая дзяўчына, чуе ад свайго 

каханага страшную навіну: ён невылечна хворы і жыць яму застаецца ўсяго 

адзін год. Уласна, чаканне смерці, якое маладая пара праводзіць у падзеннях і 

ўзлётах ад адчаю да надзеі, а таксама раскрыццё і змена іх пачуццяў адно да 

аднаго і ёсць галоўным зместам твора. Невыпадкова яго канчатковай назвай 

стала не «Tod» – смерць, а «Sterben», што найбольш дакладна перакладаецца 

як «паміранне»: у тэксце са знакамітай шніцлераўскай паглыбленасцю ў дэталі 

адлюстраваны працэс памірання чалавечага цела і душы, і – што, здаецца, 

яшчэ важней – смерці кахання.  

Дзеянне навелы расцягваецца на паўгода – ад вясны да восені. Твор 

пачынаецца з вечаровага спаткання Фелікса і Мары, калі пара наведвае венскі 

Пратэр. Фелікс, які да гэтага быў у доктара Бернарда, паведамляе сваёй 

каханай, што, па прагнозах прафесара, жыць яму засталося толькі адзін год. У 

адказ на гэта Мары клянецца, што не зможа жыць без Фелікса і хоча памерці 

разам з ім, ад чаго той высакародна адмаўляецца. Далей апавяданне 

канцэнтруецца на гісторыі змены пачуццяў маладой пары, а таксама іх 

стаўленні да смерці і жыцця: ад пякучай прагі жыць да апатыі і фаталізму. На 

першы план у навеле выходзіць псіхалогія чалавека, які памірае, а змена 

месцаў дзеяння (Вена, горная вёска, Зальцбург, зноў Вена і Мерана) становіцца 

знешнім суправаджэннем гэтых хістанняў паміж надзеяй, радасцю і пагардай 

да жыцця. 

У самым пачатку хваробы Фелікс і Мары па рэкамендацыі іх сябра і 

доктара Альфрэда выпраўляюцца ў падарожжа ў горы, дзе іх чакае невялічкі 

домік каля возера. Ужо ў гэтым ідылічным месцы абодва ўсведамляюць, што 

веданне пра няўхільнае набліжэнне смерці стала непераадольнай прорвай 

паміж вырачаным Феліксам і здаровай, квітнеючай Мары. Яны абодва 



спрабуюць прарваць гэтую мяжу, абіраючы розныя сродкі. Фелікс імкнецца 

ізаляваць сваю каханую, папракаючы яе ў тым, што яна будзе жыць. Тая, у 

сваю чаргу, ні на хвіліну не пакідае яго, спрабуе адцягнуць ад думак пра 

немінучы канец і павярнуць назад да жыцця, але пры гэтым Мары заўважае, 

наколькі лягчэй ёй дыхаць у тыя моманты, калі Фелікс не глядзіць на яе. Паміж 

закаханымі няспынна расце аддаленне, з якім яны нічога не могуць зрабіць. 

Замест гэтага яны ўсё больш настойваюць на ўласным бачанні сітуацыі, у 

рэшце рэшт апынаючыся на супрацьлеглых пазіцыях. Калі Мары поўная 

жадання жыць, то Фелікс, памятаючы яе абяцанне памерці разам з ім, 

выдумляе план забойства, які ўрэшце рэалізуецца ў спробе задушыць 

дзяўчыну. У Мерана, куды пара прыехала з надзеяй на гаючае італьянскае 

паветра, у Фелікса адбываецца прыпадак. Пакуль Мары бегла на вакзал па 

Альфрэда, якога яна паклікала на дапамогу, Фелікс памірае адзін. Дапамога 

прыйшла запозна: калі яны ўвайшлі ў пакой, Фелікс ужо ляжаў на падлозе 

мёртвы.  

У гэтым тэксце А. Шніцлер з клінічнай дакладнасцю, не выказваючы 

ніякай эмацыянальнай ацэнкі, проста і дэталёва апісвае псіхалогію чалавека, 

які памірае, а таксама тыя змены душэўнага стану, якія адбываюцца з абодвума 

героямі. Аднак форма наратыву, якая на першы погляд здаецца характэрным 

для многіх твораў А. Шніцлера спалучэннем апавядання ад трэцяй асобы з 

фрагментамі няўласна-простай мовы, насамрэч больш складаная. Сітуацыя 

напружання процілеглых пачуццяў і станаў абодвух персанажаў паміж 

зайздрасцю да жыцця (Фелікс) і страхам перад паміраючым (Мары) паказана 

праз унутраную факалізацыю. Гэта перспектыва, якая ад знешне-дыялагічнага 

пераходзіць ва ўнутрана-маналагічнае, з аднаго боку, спрыяе ўсё большай 

ізаляцыі персанажаў, а з іншага – робіць кожнага з іх то суб’ектам-

сузіральнікам, то аб’ектам назірання. Так, Мары адсочвае змены, якія 

адбываюцца з яе каханым – перадусім фізіялагічныя, а той з зайздрасцю пільна 

ўглядаецца ў квітнеючую прыгажосць дзяўчыны, пакуль яна спіць.  

Гэта дазваляе інтэрпрэтаваць навелу ў розных накірунках: як гісторыю 

пра няўхільнасць смерці ці спробы яе адмаўляць, як аповед пра каханне пад 

пагрозай гібелі, як аналіз волі да жыцця, якая пад страхам смерці 

трансфармуецца ў прагу забойства – ці неяк іначай. Аднак усе гэтыя падыходы 

перасякаюцца ў агульным полі: навела «Смерць» – гэта псіхалагічны нарыс 

памірання, медыцынская гісторыя хваробы, пільна зафіксаваная спецыфічнай 

наратыўнай інстанцыяй. Тры гэтыя аспекты – хвароба, псіхалогія і 

паэталогія – падаюцца нам вызначальнымі.  

Згодна з пазнейшымі выказваннямі А. Шніцлера, Фелікс меней цікавіў 

яго як індывідуум, а хутчэй як выпадак [гл. 1, S. 175]. Фізічныя праяўленні 

хваробы, якія паступова з’яўляюцца ў тэксце навелы, нагадваюць сімптомы 

хваробы, якая мела ў эпоху fin de siècle асаблівае значэнне – сухотаў: 

бледнасць, слабасць, недахоп паветра, галавакружэнне, ліхаманка, крывавы 

кашаль. Хваробу і асабліва сухоты можна назваць не толькі матывам, які 

пранізвае літаратуру гэтай эпохі, але і яе сімвалам. Аднак у адлюстраванні 

А. Шніцлера хвароба не эстэтызуецца: даведаўшыся пра сваю блізкую смерць, 



Фелікс не прыгажэе, а таксама не імкнецца пражыць свае апошнія дні ў 

асалодзе і раскошы альбо пакаянні і спакоі. Хвароба стала для яго 

ўсведамленнем неперадольнай мяжы, якая аддзяліла яго ад жыцця і людзей. У 

гэтым святле мэтай навелы падаецца аналітычнае і бязлітаснае расчляненне 

душы, паколькі дыягназ Фелікса не пацягнуў за сабой ніякай тэрапіі, якая б 

магла адвесці яго думкі ад чакання канца. 

У навеле «Смерць» вывучэнне псіхалогіі хваробы становіцца псіхаграмай 

кахання, якое перайшло ў вычварную форму аб’ектывацыі і ад якога ўрэшце 

засталіся толькі спалоханасць і варожасць. Фелікс перад страхам смерці 

паступова губляе ўсе арыенціры і каштоўнасці – традыцыйныя, метафізічныя, 

міфічныя і эстэтычныя. Уздзеянне смерці звужае ўсю карціну свету хворага да 

аднаго толькі «я», вызваляючы яго ад якой-кольвек маралі: тут можа мысліцца 

магчымасць забіць чалавека, каханую, якая самааддана і верна служыла яму 

ўвесь гэты час. Такім чынам, гэты твор А. Шніцлера адлюстроўвае хваробу і 

смерць выключна як брыдкія, страшныя з’явы, якія разбураюць чалавека не 

толькі фізічна, але і духоўна. 

Адмаўленне ад культуры перад тварам смерці можна адсачыць таксама 

на прыкладзе чытацкіх захапленняў Фелікса. Ён просіць Мары чытаць яму з 

Шапенгаўэра і Ніцшэ, але хутка яго інатарэс паварочваецца іншым бокам: 

«Diese Herren da aber sind niederträchtige Poseure» (гэтыя паны – усяго толькі 

гнюсныя пазёры) [5, S. 42]. Ён тлумачыць сваю новую ацэнку тым, што 

філосафы не маюць права разважаць пра смерць, грэбуючы жыццём, пакуль 

самі не апынуцца ў памежнай сітуацыі паміж жыццём і смерцю. На думку 

даследчыцы М. Вюнш, навела А. Шніцлера са сваёй увагай да псіхалогіі 

смерці і разбурэння асобы ў гісторыі літаратуры займае пазіцыю 

паэталагічнага метатэксту, які фіксуе сістэмную змену ад рэалізму да ранняга 

мадэрнізму [гл. 6, S. 144].  

Такія філасофскія інтарэсы персанажа навелы, а таксама памежная 

сітуацыя паміж жыццём і смерцю, пастаянны страх як дамінуючае пачуццё 

нагадваюць пра накірунак у філасофіі і літаратуры, які з’явіцца значна пазней 

пасля выхаду гэтай навелы – экзістэнцыялізм. На гэту думку наводзіць і слова 

«Dasein», якое некалькі разоў сустракаецца ў тэксце навелы. Філасофскім 

тэрмінам яно стала пазней, у работах М. Хайдэгера, аднак сустракаецца і ў 

больш ранняй філасофіі: як, напрыклад, у Ф. Ніцшэ, якога якраз і чытае 

галоўны герой навелы. Існуюць даследаванні, якія разглядаюць творы 

А. Шніцлера з ракурсу экзістэнцыялізму – як, напрыклад, артыкул Адольфа 

Клармана (Adolf D. Klarmann) «Arthur Schnitzler und der Existentialismus», які 

з’явіўся ў 1963 годзе. Тут даследчык канцэнтруецца пераважна на 

драматычных творах венскага пісьменніка, канстатуючы, што «Noch fehlt hier 

die Bejahung der Lebensabsurdität eines Camus, doch fühlt man bereits 

Schicksalsgemeinschaften, wenn man an den „Schleier der Beatrice“ und an „La 

Pest“ denkt» (тут яшчэ няма сцвярджэння абсурднасці жыцця Камю, але, калі 

падумаць пра «Вэлюм Беатрычэ» і «Чуму», адчуваецца супольнасць лёсу) 

[3, S. 35], такім чынам не адносячы творчасць А. Шніцлера да гэтага 

накірунку, але зважаючы на пэўную блізкасць, якая існуе паміж імі. 



Натуральна, гаварыць пра «Смерць» як твор экзістэнцыялізму не 

выпадае, аднак нельга не адзначыць некаторыя рысы, якія збліжаюць навелу з 

гэтым накірункам. Чаканне непазбежнай смерці – класічная экзістэнцыяльная 

крызісная сітуацыя, і дэталёвы аналіз паводзінаў Фелікса ў нечым нагадвае 

«Чуму» класіка эксзістэнцыялізму А. Камю, дзе жыхары горада, апанаванага 

хваробай, перад тварам найвялікшай небяспекі мусяць рабіць мноства 

выбараў, якія і становяцца адлюстраваннем іх асобы. Фелікс і Мары ў 

падобнай сітуацыі робяць свае выбары: ён, падпаўшы пад уплыў 

усёпаглынаючага страху, губляе ўсе сэнсы, нормы і арыенціры, страчвае 

чалавечае аблічча; яна, нягледзячы на страх, здзекі хворага і стому, працягвае 

аддана следаваць за ім. Такі выбар Мары нельга патлумачыць грамадскімі 

абавязкамі: яны не жанатыя, таму ўсе яе клопаты пра Фелікса – наступства 

ўласнага рашэння. У сучаснага чытача, абцяжаранага веданнем літаратуры, 

якая з’явілася ў ХХ стагоддзі, можа ўзнікнуць пытанне аб тым, наколькі сам 

Фелікс сваімі паводзінамі пасадзейнічаў такому выніку – смерці. 

Аптымістычныя і пераканаўчыя прагнозы доктара Альфрэда, які ў нейкай 

ступені падаецца правадніком аўтарскай пазіцыі, наводзяць на думку, што 

хворы ўсё ж меў шанец на выздараўленне. Але той, адразу і беспярэчна 

паверыўшы таму, што сказаў яму іншы доктар, абраў шлях адмаўлення ад 

жыцця на карысць адчаю і песімізму.  

Яшчэ адной рысай, якая збліжае гэты твор з літаратурай 

экзістэнцыялізму, можна назваць умоўнасць сітуацыі, якая ў ім адлюстравана. 

Героі знаходзяцца ў кантэксце, найбольш зручным для назірання за псіхічнымі 

працэсамі ўнутры іх: яны амаль увесь час праводзяць адно з адным, чытач не 

ведае ніякіх падрабязнасцей пра іх сацыяльнае становішча, акружэнне ці 

мінулае: акрамя іх дваіх у тэксце толькі зрэдку з’яўляецца доктар Альфрэд і 

клапатлівая гаспадыня італьянскага дома. Усе гэтыя дэталі проста 

нерэлевантныя для адлюстравання інтраспекцыі герояў: яны змешчаны ў 

закрыты свет – спачатку гэта дом на возеры, потым венская кватэра і дом у 

Мерана, дзе фізічная прастора сціскаецца да ложка, з якога Фелікс больш не 

ўстае. 

Такім чынам, А. Шніцлера можна назваць адным з папярэднікаў 

літаратурнага экзістэнцыялізму. Задоўга да афармлення гэтай філасофіі венскі 

пісьменнік звяртаўся да яе ключавых паняццяў, дэтальна адлюстроўваючы 

ўнутраны свет чалавека, які знаходзіцца ў крызіснай сітуацыі паміж жыццём і 

смерцю, пры гэтым ігнаруючы любыя сацыяльныя перадумовы і 

абумоўліваючы яго паводзіны выключна ўласным выбарам. Акрамя таго, 

абраная аўтарам наратыўная стратэгія дазваляе яму застацца па-за тэкстам, не 

выказваючы ніякай ацэнкі, – усе гэтыя рысы набліжаюць твор венскага 

пісьменніка мяжы ХІХ–ХХ стагоддзяў да тэкстаў накірунку, які заявіць пра 

сябе больш чым праз паўстагоддзя.  
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