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У артыкуле адлюстраваны моу�ныя асаблівасці у�знау�лення ваен-
нага кантэксту пісьменнікамі-франтавікамі – прадстау�нікамі бела-
рускаи�  і рускаи�  «леи� тэнанцкаи�  прозы» – В. Быкавым, В. Астаф’евым, 
Р. Бакланавым, В. Кандрацьевым. Індывідуальныя стылі ау� тарау�  
адрозныя, але назіраецца падобная ідэи� на-мастацкая скіраванасць, 
актыу�ны зварот да безэу�фемічнаи�  мовы, ацэначнаи�  лексікі, вызна-
чальных ау�тарскіх рэмарак ва у�знау�ленні трагічнаи�  ваеннаи�  рэаль-
насці. Кантэкст 1990-х гг. дау�  пісьменнікам магчымасць больш поу�-
на адлюстраваць ролю малодшага леи� тэнанта ці шараговага салдата 
пры правядзенні ваенных дзеянняу�  і псіхалагічны стан асобы у�  па-
межнаи�  сітуацыі.
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The article shows the language features of the reproduction of 
the military context by writers-veterans-representatives of the the 
Belarussian and Russian «lieutenant’s prose» – V. Bykov, V. Astafiev, 
G. Baklanov, V. Kondratiev. ndividual styles of the authors are 
distinguishable, but there is a similar ideological and artistic orientation, 
an active appeal to the bezefemicheskim language, evaluation vocabulary, 
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defining author’s remarks in recreating the tragic military reality. The 
context of the 1990s gave the writers the opportunity to portray more 
fully the role of a second lieutenant or an ordinary soldier during military 
operations and the psychological state of the individual in a border 
situation.

Key words: «lieutenant’s prose»; chronotope; narrative remarks; non-
euphemistic language; evaluative vocabulary.

Беларускага ау� тара В. Быкава і расіи� скіх пісьменнікау� -фран-
тавікоу�  В. Астаф’ева, Р. Бакланава, В. Кандрацьева на ранніх этапах 
творчасці, а таксама і у�  перыяд 1990-х гг. аб’ядноу�вала прыналеж- 
насць да супольнасці «леи� тэнанцкаи�  прозы», дзе самымі важнымі 
былі прау�дзівасць і наяу�насць маральна-этычных крытэрыяу�  для 
паказу у�ласнага трагічнага вопыту ваенных часоу�. Зварот да жанру 
аповесці, што зрабіу�ся самым запатрабаваным ау�тарамі-сведкамі 
падзеи� , таксама спрыяу�  глыбокаму, некан’юнктурнаму адлюстра-
ванню рэаліи�  Вялікаи�  Аи� чыннаи�  ваи� ны. Па словах крытыкау�, «хтось-
ці прау�ду разумеу�  хутчэи� , а хтосьці і се�ння не можа з е�ю пагадзіцца»  
[1, с. 17]. Дзякуючы аптымальнаму жанраваму аб’е�му, канкрэтнасці, 
лаканічнасці, пэу�насці у�  адлюстраванні хранатопа і цве�рдасці гумані-
стычных ідэи� на-эстэтычных прынцыпау�  у аповесцях пра ваи� ну на-
званых ау�тарау�  гранічна прау�дзіва і аб’ектыу�на у�зноу�лена ваенная 
рэальнасць. Яна сведчыць пра чалавечыя трагедыі, перажытыя люд-
зьмі з некалькіх пакаленняу�, з шэрагу постсавецкіх нацыи�  і краін.

Даследчыкі адзначалі, што «адна з наи� вялікшых трагедыи�   
ХХ стагоддзя – Другая сусветная ваи� на – працягвае заставацца 
у�  абсягу пільнаи�  увагі як значна парадзелага шэрагу яе у�дзель-
нікау�, сучаснікау�, так і пасляваенных пакаленняу� » [2, с. 8]. У про-
зе былых леи� тэнантау�  застаюцца спецыфічнымі ау�табіяграфічныя  
і мастацка-стылістычныя кампаненты, але прысутнічае падабенства 
крытэрыяу�  ацэнкі ваенных рэаліи�  вачыма салдата-франтавіка. Ад-
нои�  з характарыстык ваеннаи�  рэальнасці у�  такои�  прозе з’яу�ляецца 
мова персанажау�. Віктар Астаф’еу�  (1924–2001) у мастацкім аналізе 
ваеннаи�  тэмы спалучыу�  інтэлектуальны пачатак з лірычным кам-
панентам, прычым мэтаи�  апошняга стала фарміраванне чытацкага 
суперажывання, умення радавацца за слушныя у�чынкі і захаванае 
жыцце�  вядучага персанажа – малодшага афіцэра або салдата-акоп-
ніка. Стыль пісьменніка з цягам часу трансфармавау�ся, набыу�  да 
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1990-х гг. больш выяу�леныя рысы публіцыстычнасці і палемічна-
сці. Адметнаи�  характарыстыкаи�  творчасці В. Астаф’ева на ваенную 
тэматыку стала эмацыянальная мова творау�, чаму у�  значнаи�  сту-
пені спрыяла наяу�насць наратарскага «я», што у�змацняе давер да 
аповеду. Рыгор Бакланау�  (Фрыдман, 1923 – 2009) у ваенных аповес-
цях спалучыу�  індывідуальную прау�ду пра ваи� ну з антыпафасным 
раскрыцце�м яе сутнасці. Творы пісьменніка пазбау�лены знарочы-
стаи�  філасафічнасці, ау�тарскае мау�лене скіравана да непасрэднаи�  
выяу�ленчасці. Вячаслау�  Кандрацьеу�  (1920– 1993) прымау�  удзел у 
аднои�  з уплывовых бітвау�  Вялікаи�  Аи� чыннаи�  ваи� ны – ваеннаи�  апе-
рацыі пад Ржэвам, і вядучаи�  у�  творчасці пісьменіка стала ржэу�ская 
тэматыка, якая вызначыла ідэи� ны спектр яго «малои�  прозы». Калі 
В. Кандрацьеу�  прыи� шоу�  у літаратуру, яму было у�жо амаль пяць- 
дзесят гадоу�, таму мова гэтага сталага чалавека па-мастацку на-
поу�неная і дынамічная. Васіль Быкау�  (1924–2003) – адзін з выбіт-
ных прадстау�нікоу�  беларускаи�  ваеннаи�  прозы сусветнага маштабу, 
намінаваны у�  свои�  час на атрыманне Нобелеу�скаи�  прэміі, быу�  адным 
з маладзеи� шых і самых смелых пісьменнікау�-ветэранау�. Наяу�насць 
лаканічнага і драматызаванага стылю у�  сукупнасці з дакладнаи� , ла-
канічнаи�  і «сухаватаи� » моваи�  надало творам пісьменніка арыгіналь-
насць і наблізіла яго рэалізм да паэтыкі прытчы.

Пісьменнікі-франтавікі перажылі асабістую трагедыю, таму праз 
усе�  жыцце�  пранеслі пачуцце�  маральнага абавязку, якое выразілася  
у�  неабходнасці расказаць пра нягоды ваеннаи�  рэальнасці, перасце-
рагчы наступныя пакаленні ад наступствау�  неабдуманых дзеянняу�, 
заклікаць да адказнасці за прыняцце рашэнняу�. Мастацкая адмет-
насць мовы ау� тарскіх персанажау�  пазначана акаляючаи�  ваеннаи�  
і мірнаи�  рэальнасцю, сацыяльным статусам чалавека і яго роляи�  
у�  кантэксце ваеннага і паваеннага часу. Стылістыка тэкстау�, мова 
адлюстравання жыцця у�  абставінах ваи� ны скіраваная на мастацкія 
характарыстыкі прадстау�ніка пэу�нага сацыяльнага асяроддзя, ста-
тусу, ваеннага рангу. Узвышаная або неи� тральная лексіка служыць 
перадусім для перадачы драматычнага або патрыятычнага пафасу, 
апісання дзеянняу�  каманднага (леи� тэнанцкага) складу ці шараговых 
баи� цоу�, для у�звелічэння Радзімы і сумленнаи�  яе абароны ад ворага. 
Эмацыянальны напал і філасофскія падтэкставыя адсылкі вызнача-
юць лексіку для характарыстыкі шматпакутнага чалавека у�  аповесці 
В. Астаф’ева «Вясе�лы салдат» («Веселыи�  солдат», 1998), дзе для пе-



338

раканау�часці аповед вядзецца ад першаи�  асобы: О-о, война, о-о, бес-
конечные тяготы и бедствия российские! Только они объединяют 
наш народ, только они выявляют истинную глубину его характера, и 
плывем мы устало от беды до беды, объединенные жаждой добра [3].

Рэалістычна адлюстроу�ваючы ваи� ну, ау�тары падкрэслівалі тры-
валасць і мужнасць салдата у�  самых трагічных і безвыходных па-
межных сітуацыях. Р. Бакланау�  у аповесці «Свои�  чалавек» («Свои�  че-
ловек», 1990) адзначау�  трываласць ваеннага братэрства у�  барацьбе  
з негатыу�нымі праявамі быцця (генацыд, уладалюбства, карупцыя, 
інш.) не толькі у�  ваенны, але і у�  мірны час: Вроде бы чего стоит 
человеческая жизнь? А все равно народ душой разогнулся. Напуга-
лись народа [4]. Важнаи�  моу�наи�  характарыстыкаи�  апошняга твора 
В. Кандрацьева «Гэты сорак восьмы» («Этот сорок восьмои� », 1990) 
і аповесці «Загладзіць крыве�ю» («Искупить кровью», 1991), а такса-
ма аповесці В. Быкава «Пакахаи�  мяне, салдацік» (1996) стала у�жы-
ванне для апісання дзеянняу�  шараговага салдата падчас бою слоу�  
з суфіксамі памяньшальна-ласкальнага значэння: Бежали, падали, 
поднимались, снова падали и опять поднимались, крича что-то на 
ходу, и – если откровенно – совсем не надеялись достигнуть той не-
большой деревеньки, на которую наступали, потому что как ни бе-
жали, оставалась она очень далекой, и не верилось, что при таком 
вот смертном огне смогут приблизиться к ней для последнего рыв-
ка... («Загладзіць крыве�ю») [5]; Такі гарадок пляжаць. Без якой па-
трэбы. Усё роўна хутка канец. Нікуды не дзенуцца («Пакахаи�  мяне, 
салдацік») [6].

Постаці леи� тэнанта або шараговага салдата спадарожнічае 
антаганістычны паказ ваеннага кірау�ніцтва і грамадзянскіх чы-
ноу� нікау�  усіх рангау� : амаль усе аповесці перыяду 1990-х гг. для 
апісання іх дзеянняу�  выкарыстоу�ваюць нізкую, грубую і праста-
моу�ную лексіку. У творы В. Быкава «Сцюжа» (1969, 1991), які да-
пісвау�ся у�  1990-я гг., у поле зроку трапляюць асаблівасці мау�лен-
ня прадстау�нікоу�  беларускаи�  улады з розных даваенных часоу�, і 
у�жыванне русізмау�  тут апрау�дана імкненнем ау�тара да крытычна-
га падтэксту: – «Что, не найдешь, о что расчехвостить? – гырчэў 
Дашэўскі. – О фундамент бей! Вон об угловой камень». Азевіч няўме-
ла ўдарыў аб вугал, камень адскочыў і пляската лёг у гразь. «Ну ты 
неумека, мать твою перемать! – вызверыўся Дашэўскі. Бей силь-
ней» [7].
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Мастацкім прые�мам перадачы асаблівасцеи�  мау�лення кірау�ніц- 
тва з’яу�ляецца наратарская характарыстыка, для якои� , напры-
клад, у творы В. Астаф’ева «Так хочацца жыць» («Так хочется 
жить», 1995), выкарыстаны шматлікія эпітэты са зніжанаи�  ацэн-
каи� , вульгарызмы і прастамоу� і: <…> Получив власть, сами могли 
только унижать подчиненных, унижаться перед вышестоящими 
начальниками, и глядящий в землю, ссутуленный, как бы уж во-
все сломленный человек был для них приемлемей того, кто смел 
глядеть вверх, – не задирай рыло, коли быть тебе внизу судьбой 
определено [8]. Важны ідэалагічны падтэкст нясе супрацьстаян-
не прадстау�нікоу�  тылу і салдат з перадавои� . Абвастрэнне у� заема-
адносін (асабліва у�  аповесцях В. Астаф’ева і В. Кандрацьева) вы-
ражана праз ужыванне ацэначнаи�  лексікі для перадачы пагарды 
салдата да тылавікоу� : В конвойном полку толклось множество 
рядовых и командиров, успешно отсидевшихся в тылу, пресмы-
кающихся, исподличавшихся. Пополнение из раненых фронтови-
ков не могло не вступить в конфликт с этакой шайкой. И всту-
пило [8].

Характэрнаи�  рысаи�  «леи� тэнанцкаи�  прозы» стала аб’ектыу�нае 
у�знау�ленне выпадкау�  адмоу�наи�  рэальнаи�  сітуацыі на франтах: не-
дальнабачнасць каманднага складу падчас баявых аперацыи� , жор-
сткасць ваеннага кірау�ніцтва у�  адносінах да падначаленых, нягоды 
ваеннага быту, недастатковае забеспячэнне салдат зброяи�  і рыштун-
кам, – усе�  гэта адлюстравана праз мастацкія адступленні наратара з 
ужываннем лексікі, якая мае нау�мысна зніжаную ацэнку, і у�  якои�  для 
стварэння каларыту дамінуюць адпаведныя эпітэты: Коляша Хаха-
лин из нарядов, почитай, не вылезал – этого старшину, как и Раста-
скуева, борца за исправную службу, отчего-то бесило, что рядовой, 
занюханныи солдат, к тому же хромой, читает книги, хорошо поет 
и, главное, пишет стихи [8]. В. Астаф’еу�  у аповесці «Абертон» («Обер-
тон», 1995–1996) звярнуу�  увагу на ле�с жанчыны на ваи� не. Псіхала-
гічны стан даведзенаи�  да роспачы асобы, яе імкненне суперажы- 
ваць блізкаму, думаць пра ле�с краіны знаи� шлі выражэнне у�  шмат-
лікіх наратарскіх пау�торах, выклічніках, рытарычных пытаннях, якія 
выконваюць ролю народнага плачу-галашэння: Ах, Сереженька, Се-
реженька! Мальчик ты мой, мальчик!.. Чего же это мы, люди русские, 
такие неприкаянные, такие позаброшенные… За что судьба так не-
милостива к нам? [9].
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Савецкая літаратура пра ваи� ну вельмі часта сцірала нацыяналь-
ныя межы, аднак у творчасці прадстау�нікоу�  «леи� тэнанцкаи�  про-
зы» этнічнаму знаи� шлося адпаведнае месца: В. Астаф’еу�, Р. Бакланау�   
і В. Быкау�  падкрэслівалі нацыянальную прыналежнасць салдата-воі-
на. У творах В. Кандрацьева і В. Быкава назіралася сацыяльная ды-
ферэнцыяцыя: у аповесці «Загладзіць крыве�ю» ау�тар выразна пад-
крэслівау�  паходжанне рускага салдата-ваякі, а ау�стрыи� скі прафесар 
біялогіі Шарф з аповесці «Пакахаи�  мяне, салдацік» ужывау�  у мау�лен-
ні германізмы. В. Быкау�  выкарыстоу�вау�  русізмы у�  мове савецкіх 
воінау�-вызваліцеляу�  Ау�стрыі з мэтаи�  перадачы іранічнага падтэк-
сту – гэта крытыка персанажау�, якія адмау�ляюцца не толькі ад тра-
дыцыи� наи�  мовы, але і ад традыцыи� наи�  этыкі, а таксама крытыка 
амаральнасці ва у�ладзе і недапушчальных паводзін савецкіх салдат 
на чужои�  тэрыторыі.

Такім чынам, перыяд 1990-х гг. абудзіу�  творчую энергію ау�та-
рау�, дау�  магчымасць больш свабоднага адлюстравання рэчаіснасці, 
падштурхнуу�  пісьменнікау�-франтавікоу�  да актыу�нага пошуку адка-
зау�  на пытанні пра месца і ролю асобы у�  ваеннаи�  і паваеннаи�  рэаль-
насці, абвастрыу�  упрыняцце гісторыка-культурнага кантэксту, што 
у�васобілася у�  шматлікіх пошуках форм і спосабау�  мау�ленчага вы-
значэння: праз аповед ад першаи�  асобы, наратарскія рэмаркі, ужы-
ванне безэу�фемічнаи�  мовы. 
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В статье рассматривается англоязычное завещание как вид пра-
вовых документов. Определяются культурологические особенности 
перевода англоязычных завещании�  с англии� ского языка на русскии� .
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