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АДЛЮСТРАВАННЕ ФАЛЬКЛОРНАГА МАТЫВУ 
СМЕРЦІ І КВЕТАК У МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

А. Ю. Пятровіч 

Матыў кветак, якія вырастаюць на магіле або на месцы чыёй-небудзь 
трагічнай смерці, мае шмат варыяцый ў еўрапейскім фальклоры і ў 
літаратурных творах з фальклорнай асновай. Мы бачым яго ўжо ў най-
старажытнейшай крыніцы класічнага мастацтва слова – антычнай 
міфалогіі: нарцыс, анемон і гіяцынт квітнеюць там, дзе загінулі каханкі 
або ворагі багоў. У гэтым выразна адлюстраваны язычніцкі погляд на 
свет, дзе чалавечае цела з’яўлецца неад’емнай часткай прыроды, больш 
за тое – самой прыродай у мініяцюры, праз што плоць і атаясамліваецца 
з расліннасцю і глебай. Больш вытанчанае адценне дадзены матыў на-
бывае ў паданнях кельтаў. У фінале вядомай гісторыі Трыстана і Ізольды 
каханкаў хаваюць каля царквы, злева і справа ад яе; за ноч з магілы Тры-
стана вырастае цярновы куст, які перакідваецца праз царкву і паглыбля-
ецца ў магілу Ізольды [2]. Ніхто не можа знішчыць церне, бо яно вырас-
тае зноў і зноў, становячыся ўвасабленнем не толькі цялеснай, але і эма-
цыянальнай сувязі дваіх людзей, мацнейшай за смерць. Зусім інакш гу-
чыць гэты матыў у рускіх народных казках: на магіле бязвінна забітага 
Іванушкі расце трыснёг, і з яго выразаюць чароўную дудку, а тая спявае 
пра злачынства, якое здзейсніла родная сястра героя [1]. Тут можна па-
бачыць складаную метамарфозу: расліна ператвараецца ў памяць, больш 
за тое – у жывы голас ахвяры і такім чынам робіцца прыладай абсалют-
най міфалагічнай справядлівасці, згодна з якой кожны кепскі ўчынак 
павінен быць пакараны. 

Кветкі як сімвал памяці пра памерлага ці забітага выступаюць і ў 
беларускім фальклоры. Сярод паэзіі летняга календара сустракаецца 
песня пра каралеўскую дачку, якая ідзе пагуляць ў купальскую ноч, а 
вяртаецца дадому ў змятай вопратцы і без вянка, што сімвалізуе сэксу-
альную ініцыяцыю. Бацька збіраецца пакараць дзяўчыну смерцю, і яна 
прымае свой лёс, просячы толькі пасадзіць на месцы яе пахавання – каля 
царквы (!) – чырвоную ружу, каб іншыя «дзевачкі» памяталі пра яе, калі 
будуць ірваць кветкі [4]. Але ў беларускай літаратуры знайшла адлюс-
траванне іншая варыяцыя дадзенага матыву – інцэстуальная, вядомая як 
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легенда аб паходжанні браткаў. Разлучаныя ў дзяцінстве брат і сястра 
сустракаюцца ізноў і бяруць шлюб, а калі даведваюцца пра сваё паход-
жанне, ідуць ў поле, каб там «рассеяцца травою» – «на браце сіні цвет, 
на сястрыцы жоўценькі». Гэтае паданне атрымала літаратурную 
апрацоўку пад пяром Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча як «Травіца брат-
сястрыца» (1857). Класік захаваў вернасць арыгіналу і замест  
рэінтэрпрэтацыі проста разбудаваў фабулу, упісаўшы яе ў шырокі 
гістарычны кантэкст: брат, у гэтай версіі названы Міронам, – ратнік кня-
зя Барыса, а той змагаецца з самім расійскім Манамахам, незадаволеным 
саюзам «крывічанаў» і «літвінаў». Нягледзячы на асобныя штучна-
сентыменталісцкія звароты («дзе пастух з краснай пастушкай весела па-
се тавар»), у цэлым паэма адлюстроўвае сапраўдны дух фальклору, што 
асабліва заўважна ў сцэне гучнага вяселля, быццам вынятай з народнай 
паэзіі. Рэалістычны аўтарскі погляд не дапускае ў тэкст звышнатураль-
ныя элементы: фінал арыгінальнай песні можна зразумець як нейкае 
містычнае пераўтварэнне грэшных целаў у нявінныя кветкі, але ў паэме 
брат з сястрой паміраюць – ад жаху і самагубства адпаведна, – а браткі 
вырастаюць на іх сумеснай магіле. 

Калі ў беларускім фальклоры матыў кветак і смерці звязаны з кахан-
нем і памяццю, то ў выпадку польскай народнай паэзіі варта казаць хут-
чэй пра памяць і справядлівасць. Балада «Пані пана забіла», па 
меркаванні храніста Яна Длугаша, была заснаваная на рэальных падзеях 
1466 года – смерці рыцара Якуба Баглеўскага ад рук яго ўласнай жонкі 
[7]. Сюжэт балады, якая нарадзілася на Мазоўшы і адтуль пранікла нават 
на беларускія землі, выглядае досыць проста: «пані», гаспадыня вялікага 
дому, забівае мужа, хавае яго ўпотай і саджае на магіле ліліі або руту. 
Неўзабаве з вайны павінны вярнуцца браты нябожчыка; пані загадвае 
служанцы выйсці на дарогу і выглядваць іх (можна прыгадаць падобны 
момант у французскай казцы пра Сінюю Бараду – там прыезд братоў 
павінен быў выратаваць нявінную сястру ад смерці, тут сама забойца 
спадзяецца ўратавацца ад помсты). Ваяры сапраўды вяртаюцца і зада-
юць нязручныя пытанні: дзе гаспадар дому? чыя кроў на зямлі? чые ва-
ласы? Ім адказваюць, што гаспадар дагэтуль на вайне, кроў курыная, а 
валасы – з грэбня служанкі, якая расчэсвала іншага слугу. Тым не менш, 
яны разумеюць, што здарылася, саджаюць пані на каня і вязуць яе ў лес, 
дзе жорстка забіваюць, жыўцом здымаючы скуру. 

Прывабнасць гэтага твору заключаецца ў цэльнасці яго, так бы 
мовіць, бандыцкай паэтыкі – у абсалютна паўсядзённым тоне, якім вяд-
зецца расповед пра крывавае злачынства. Гісторыя пана і пані настолькі 
прасякнута побытавасцю, што нават кветкі не нясуць тут сімвалічнай 
або звышнатуральнай нагрузкі. Яны служаць выключна практычнай мэ-
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це: схаваць свежараскапаную зямлю, замаскаваць месца пахавання. У 
песні хапае дэталяў, якія тычацца хатняй гаспадаркі таго часу. 
Апісваецца адзенне братоў, згадваюцца чаравікі, расчэсванне, кроў хат-
няй птушкі; жанчына нахіляецца з сядла, спрабуючы падабраць згубле-
ны пояс; перад тым, як забіць нявестку, браты купляюць для яе арэхі – 
пагрызці ў апошні раз. Нават у просьбе аб літасці гераіня спасылаецца 
на дзяцей і гаспадарку, якая без яе прыйдзе ў заняпад. Жыцця пасля 
смерці для герояў як быццам не існуе. 

Пры ўсім гэтым «Lilije» (1822), літаратурную апрацоўку Адама 
Міцкевіча, варта аднесці да добрых сюжэтаў, сапсаваных вялікімі 
пісьменнікамі (як сфармуляваў гэта Г. К. Чэстэртан). Звышнатуральныя і 
высокадухоўныя памкненні рамантызму немагчыма спалучыць з 
чароўнай у сваёй варварскай свежасці фабулай. У баладзе, расцягнутай 
да забіцця ўсялякага дынамізму, з’яўляецца святы пустэльнік, шмат 
разоў узгадваецца рай і пекла, браты жарсна закохваюцца ў нявестку, 
адбываецца як быццам узятае з іншага сюжэту спаборніцтва з вянкамі 
(зрэшты, адзіным плюсам гэтай перапрацоўкі з’яўляецца спроба надаць 
ліліям больш важнае, хоць і ўскоснае, сюжэтнае значэнне, звязаўшы іх з 
міфалагічным матывам змагання ў сіле і лоўкасці за прыхільнасць жан-
чыны), а ў фінале ўсіх спатыкае заслужанае пакаранне з нябёсаў – што 
супярэчыць самому духу арыгінальнага народнага твору, у якім 
дзейнічаюць толькі звычайныя людзі. Гэта пераканаўча даводзіць, што 
верш Міцкевіча можна змяшаць выключна з высокай прозай жыцця, 
прадстаўленай у «Пане Тадэвушы». Нізкая атручвае яго, і тут не дапама-
гае нават уласцівае Міцкевічу разуменне народнай паэзіі. 

Больш удалай падаецца мадэрнісцкая перапрацоўка Яна Каспровіча – 
«Pieśń o pani, co zabiła pana» (1912). Замест дадатковага развіцця фабулы 
аўтар імкнецца паглыбіць псіхалагізм, раскрываючы перажыванні і 
ўспаміны жанчыны і яе швагераў. Відавочная яго спагада да гераіні: калі 
ў версіі Міцкевіча падставай да забойства робіцца сужэнская здрада пані 
і яе страх перад пакараннем, то ў Каспровіча – здрада мужа і рэўнасць 
жонкі, прычым апошняя паказана не карыслівай злачынкай, а чалавекам, 
які моцна адчувае і пакутуе. Надзвычай эмацыянальна гучыць апошняя 
страфа: «Рута расце на магіле – дарастае да майго сэрца, о дзіва!» – якая 
пераклікаецца з рэфрэнам «расці, рутка, высока, як пан ляжыць глыбо-
ка», узятым яшчэ з арыгіналу. Матыў кветак і смерці, пераствораны на 
сімвалічна-псіхалагічным плане, працуе выдатна; хай фабула застаецца 
нязменна змрочнай, як свежая магіла, але аўтарская інтэрпрэтацыя неча-
кана ўзвышае яе і надае ёй своеасаблівую цёмную прыгажосць. 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
В КИТАЙСКОМ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ 

З. А. Расаева 

Китайский язык является одним из самых древних языков мира, его 
история составляет около 6000 лет. Китайская письменность возникла на 
основе рисуночного письма и постепенно развилась в иероглифическое 
письмо. Многие исследователи говорят о том, что в китайском иерогли-
фическом письме в большинстве иероглифов можно выделить культур-
ный аспект. 

Для того чтобы рассмотреть особенности данного культурного аспек-
та в иероглифике, необходимо, во-первых, рассмотреть типы иерогли-
фов и определить, в каких из них имеется культурный аспект; во-
вторых, рассмотреть особенности культуры Китая, отраженной в иерог-
лифическом письме. 

Для анализа китайской иероглифики мы воспользуемся предложен-
ной Сюй Шэнем (许慎) типологией иероглифов. Коротко охарактеризу-
ем каждый из этих типов. 

1. Изобразительные иероглифы (象形字 xiàngxíngzì) – один из самых 
древних типов иероглифов, практически представляет собой схематич-
ное изображение предмета. Изобразительные иероглифы можно разде-
лить на три типа: 

• иероглифы, изображающие тело или объект по его форме, 
например: 日 rì ‘солнце’, 火 huǒ ‘огонь’, 木 mù ‘дерево’; 

• иероглифы, изображающие предметы по наиболее явному его 
признаку, например: 羊 yáng ‘козел’, 牛 niú ‘бык’. Так, в иероглифе 羊 
yáng ‘козел’ выделяется наиболее характерный для данного типа 
животных элемент – закрученные рога; 


