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в тексты стихотворений многие имена исторических деятелей: Сен-Мар 
и Ришелье, король Артур и Ричард (Львиное Сердце). Однако образы 
деятелей, связанных с русской историей и культурой, оказываются 
вполне самодостаточными: это Петр I, Иван Грозный. Такие ПИ в по-
эзии А. Кушнера реализуют свои инварианты восприятия, характерные 
для русского лингвокультурного сообщества. 

Также в качестве прецедентных в поэтических текстах А. Кушнера 
употребляются имена известных ученых (Карл Линней, Зигмунд Фрейд), 
библейские имена (апостол Матфей, Ирод), мифоантропонимы (Орфей, 
Эвридика, Минотавр и др.). 

Таким образом, ПИ, формирующие в поэтических текстах А. Кушнера 
единое прецедентное ономастическое пространство, тесно связаны между 
собой, а также с другими прецедентными феноменами и текстовыми эле-
ментами. Их роль различна (от создания малозначительных образов до 
выполнения текстообразующей функции) и зависит как от художествен-
ного потенциала онимов в языке и сознании его носителей, так и от тех 
задач, которые ставит перед собой автор в произведениях. 
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ПАЭТЫЧНАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ПСАЛЬМОЎ ДАВІДА 
Ў ТВОРЧАСЦІ КАЗІМІРА СВАЯКА 

К. В. Біруля 

Біблейскія вобразы і сюжэты з’яўляліся непасрэднай крыніцай 
натхнення для Казіміра Сваяка. Асабліва прыдатнай для паэтычных 
рэфлексій была кніга Старога Запавету – Псалтыр. Псалтыр – гэта 
зборнік 150 старажытнаяўрэйскіх гімнаў, хвалебных песен, звернутых да 
Бога. З глыбокай старажытнасці гэтай кнізе Бібліі надавалася асаблівая 
пашана. Менавіта з Псалтыра пачаў сваю кнігавыдавецкую дзейнасць 
Францыск Скарына. У прадмове да кнігі ён адзначаў: «И что есть, чего в 
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псалмах не найдешь? Нест ли там величества божия и хвалы его? Там ест 
справедливость. Там ест чистота душевная и телесная. Там есть наукы 
всякое правды. Там мудрость и розум досконалый. Там ест милость и 
друголюбство без льсти, и все иные добрые нравы якобы со источника 
оттоле походять» [2, с. 263]. З глыбокай старажытнасці Псалтыр быў 
асноўным вучэбным дапаможнікам для дзяцей, настольнай кнігай для 
дарослых: «…детям малым початок всякое доброе наукы, дорослым 
помножение в науце, мужем моцное утверьжение» [2, с. 263]. У 1678 г. 
Сімяон Полацкі стварае «Псалтырь рифмотворную», дзе ў вершаванай 
форме пераказвае Псалтыр, абапіраючыся на бліскучы пераклад 
польскага паэта Яна Каханоўскага. Паэтычныя інтэрпрэтацыі псальмоў 
стваралі А. Сумарокаў, В. Брусаў, К. Бальмонт, Ф. Салагуб і інш. У 
беларускай літаратуры – Андрэй Зязюля, Казімір Сваяк, Янка Купала, 
Вацлаў Пануцэвіч і інш. Магчыма, вялікая цікавасць да паэтычных твораў 
Старога Запавету абумоўлена, з аднаго боку, тым, што першыя лірычныя 
пачаткі рытмікі дастаткова яскрава прасочваюцца ў старажытнаяўрэйскіх 
тэкстах, што робіць іх прыдатнымі для паэтычных эксперыментаў, з 
другога боку, ўвагу прыцягвалі і пэўныя сюжэты. 

Казімір Сваяк таксама стварае некалькі паэтычных інтэрпрэтацый 
псальмоў (62, 116, 129, 130, 150). Ствараючы парафразы пэўных 
псальмоў, К. Сваяк захоўвае іх ключавыя матывы і вобразную сімволіку, 
але пры гэтым насычае тэкст лірычнымі рэфлексіямі, адпаведнымі 
сучасным яму сітуацыйным момантам і ўласным эмацыйным 
перажыванням [1, с. 16]. Трэба адзначыць, што спецыфіка інтэрпрэтацыі 
псальмоў абапіраецца на дэталёвае вывучэнне гісторыі развіцця жанру 
псальма. Адна з асноўных жанравастваральных прыкмет паэтычнай 
інтэрпрэтацыі псальмоў, якая дазваляе вылучыць гэты жанр сярод 
роднасных яму духоўных одаў, гімнаў, малітваў, – гэта наяўнасць 
інтэртэкставых сувязей з біблейскім тэкстам-прататыпам. Гэтая сувязь 
абумовіла асаблівую прыроду жанру перакладання: з аднаго боку, 
паэтычная інтэрпрэтацыя – з’ява літаратурная, эстэтычная, свецкая, з 
другога боку – інтэрпрэтацыя псальма вызначаецца зместам і формай 
сакральнага тэксту, які часта ўваходзіць у богаслужэнне, і, такім чынам, 
уключае боскі пачатак, уласна духоўнае. 

Вершы Казіміра Сваяка на біблейскія матывы арганічна працягваюць 
традыцыю духоўнай паэзіі у беларускай літаратуры. Псальм 62 мае 
ўступны надпіс – прага быць з Богам. Гэты псальм быў створаны царом 
Давідам у Юдэйскай пустыні, калі ён быў адлучаны ад Іерусаліма. У 
псальме прысутнічае вобраз пустой, высахлай і бязводнай зямлі, дзе 
чалавеку натуральна прагнуць фізічна. Але не пра фізічную смагу 
клапоціцца Давід. Ён адчувае смагу духоўную, прагне Бога. Гэта 
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глыбокае пачуццё авалодвае ім раніцай. Гэты ж матыў спрабуе паэтычна 
перадаць і Казімір Сваяк:  

У сухой зямельцы бязводнай і труднай,  
Залітай жагай палудняга сонца,  
Цябе шукаю ў дарозе блуднай,  
Да твайго ўлоння сумую бясконца [1, с. 39]. 
У «Песні на псальм 62» Сваяк фактычна распрацоўвае ў новых 

асацыятыўных формах матыў богашукальніцтва [1, с. 12]. Глыбокае 
рэлігійнае пачуццё, выказанае паэтам у гэтым вершы, адпавядае 
светапогляднай сутнасці хрысціянскага гуманізму [1, с. 12], згодна з 
якім чалавечая асоба і чалавечая культура разглядаюцца як хрысціянскія 
каштоўнасці. Лірычны герой захапляецца дзівамі Бога:  

І багаслаўлю, Божа, Твае дзівы 
Ў формах праявы і ў зменах часу  [1, с. 39]. 
Верш набывае цалкам асабісты характар. Прасякнуты ён і 

патрыятычнымі настроямі – лірычны герой моліцца за айчыну. Важна 
звярнуць увагу на тое, што паэт выкарыстоўвае моўныя і стылістычныя 
сродкі, мэтай якіх павінна быць захаванне духу псальма. Зразумела, што 
паэт стварыў новы твор. Тут мы заўважаем пераапрацоўку верша 
празаічнага у верш метрычна ўпарадкаваны. Выкарыстоўваецца 
вершастваральны матэрыял – рыфма, строфіка, а таксама адчуваецца 
ўплыў індывідуальнай аўтарскай стылістыкі. Зборнае «я» псальмоў 
становіцца ярка індывідуальным. Безумоўна, структурная транс-
фармацыя рытмізаванай прозы ў вершаваны тэкст, змяненне сэнсавых 
акцэнтаў, узмацненне асабістага пачатку з’яўляюцца характэрнай 
прыкметай любой паэтычнай інтэрпрэтацыі біблейскага тэксту. 

Высокі ўзор Богаслаўлення, што адпавядае танальнасці і пафасу тэкстаў 
Псалтыра, паэт стварае ў вершы «З псальмаў Давіда (116 і 150)». Рускі 
даследчык С. С. Аверынцаў вылучае такія жанравыя разнавіднасці 
псальмоў, як услаўленні, малітвы, скаргі, пракляцці, гістарычныя агляды і 
нават эпіталаму. Аднак Псалтыр складана падзяліць па жанрах. Гэты падзел 
дастаткова спецыфічны і не адзіны. У цэлым Псалтыр можна разглядаць як 
паэму, якая ўхваляе Бога. Псальмы 116 і 150 адносяцца да хвалебных 
праслаўляльных псальмоў (ці, як іх яшчэ называюць, алілуйных). Верш 
К. Сваяка поўнасцю адпавядае духу пералічаных псальмоў, дзе паэт 
урачыста славіць Бога. У Пс. 150 сустракаем: «Усё жывое хай славіць 
Госпада. Алілуя. Хваліце Бога ў святыні Ягонай; хваліце яго на цвердзі сілы 
Ягонай» (Пс. 150:1). Пад святыняй тут можна разумець як храм, так і неба – 
месца знаходжання Бога. К. Сваяк вельмі дакладна перадае настрой, 
захоўваючы асноўныя вобразы сімволікі біблейскага тэксту:  

Святыя душы на небе высокім,  
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І вы з гаротнай і сумнай зямліцы; 
Анёлкі Божы у раі далёкім, 
І ўсе сілы ў загвезднай імгліцы [1, с. 108]. 
Верш Казіміра Сваяка з’яўляецца надзвычай экспрэсіўнай і 

маляўнічай версіяй 150-га псальма, сапраўды беларускамоўным 
шэдэўрам яго паэтычнай аўтарскай інтэрпрэтацыі   [1, с. 16]. 

Цікавыя паэтычныя інтэрпрэтацыі стварае К. Сваяк на Пс. 129 і 130. 
У Псалтыры гэтыя псальмы ўтвараюць тэматычнае адзінства (гэта 119 –
133 Пс.) і маюць назву – песні ўзыходжання. Згодна з хрысціянскай 
традыцыяй у такім надпісе ідзе гаворка пра ўзыходжанне на Радзіму, у 
Іерусалім, яўрэяў, якія выйшлі з вавілонскага палону. Пры гэтым 
надаецца і пераносны сэнс: гэтыя псальмы настаўляюць чалавека на 
правільны шлях, і, чытаючы іх, чалавек павышае свой духоўны 
ўзровень, гэта значыць як бы «ўзыходзіць». 

Псальм 129 – гэта малітоўны лямант да Бога з’явіць літасць свайму 
народу. Умоўна псальм можна падзяліць на чатыры часткі: маленне аб 
міласці (129: 1-2), упэўненасць у прабачэнні (129: 3-4), надзея на Бога 
(129: 5-8), заключная малітва аб збаўленні Ізраэля. Такую ж 
кампазіцыйную будову захоўвае К. Сваяк у сваёй інтэрпрэтацыі. Гэта 
своеасаблівы верш-малітва. Вобраз Ізраэля – гэта зборны вобраз усяго 
народа, у інтэрпрэтацыі К. Сваяка – гэта вобраз збаўлення асабістага. 
Дзеясловы загаднага ладу з адценнем просьбы (пачуй, будзь) 
узмацняюць унутранае напружанне ў вершы: 

З бяздоння жальбы, з глыбіні пакоры,  
У цемры сумніваў, у безнадзейным горы 
Цябе ўзываю, Божа справядлівы,  
Пачуй жа голас і будзь міласцівы [1, с. 109]. 
Псальм 130 – гэта песня ўзыходжання, якая прыпісваецца Давіду і можа 

быць названа псальмам пакоры. Давід запэўнівае Бога, што заўсёды быў 
чужы ўзнясенню і ўзвелічэнню сябе перад людзьмі, і наадварот, стараўся 
суцішваць сваю душу: «Ці ж не цугляў я, ці ж не супакойваў душы маёй, 
як дзіцяці, аднятаму ад грудзей маці?». Вобраз дзіцяці, адарванага ад 
грудзей маці сімвалізуе грэшную душу чалавека, якая бунтуе ў сваіх 
амбіцыях і прэтэнзіях. Гэты вобраз выкарыстоўвае і К. Сваяк:  

Як адарваны ад грудзей дзяціна,  
Адкінен дух мой ад Божага ўлоння,  
Як ліст пажоўклы, сухая галіна, 
Як пазабыта беднага загонне [1, с. 38]. 
Але як паступова супакойваецца дзіцё, прывучанае маці да іншай 

ежы, так, можа быць, коштам пакут і намаганняў, прыведзена «да 
пакоры ў Богу» душа чалавека. Асноўная ідэя Пс. – чалавек жыве з ласкі 
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Божай, як малое дзіця малаком маці,  паэтычна перадаецца Казімірам 
Сваяком радкамі:  

Ніколі, Божа, Табой я не сыты: 
Нават і ў пекле цябе прызываў бы… [1, с. 38]. 
Трэба адзначыць, што паэты, якія звярталіся да псальмодыкі 

працягвалі пошук новых прынцыпаў інтэрпрэтацыі сакральнага 
кананічнага тэксту ў тэкст паэтычны. Гэта задача вырашалася шляхам 
фарміравання асаблівай мовы, стварэння сістэмы мастацкіх сродкаў, 
здольных выразіць духоўны змест, рэалізаваць сакральны пачатак 
псальма. Гэта тэндэнцыя заўважаецца і ў творчасці К. Сваяка. Лірычны 
герой яго вершаў адкрыты, шчыры, з надзеяй і даверам звяртаецца да 
Бога. Пачуцці аўтара глыбока асабістыя, з уласнага вопыту і досведу, 
што надае інтэрпрэтацыям індывідуальны характар.  
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ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦ SI, CI И NE 
В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 

С. ТАМАРО «VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE») 

А. В. Васильева 

Особенности употребления итальянских местоименных и наречных 
частиц si, ci и ne, их многозначность и многофункциональность еще не-
достаточно изучены. Проблемами, связанными с употреблением данных 
частиц занимались такие исследователи, как А. Кьюкью, М. Дардано и 
П. Трифоне, Л. Лидина, В. Федоренко в соавторстве с Ф. Пилигрини и 
Э. Джезек [1, 2, 3, 5, 6] и некоторые другие. Однако на данный момент 
ни в зарубежной, ни в отечественной лингвистике нет классификации, в 
которой были бы представлены абсолютно все значения и функции ме-
стоименных и наречных частиц si, ci и ne. Целью нашего исследования и 
является их выявление с опорой на имеющиеся источники и фактиче-
ский материал, полученный нами методом сплошной выборки из романа 
С. Тамаро «Va’ dove ti porta il cuore» [4]. Результаты исследования могут 
быть использованы в преподавании практических и теоретических кур-
сов по итальянскому языку. 

В морфологической системе итальянского языка не выделяется такая 
часть речи, как частица, и одинаковые номинации в русском и итальян-
ском языках (частица – particella ‘частица’) имеют различный объем 
понятий. В итальянском языке для обозначения интересующих нас язы-
ковых фактов принято применять термины particella pronominale ‘ме-


