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Таким  образом,  на  примере  рецепции  баллалы  Г. А. Бюргера 
«Ленора» в творчестве В. А. Жуковского можно еще раз убедиться 
в важности культурных контактов, плодотворного диалога куль- 
тур, рассчитанного на понимание и творческое освоение чужого 
культурного опыта. 
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Вобраз роднай краіны 
ў паэзіі Янкі Купалы і Уільяма Батлера Ейтса 

 
Для ірландскай і беларускай культур да канца XIX стагоддзя 

было характэрным дыскрэтнае развіццё, абумоўленае доўгім 
залежным станам існавання абедзвюх краінаў. Гэтая сітуацыя 
тлумачыць тэндэнцыю спалучэння ў абедзвюх літаратурах дэка- 
дансных матываў, характэрных для сусветнай літаратуры рубяжа 
стагоддзяў, і ідэй культурнага і нацыянальнага адраджэння,  якія 



469  

для большасці еўрапейскіх літаратур актуалізаваліся ў эпоху ра- 
мантызму, у той час, як у Беларусі і Ірландыі фармаванне нацы- 
янальнай ідэі ў другой палове XIX — пачатку XX ст. толькі пачы- 
наецца. Вяртанне да фальклорна-міфалагічнай спадчыны павінна 
было аднавіць перапыненую традыцыю, аб’яднаць нацыю і сфар- 
маваць новую нацыянальную культурную парадыгму. 

Нашае даследаванне прысвечанае выяўленню агульных зака- 
намернасцяў функцыянавання міфапаэтычнай вобразнасці ў бе- 
ларускай і ірландскай культурах на мяжы XIX і XX ст. на прыкладзе 
паэзіі двух творцаў, супастаўных па сваёй ролі ў стварэнні нацы- 
янальных літаратур Беларусі і Ірландыі — Янкі Купалы (1882– 
1942) і Уільяма Батлера Ейтса (1865–1939). 

У культуры Ірландыі і Беларусі канца XIX ст. звяртанне да ста- 
ражытнай нацыянальнай культуры, да міфалогіі і фальклору за- 
няло важнае месца не толькі з гледзішча паўставання ў культуры 
мадэрнісцкіх тэндэнцый. 1893 г.— пачатак гэтак званага Ірланд- 
скага адраджэння. Гэльская ліга, заснаваная ў гэтым годзе, ставіла 
сваёй задачай аднаўленне ірландскай мовы, а разам з ёй і нацыя- 
нальных традыцый. У Беларусі ў 1903 г. ствараецца Беларуская са- 
цыялістычная грамада — першая нацыянальная палітычная пар- 
тыя, адным з напрамкаў дзейнасці якой была культурная асвета   
і прапаганда нацыянальнай свядомасці, “дасягненне раўнапраўя 
беларусаў з іншымі народамі ў галіне культуры і асветы, узвышэн- 
не грамадскага статуса беларускай мовы” [7, с. 38]. І ірландскае,     
і беларускае адраджэнне мяжы XIX–XX стагоддзяў абапіралася на 
рамантычныя ідэі, што адштурхоўваліся ад гераічных вобразаў 
нацыянальнай міфалогіі. 

Уільям Батлер Ейтс быў ірландскім паэтам, але краіна, якая 
дазваляе такое азначэнне, не столькі рэальная Ірландыя, колькі 
Ірландыя, створаная паэзіяй яго і яго папярэднікаў. Гэта краіна, 
роднасная гамераўскай Грэцыі, то бок прастора, дзе дзейнічаюць 
богі і героі, тэрыторыя, якая геаграфічна і анталагічна суседзіць   
з міфічна-сакральным Алімпам і ў гэтым суседстве атрымлівае 
статус арэны, на якой адбываюцца легендарныя падзеі. Для Ейтса 
кельцкая міфалогія і ірландскі фальклор былі тым “этнагенічным 
міфам, які, апелюючы да мінулага, фактычна адбудоўваў пазагі- 
старычную схему, прадстаўляючы ірландцаў нязменнай цэласнас- 
цю, незалежна ад таго, якой мовай яны размаўлялі — англійскай 
ці гэльскай” [8, с. 11]. 
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Матывы і вобразы кельцкіх міфаў і фальклору зрабіліся клю- 
чавымі для большасці тэкстаў са зборнікаў “Ружа” (The Rose, 1893) 
і “Вецер у чароце” (The Wind Among the Reeds, 1899) — зборнікаў, 
свет якіх населены прывідамі і ценямі і якія “да самой вокладкі 
пранізаныя сімвалізмам” [11, c. 44]. Ейтс імкнуўся да сімвалізму, 
блізкага да магіі, але ў той ж час заснаванага на строгіх сэнсавых 
асацыяцыях або выкарыстанні вобраза як знака, эмблемы нейка- 
га складанага перажывання. Ружа, адзін з найбольш частых сімва- 
лаў яго вершаў ёсць адным з ключавых сімвалаў Ірландыі, такой, 
якую б ён жадаў бачыць, абстрагуючыся ад непаэтычных рэалій. 

Архетыпам краіны-маці выступае Ірландыя і ў вершы “У су- 
тонні” (Into the Twilight, 1893), першая назва якога была “Кельцкае 
сутонне”. Верш — заклік да абуджэння, у якім ідэя нацыянальнага 
адраджэння прамоўленая ў вобразах містычнага сімвалізму. 

 
You mother Eire is always young, 
Dew ever shing and twiglight grey; 
Though hope fall from you and love decay, 
Burning in fires of a slanderous tongue. 
(…) 
And God stands winding His lonely horn, 
And time and world are ever in flight; 
And love is less kind than the grey twilight, 
And hope is less dear than the dew of the morn [10, c. 46–47]. 

 
(Твая маці Эйрэ маладая заўсёды, / вечна ззяе раса і шарэе 

сутонне, / і хоць надзея цябе пакінула і любоў згасла, / спалена 
агнём ілжывых языкоў (…) І Бог трубіць у свой самотны рог / І веч- 
ны рух часу і прасторы / шэрае сутонне пяшчотнейшае за любоў / 
і раса на світанку даражэйшая за надзею) 

Увесь каларыт “кельцкага сутоння” (гэтая  назва  неафіцый- 
на замацавалася за раннім перыядам творчасці паэта) складаўся  
з двух лексічных пластоў дзвюх моваў. Гэта прыметнікі англійскай 
мовы, якім уласцівая семантычная афарбоўка містычнасці, загад- 
кавасці, і другі моўны пласт — кельцкая анамастыка (тапаніміка, 
антрапаніміка і нават тэаніміка): 

The host is riding from Knocknarea / And over the grave of Clooth- 
na-Bare (Воінства скача над Нокнарэй / І над магілаю Клот-на-Бар) 
[10, c. 43]. 
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The young birds and old birds / Came flying, heavy and sad; / Keeping 
in from Tiraragh, / Keeping from Ballinafad, / Keeping from Inismurray” 
(Птушаняты і старыя птушкі / Прыляцелі, цяжкія і сумныя; / Пры- 
ляцелі ад Цірара, / Прыляцелі ад Балінафад, / Прыляцелі ад Ініс- 
мурэй”) [10, c. 17–18]. 

Калі ўзяць за мэту выбраць з тэкстаў Ейтса ўсе тапонімы, мож- 
на намаляваць мапу, якая месцамі супадзе з геаграфічнай мапай 
Ірландыі, але ўсё-ткі гэта будзе мапа сакральнай краіны. Украін- 
ская даследчыца І. А. Сянчук бачыць ў імкненні яго вершаў да 
надзвычай дакладнага выяўлення геаграфіі формаўтваральны 
элемент нацыянальнай ідэнтычнасці — “дзякуючы чаму вобразы 
Ірландыі вырастаюць да роўня сімвалу, набываюць функцыю мне- 
манічнага знаку, што канцэнтруе памяць пра быццё грамадства.  
З пазіцыі посткаланіяльнай тэорыі візуалізацыя топасу ёсць спро- 
бай літаратурнага аднаходжання роднай зямлі” [8, c. 10]. 

Такім чынам, Ірландыя, якую стварае Ейтс у ранніх зборніках,— 
гэта Шчаслівая краіна Ейрэ, што хутчэй належыць Іншаму свету, 
свету чароўнага народа. І характэрны для рамантыкаў матыў двух- 
свецця ставіць перад выбарам лірычнага героя яго вершаў. 

У самым пачатку XX ст. абвастраецца нацыянальна-палітыч- 
ная барацьба, рух за адраджэнне выліваецца ў трагічнае Дублін- 
скае паўстанне. Праз годы Ейтс дакараў сябе: “Ці не гэтая мая 
п’еса падставіла людзей пад англійскія рулі?” Ідзецца пра пьесу 
“Кэтлін, дачка Хуліэна” (Cathleen ni Houlihan, 1902). Пад гэтым 
імем ірландскія паэты XVIII стагоддзя апявалі Ірландыю, пад 
выглядам вершаў пра каханне хаваючы сваю злачынную з глед- 
зішча англійскіх уладаў любоў да радзімы. Упершыню ў творах 
Ейтса гэты вобраз з’яўляцца ў тэксце “Песнь Рудога Ханраана пра 
Ірландыю”, дзе паэт стылізуе старадаўні любоўны верш, верш пра 
любоў да Радзімы: 

 
The yellow pool has overflowed hign up on Clooth-na Bare, 
For the wet winds are blowing out of the clinging air; 
Like heavy flooded waters our bodies and our blood; 
But purer than a tall candle before the Holy Rood 
Is Cathleen? The daughter of Houlihan 

 
(Жоўтыя воды выходзіць з берагоў Клот-на-Бар, / Калі вол-   

кі вецер гудзе ў звонкім небе; / Падобныя цяжкай пустой вадзе 
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нашы целы і нашая кроў, / Але чысцейшая, чым свечка перад Свя- 
тым распяццем / Кэтлін, дачка Хаўліэна) [10, c. 59]. 

“Вобраз маці-Ірландыі, якая заклікае сваіх сыноў вярнуць ёй 
адабранае іншаземцамі, смерцю, а не жыццём скласці прысягу на 
любоў да яе — адпавядае гэльскай каталіцкай традыцыі”,— сцвярд- 
жае Д. Кірні [9, c. 12]. Але гэты вобраз таксама мае міфалагічны пра- 
татып — у ірландскіх сагах у вобразе старой жанчыны ўвасобленая 
каралеўская ўлада, якая ператвараецца ў маладую дзяўчыну, калі яе 
выбраннік давядзе сваю вартасць (напрыклад, “Сага пра Ньяля”). 

Такім  чынам,  вобраз  чароўнай  краіны  Ірландыі,  містычнай  
і іншасветнай, які паўстае ў ранніх вершах паэта, змяняецца во- 
бразам маці-Ірландыі, што кліча на барацьбу, вобразам, што ўва- 
собіў нацыянальную ідэю Ірландскага адраджэння. 

Перажыўшы “жахлівую прыгажосць” Вялікадня 1916 г., пера- 
асэнсаваўшы сваё стаўленне да “міфалагічнага арнаменту”, Ейтс 
пачынае міфалагізаваць сваю сучаснасць. Большасць пісьменнікаў 
першай паловы стагоддзя выводзіла ў сваіх творах “экзістэнцый- 
на-абсурднага героя”. Ейтс, у адрозненне ад іх, імкнецца ў наўпро- 
ставым сэнсе гераізаваць сваіх сучаснікаў. Чароўная Ірландыя 
ягоных ранніх твораў губляе сваю казачнасць і іншасветнасць, але 
атрымлівае героіка-рамантычны арэол. У вершах 10–20-х гг. люд- 
зі і падзеі сучаснай Ейтсу Ірландыі выступаюць у якасці вечных 
прататыпаў. Міф у гэты перыяд пераходзіць у зусім іншую сфе-  
ру дзеяння, ён робіцца наважнейшым складнікам дыскурсу, які 
сфармаваны корпусам папярэдніх тэкстаў, які, як любы дыскурс, 
суадносіцца з “ужо сказаным” і “ўжо пачутым”. Паэзія Ейтса была 
настолькі прасякнутая міфалагічным светаўспрыманнем, што як 
толькі людзі, якія рэальна існавалі вакол яго, уступалі ў ідэаліза- 
ваны свет паэзіі, яны рабіліся сімваламі і архетыпамі гераічнага 
сусвету ейтсавага міфа. 

Значэнне творчасці Уільяма Батлера Ейтса для ўсёй ірланд- 
скай культуры XX ст. было настолькі важнае, што ў другой пало- 
ве стагоддзя ірландская паэзія падзялілася на “да Ейтса” і “пасля 
Ейтса”. Сучасныя крытыкі абвінавачвалі яго ў скажэнні гісторыі, 
якая была пастаўленая ім на службу міфу. Але гэтыя нападкі свед- 
чаць толькі пра тое, што ў гісторыі Ірландыі настае новы этап, калі 
нацыянальная свядомасці трансфармуецца, старая нацыянальная 
ідэя выкарыстала свае магчымасці і неабходна ствараць новую.   
А творы Ейтса сапраўды былі важным этапам  дэкаланізацыйнага 
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працэсу ў Ірландыі на мяжы XIX–XX ст. і паспрыялі сцвярджэнню 
новасфармаванай ірландскай ідэнтычнасці ды зрабіліся мастацкім 
увасабленнем яе міфа-паэтычных і сацыяпалітычных складнікаў. 

У Беларусі станаўленне нацыянальна-этнічнага самавызна- 
чэння супадала па часе і агульным настроі з нацыянальна-вызва- 
ленчымі памкненнямі іншых народаў тагачаснай Еўропы. Як ужо 
згадвалася, развіццё беларускай культуры, як і ірландскай, да кан- 
ца XIX ст. характарызавалася дыскрэтнасцю, разарванасцю куль- 
турнай традыцыі і потым хуткай яе кампенсацыяй. 

Вытокі Беларускага адраджэння звязаныя з дзейнасцю адной 
з першых легальных газетаў, што друкавалася на беларускай мове, 
“Нашай Нівы”, культурна-асветніцкага  выдання,  арыентаванага 
ў першую чаргу на селяніна. У коле дзеячаў “Нашай Нівы” (сярод 
якіх былі Янка Купала, Якуб Колас, М. Бадановіч, Цётка, К. Каганец, 
Я. Журба і інш.) фармавалася нацыянальна-свядомая інтэлігенцыя, 
якая імкнулася здзейсніць нацыянальна-культурнае адраджэнне 
беларускага народа і змагалася за прызнанне факта яго існавання. 
А асноўную сэнсавую нагрузку ў развіцці нацыянальнай свядомас- 
ці таго часу несла менавіта літаратура, якая паступова, дзякуючы 
перадусім газетнаму друку, рабілася агульнадаступнай. 

Неарамантычны ўздым на пачатку XX ст. быў звязаны з цікаў- 
насцю да гераічнай мінуўшчыны. Адраджэнне бачылася як уз- 
наўленне, прарастанне схаванага, стоенага да адпаведнага часу на- 
роднага духу, а таксама вяртанне народа ў гераічны волатны стан, 
як працэс сацыяльнага і нацыянальнага выпроставання мужыка- 
селяніна над сваімі крыўднікамі. Менавіта з мэтай упэўніць бела- 
рускі народ у яго волатным паходжанні В. Ластоўскі піша невялічкі 
твор пад назвай “Беларускі радавод” (1913), які быў відавочнай 
спробай стварэння нацыянальнага эпасу. Лагічна будзе скарыстац- 
ца рэплікай К. Кірні, выказанай у адрас ірландскага народа, але 
вельмі характэрнай і для беларускага: “Чым больш абяздоленым 
робіцца народ у рэчаіснасці, тым мацней ён імкнецца вярнуць сабе 
адчуванне ідэнтычнасці ў царстве ідэальнасці” [9, c. 20]. 

Прыход у беларускую літаратуру Янкі Купалы супадае з дзей- 
насцю “Нашай Нівы” (з 1908 г. ён прымаў актыўны ўдзел ў па- 
дрыхтоўцы газеты, а ў 1914–1915 гг. быў яе рэдактарам), з эпо- 
хай узмацнення  нацыянальна-вызваленчых  адраджэнцкіх  ідэй,  
з імкненнем да абнаўлення ўсіх сфер культурнага жыцця. “Яго 
творчасць развівалася ў рэчышчы еўрапейскага   неарамантызму, 
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крытычнага рэалізму і ранняга мадэрнізму, падсвечаных нацыя- 
нальна-дэмакратычнай філасофіяй” [4, c. 144], і таму рамантычны 
вобраз чалавека, які імкнецца пазбавіцца вечных путаў, падняцца 
над бедамі, наканаванымі яму злым лёсам, зробіцца адным з цэн- 
тральных у яго творчасці, якая сама па сабе будзе спробай намаца- 
ць, сфармуляваць і ўвасобіць нацыянальную ідэю. 

Янка Купала быў адным з тых творцаў, што выкарыстоўвалі не- 
абмежаваную колькасць прыёмаў і формаў беларускай фальклор- 
най паэтыкі. А на глыбінным ўзроўні ў яго творчасці адгукалася    
і з’яўлялася падмуркам светапогляднай сістэмы мастака міфапа- 
этычная свядомасць. Сувязь Купалы з народным міфапаэтычным 
светаадчуваннем адчуваецца і на рытміка-інтанацыйным, і на 
жанрава-тэматычным, і на вобразна-выяўленчым узроўнях. Ма- 
стацкі эфект большасці яго твораў дасягаецца спалучэннем міфа- 
сімвалічнага і рэалістычнага пластоў (“Сон на кургане”, “Пахаджа- 
не”, “На куццю” і г.д.). У Купалавых тэкстах часцей за ўсё менавіта 
сімвалічны план нясе на сабе галоўную сэнсавую нагрузку. 

Нацыянальная ідэя пачынае набіраць сваё гучанне ці не ад 
самых першых тэкстаў Янкі Купалы. Першпачаткова яна паўстае 
праз “сімволіка-рэалістычнае адлюстраванне рэчаіснасці, у якім 
нацыянальная ідэя заяўляе аб сабе як асэнсаваны пратэст супраць 
існуючага парадку рэчаў (…) немагчымасць спакойна пазіраць на 
тое, што адбываецца, і заставацца ўбаку” [3, c. 84]. 

У найхрэстаматыйнейшым вершы “Мужык” (1905) паэт ства- 
рае вобраз, які мае пэўную праграму дзеяння, гэта заява-дэкла- 
рацыя мужыка, які, пералічыўшы беды-нястачы, абвяшчае сваё 
права на чалавечую годнасць. Гэта і ёсць першае вызначэнне на- 
цыянальнай тоеснасці. У. Самойла з фактам з’яўлення “Жалейкі” 
адзначаў пераход беларускага народа з аб’екта  фалькларыстыкі   
ў суб’ект нацыянальнага самапазнання [1, с. 232]. 

Сярод шэрагу вершаў 1905–1907 гг., аб’яднаных адным во- 
бразам — абдзелены лёсам мужык наракае на невыносныя ўмо- 
вы свайго існавання, ёсць верш “З песняў беларускага мужыка”, 
які нагадвае пра спробы Ластоўскага пераканаць беларускі народ 
у яго волатным паходжанні: 

 
Усё закляну, 
Усё сілай папру,— 
З гор зраблю даліну, 
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А з далінкі гару! 
Затрымаю ваду, 
Цёмны бор павалю, 
А як з сошкай пайду,— 
Увесь свет накармлю! 
[5, т. 2 с. 199] 

 
Матыў бяды-нядолі ў міфапаэтычнай афарбоўцы праходзіць    

і пра гэты твор. Не пан-багацей, а прыродныя стыхіі (град, віхор)   
і тагасветныя істоты (ведзьмакі і змей) не даюць жыцця мужыку. 
Але пачатак верша — гэта заява сапраўднага міфалагічнага вола- 
та, і нават болей — дэміурга, які здольны стварыць свой свет. 

У адрозненне ад ірландскага паэта, які напачатку сваёй 
творчасці імкнуўся ўпісаць сваю краіну Ірландыю ў рамкі высо- 
кай сусветнай традыцыі, Купала імкнецца аднавіць Беларусь як 
такую, замацаваць яе права на існаванне сярод іншых народаў, 
акрэсліць мяжу, стварыць сусвет. Гэтай ідэі падпарадкаваная 
вялікая колькасць ягоных тэкстаў дакастрычніцкага перыяду. 
Найбольш ілюстратыўным і знакавым нам бачыцца верш “Гэта 
крык што жыве Беларусь” (1905–1907). Паэт з рамантычнай рас- 
каванасцю, з маштабнага ракурсу зірнуў на родны край і ахапіў 
яго абшары. 

 
Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор, 
Ці запеў салавей, ці загагала гусь,— 
Я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор, 

 
Сваю матку-зямлю — Беларусь.[5, т. 2, с. 194]Называнне асоб- 

ных аб’ектаў навакольнага свету як адзін са спосабаў касмагоніі 
сустракаецца ў міфалагічнай свядомасці многіх народаў.  Купала   
ў сваіх вершах дзейнічае як дэміург, парадкуючы хаос шматкро- 
ць паўтораным называннем і тым самым выкліканнем да жыцця 
(“я тут бачу…”, бачу і называю — вось поле, вось рэчка, вось бор.) 
рэаліяў навакольнага свету, асобных элементаў ландшафту, пачы- 
наючы ад яго сакральнага цэнтру — роднай хаты. Для Янкі Купалы, 
чый народ стагоддзямі быў пазбаўлены дзяржаўнасці і нацыяналь- 
нае існаванне якога было пад пагрозай знішчэння, паняцце радзі- 
мы набывае значэнне сусвету, у межах якога толькі і можа існава- 
ць чалавек. Сам факт існавання роднага кута ёсць пацверджаннем 
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яго прысутнасці на гэтай зямлі, на якую ён мае гістарычнае права: 
“Хатка сведкай была, як пазнаў божы свет” [5, т. 2, с. 194]. 

Ейтс, цвёрда ўпэўнены ў яе існаванні, прапісваў сваю Ірлан- 
дыю на сусветнай літаратурнай мапе як краіну, дзе жыве ірланд- 
скі народ са сваёй мовай, сваімі міфамі і героямі, з дапамогай 
старадаўняй анамастыкі, актыўна выкарыстоўваючы ў сваіх тэкс- 
тах гэльскія назвы мясцінаў. Купала быў дэміургам гэтак званай 
першаснай касмагоніі. Краіна Беларусь, якая паўставала ў яго 
творчасці, не мела канкрэтных геаграфічных прывязак, затое 
стваралася для кожнага яе жыхара. І адпаведна перад намі выма- 
лёўваецца не іншы чароўны свет легенд і песняў, а рэалістычны 
вобраз глыбокага ўнутранага зместу, які адлюстроўвае цэласную 
карціну быцця. “Менавіта родны і прывычны для купалаўскага 
героя свет (…) прадстае як першасная ўмова захавання духоўнай 
самасці чалавека, а яго рэаліі ўспрымаюцца своеасаблівымі знака- 
мі-сімваламі гарманічна ўпарадкаванага і прадвызначанага існа- 
вання. Роднае паселішча — гэта той куток сусвету, дзе хаос набы- 
вае ўпарадкаваныя формы” [2, с. 38]. 

Вобраз-сімвал Маладой Беларусі пачынае з’яўляцца ў вершах 
паэта недзе з 1909–10 году, у адзін з самых плённых перыядаў яго 
творчасці. У гэты час Купала чатыры гады вучыцца ў Пецярбур-  
гу і ўваходзіць у беларускі інтэлектуальны асяродак, душой якога 
быў Б. І. Эпімах-Шыпіла, вядомы мовазнаўца і рэдактар першага 
зборніка паэта “Жалейка”. І адпаведна туга па радзіме робіцца 
адным з ключавых матываў яго творчасці. Але паралельна Янка 
Купала пачынае распрацоўваць яго ў іншым аспекце — як міфала- 
гему радзімы-каханай (гэтаксама, як і У. Б. Ейтс). 

Вобразы маладой дзяўчыны і вяселля часта сімвалізавалі ў тво- 
рах Янкі Купалы Маладую Беларусь і трыумф нацыянальнага руху 
беларусаў. Сімволіка гэтая была ім запазычаная ў польскіх раман- 
тыкаў (гл. п’есу С. Выспяньскага “Вяселле”). Трыумфам і вясельнымі 
матывамі гучыць другі верш з той жа назвай “Маладая Беларусь”, 
напісаны літаральна праз два гады. Зусім  трошкі не хапіла,  каб   
у 1994 г. гэты тэкст не зрабіўся гімнам Рэспублікі Беларусь: 

 
Падымайся з нізін, сакаліна сям’я, 
Над крыжамі бацькоў, над нягодамі; 
Занімай, Беларусь маладая мая, 
Свой пачэсны пасад між народамі!… [5, т. 3, с. 99] 
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“Вобраз Маладой Беларусі падкрэслена цырыманіяльны, ге- 
ральдычны. Кожная дэталь, падобная на старажытныя эпіграмы, 
на магнацкія і княскія гербы, нясе ў сабе асобную ідэю і сімваліч- 
ны падтэкст” [6, с. 46] 

Такім чынам, адзін са складнікаў фармавання  нацыяналь-  
най ідэі, вельмі характэрны для абодвух аўтараў,— увасабленне   
ў творчасці архетыпу роднай краіны. Але падчас аналізу асобных 
тэкстаў беларускага і ірландскага аўтараў было выяўлена, што      
ў выніку паўстаюць адрозныя міфалагемы, якія ўвасабляюць са- 
бой розныя аспекты распрацоўкі аднаго і таго ж архетыпу. 

Вобраз роднай краіны, які стварыў Ейтс, мае арыстакратыч- 
ныя рысы. У сваю чаргу, Янка Купала распрацоўвае сялянскі 
вобраз роднай старонкі. Адступіўшы ад традыцыйнага касма- 
ганічнага парадку, ён у сваіх вершах спачатку стварае чалавека — 
беларускага мужыка, накрэслівае яму лёс, а потым стварае краіну 
Беларусь і замацоўвае ў сваёй творчасці яе права на існаванне. Ку- 
пала таксама звяртаецца да міфалагемы краіны-каханай і стварае 
вобраз Маладой Беларусі як сімвал нацыянальнага адраджэння. 
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Диалог как форма коммуникации 
в литературе и науке о литературе 

 
Диалог и коммуникация — различные и вместе с тем сопри- 

касающиеся понятия, используемые в настоящее время для обо- 
значения разных видов и способов общения, в силу чего нередко 
находящиеся в одном контексте или даже заменяющие друг дру- 
га. Однако судьба их сложилась по-разному: ее осмысление по- 
зволяет глубже понять смысл того и другого и возможности их 
функционирования в научных исследованиях последнего време- 
ни. Диалог — это давнее понятие, возникшее в Античности для 
определения того типа произведений, в которых воспроизводи- 
лись разговоры, беседы, споры, обмен мыслями тех или иных лиц, 
нередко исторических, в числе которых часто оказывался Сократ. 
К таким произведениям относятся «Диалоги» Платона, «Диалоги» 
Лукиана и некоторых других античных и более поздних авторов. 
Понятие коммуникация реально появилось только в ХХ веке, во- 
шло в обиход и тезаурус разных областей знания, заняв особо важ- 
ное место в социологических исследованиях. По сведениям специ- 
алистов, уже в 30-е годы ХХ века данное понятие присутствовало 
в университетских курсах и словарях американских ученых. В на- 
чале ХХI в. в нашей стране был издан энциклопедический словарь- 
справочник «Коммуникология» [14], образована Российская ком- 
муникативная ассоциация (РКА) и началась активная разработка 
научной  проблематики,  связанной  с  изучением  коммуникации 


