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лении мира земного и мира «иного», а также идея цикла, связь с фолькло
ром свидетельствуют скорее о реализации в творчестве обеих поэтесс в 
период их сотрудничества с «Тропинкой» неоромантизма как одного из сти
левых течений предсимволизма. Появление этих произведений почти одно
временно и в одном контексте с символистскими детскими стихотворениями 
П. Соловьевой, К. Бальмонта, А. Блока позволяет рассматривать поэзию
О. Беляевской и М. Пожаровой как начальную стадию развития модернист
ской парадигмы в детской поэзии, «пропущенную» ранее и восполненную 
уже во время существования ее более зрелых проявлений.
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Н.У.ЛАМЕКА

СТРУКТУРА УНІВЕРСУМУ “УЛІСА” ДЖЭЙМСА ДЖОЙСА 
(АРХІТЭКТОНІКА I КАМПАЗІЦЫЯ РАМАНА)

Рассматривается внешняя (архитектони
ка) и внутренняя композиция романа Джейм
са Джойса “Улисс” как многоплановая и по- 
лифоничная. Делается вывод о том, что ху
дожественный универсум произведения 
представляет собой хаокосмос, где сочета
ются элементы строгой логики и абсурда. 
Основной пафос этого хаокосмоса -  ирония, 
приобретающая тотальный характер.

The arcticle contains a research on the ex
ternal (architectonics) and the internal composi
tion of James Joyce's novel “Ulysses” as multi
faceted and polyphonic. The art universe of the 
literary work is a chaosmos combining the ele
ments of both clear logic and absurd. The main 
pathos of this chaosmos is a total irony.

Сусвет, універсум, заўсёды мае якую-небудзь структуру: знешнюю аба- 
лонку, “твар”, а таксама скрытую ўнутраную сутнасць, “душу”, якая вызначае 
ў многім знешнія характарыстыкі. Тэта датычыць не толькі строгіх, даклад- 
ных форм, але i хаатычных. I ў хаосе ёсць унутраная лоп'ка, свае закана- 
мернасці. Не толькі прыродныя ўтварэнні, але і сусветы мастацкія маюць 
сваю структуру, жывуць па сваіх правілах, часам нават выходзячы за межы 
задумы творцы і развіваючыся далей насуперак яго волі. Іншы раз у творы 
штосьці атрымліваецца як бы само сабой, з’яўляецца новы сэнс, аб якім 
мастак i не задумваўся.

Джойс творыць уласны мастацкі універсум, “Джойс задумаў абсалютны 
твор, Твор-як-Космас” (Есо 1989, 33). Аднак зусім не спантанна. Агульнавя- 
дома, як аўтар пісаў “Уліса” (1922). Было мноства “нарыхтовак”: фраз, ска-
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заў, слоў, якія ён пазней арыгінальна кампанаваў у вельмі арганічную і, на- 
суперак уяўнаму, лагічную структуру. Будова рамана, як і іншыя яго пласты, 
глыбока поліфанічная, яе можна разглядаць у некалькіх аспектах як на 
знешнім, так і на ўнутраным узроўнях. Архітэктоніка і ўласна кампазіцыя зна- 
ходзяцца ў цеснай узаемасувязі і абумоўлены арыгінальнай задумай 
пісьменніка.

Аналізуючы архітэктоніку “Уліса”, трэба адзначыць, што твор складаецца 
з васемнаццаці розных па велічыні эпізодаў. У больш агульным плане ён 
дзеліцца на тры неаднолькавыя па аб’ёме часткі: “Тэлемахіду”, “Вандра- 
ванні Адысея” і “Зварот”. 3 вонкавага боку, здавалася б, няма нічога незвы- 
чайнага, аднак такая будова мае пэўны сэнс. Найперш, у кожнай частцы 
дамінуюць свае персанажы. Калі першая прысвечана Стывену Дэдалу, то ў 
другой асноўная ўвага ўдзелена Леапольду Блуму. Што да трэцяй часткі, 
дык яе кульмінацыяй з’яўляецца васемнаццаты эпізод, які ўяўляе сабой 
“плынь свядомасці” Молі Блум. Можна ўзгадаць, што “Уліс” нібыта ства- 
раўся па мадэлі схаластычнага сілагізма S -  M -  Р, дзе S -  суб’ект, P -  прэ- 
дыкат, a M -  сярэдні тэрмін. Гэтаму адпавядаюць пачатковыя літары кожнай 
з частак арыгінальнага твора. S -  тэта Стывен (Stephen), M -  Молі (Molly), 
P -  Польдзі (Poldy, скарочанае ад Leopold). Тады з першай часткай усё зра- 
зумела: "Тэлемахіда” -  тры эпізоды, якія непасрэдна датычаць Стывена Дэ- 
дала, характарызуюць яго думкі і дзеянні, эмацыянальны стан. Чаму ж тады 
другая частка -  M і трэцяя -  Р, а не наадварот? Амаль усе развагі Леаполь- 
да ў “Вандраваннях Адысея” -  пра яго жонку. Герой бесперапынна думае 
пра Молі. “Плынь свядомасці” Молі ў трэцяй частцы “Уліса” звернута да яе 
мужа. Такім чынам, атрымліваецца, што ў другой частцы дзейнічае Блум, 
але даецца партрэт Молі, дзякуючы чаму літарным сімвалам “Вандраванняў 
Адысея” становіцца М. Такі агульнавядомы пасыл аб паралелях паміж ся- 
рэдневяковай схаластыкай і архітэктонікай “Уліса” можна прыняць на веру, 
асабліва калі ўспомніць славутую іезуіцкую “закваску” Джойса.

3 іншага боку, падзел рамана на тры часткі мае сімвалічнае, амаль 
містычнае значэнне. Невядома, ці задумваў такое Джойс наўмысна, але 
вынік атрымаўся арыгінальны. Здаўна “тры” лічылася магічнай лічбай. Кож
най з’яве характэрна яе сімволіка. Лічба “тры” вызначае найважнейшыя 
элементы Сусвету. Жыццё мае тры фазы -  нараджэнне, уласна жыццё і 
смерць. Этапы эвалюцыі чалавека -  юнацтва, сталасць і старасць. Чыннікі 
дня -  світанак, сонечны зеніт і захад. I ў любой гісторыі ёсць учора, сёння і 
заўтра, мінулае, сучаснае і будучае. Ba “Улісе” тры часткі рамана таксама 
сімвалізуюць пачатак, развіццё і канец. Такое назіраецца і проста на ўзроўні 
адрэзкаў часу -  раніца, дзень і ноч, і на тэматычным узроўні -  зараджэнне 
канфлікту, яго развіццё і завяршэнне.

Раман складаецца ca своеасаблівых трыяд. Кожны трэці эпізод -  у 
пэўным сэнсе кульмінацыйны, нясе дадатковую семантычную нагрузку. 
Такім чынам, твор мае “хвалепадобную” будову.

Разам з магічнай лічбай “тры” ёсць іншая магічная лічба -  “два”. Тэта па
чатак і канец, жыццё і смерць, дабро і зло, белае і чорнае, мужчынскае і жа- 
ночае, “янь” і “інь”. Разглядаючы “Уліса” ў іншым аспекце, можна заўважыць, 
што ён дзеліцца на дзве часткі. Першая -  эпізоды 1-17, другая -  славуты 
18-ты эпізод, які ў рамане стаіць асобна. Вялікая кропка, якая па першапа- 
чатковай задуме пісьменніка павінна была знаходзіцца ў канцы твора, пе- 
ратварылася менавіта ў гэты эпізод. Калі звярнуцца да ідэі бясконцасці, 
якая вызначае хранатоп “Уліса”, яго часавую характарыстыку, можна 
ўспомніць яе сімвал -  Ён як бы ўтвораны з двух кольцаў, што злучаюцца 
паміж сабой толькі ў адным малюсенькім прамежку ці ў адным імгненні. A 
наогул ён таксама нагадвае кальцо, няхай выгнутае, але тое, якое не мае ні 
пачатку, ні канца, падобна да змяі, што кусае свой хвост. Космас “Уліса” як
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структура закончаная, арганічная і цэласная ўяўляе сусвет лад знакам бяс- 
концасці, завершанае адзінства. Магчыма выпадкова, але ў арыгінале ра
ман пачынаецца і заканчваецца аднолькава нават на літарным узроўні 
(літара S1 stately -  yes), што яшчэ раз падкрэслівае яго кальцавую будову, 
дзе канец сведчыць пра зварот да пачатку. Гэта назіраецца на ўсіх узроўнях 
рамана, што дае падставу гаварыць пра цыклічную канцэпцыю ўспрыняцця 
сусвету пісьменнікам. “Можна адрозніваць арфічных мастакоў і элеўсінскіх 
мастакоў... і Джойс і Платонаў -  ярка выражаныя элеўсінскія мастакі; у іх 
абодвух міфалагема звароту ў выток, ва ўлонне, у роднае нутро -  у ліку 
глыбінных і карэнных, формаўтваральных матываў творчасці” (Харужы 
1997, 525), -  адзначае перакладчык і даследчык рамана С.С. Харужы. I калі 
метафарычна трактаваць архітэктоніку твора, можна ўбачыць, што дзве 
ўмоўныя часткі рамана падобныя да двух кольцаў сімвала бясконцасці, 
кожнае з якіх -  адлюстраванне другога, не вельмі дакладнае, але ўсё ж 
люстэрка. Усе матывы, выяўленыя Джойсам на працягу першых семнаццаці 
эпізодаў, зноў узнікаюць у васемнаццатым. Яны быццам у чарговы раз 
“пражываюць” скарочанае, але больш скандэнсаванае жыццё. Тут прасоч- 
ваецца яўная міфалагема звароту. Леапольд Блум вяртаецца ў сваю Ітаку; 
Молі ўспамінае мінулае і, заканчваючы раман словам “Так”, нібы вяртаецца 
да свайго мужа; Стывен жа зноў апынаецца перад няпэўнасцю, у пошуках 
свайго “духоўнага бацькі”.

Асноўнымі элементамі кампазіцыі ў творы традыцыйна з’яўляюцца экс- 
пазіцыя (пралог), завязка, развіццё дзеяння, кульмінацыя, развязка, эпілог 
(постпазіцыя). “Прывязаць” раман Джойса да такой схемы даволі праблема- 
тычна. Звычайна ў экспазіцыі даецца апісанне месца, часу дзеяння, абма- 
лёўваюцца персанажы, іншымі словамі, чытач трапляе ў “сілавое поле” тво
ра. Ba “Улісе”, дзеянне якога амаль ва ўсіх эпізодах адбываецца ў розных 
месцах, няма традыцыйнай экспазіцыі. Яе ці няма ў звычайным разуменні, 
ці ўся прастора рамана -  суцэльная экспазіцыя. Тым не менш на больш вы- 
сокім, філасофскім, узроўні яе можна ўбачыць даволі выразна. “Тэлема- 
хіда” -  пралог рамана, у якім акрэслена тэма Сына, што папярэднічае апо- 
веду пра блуканні Бацькі. Яе можна разглядаць як нейкі пачатак, сімвал 
юнацтва, пачатак жыцця наогул і аповеду ў прыватнасці. Гэта працяг “Парт- 
рэта мастака ў юнацтве”, лініі Стывена Дэдала -  маладога Джэймса 
Джойса.

На знешнім узроўні асноўны канфлікт рамана можна ўявіць як самаволь- 
нае выгнанне Блума са сваей Ітакі i яго блуканні па Дубліне з мэтай схавац- 
ца ад здрады жонкі. Згодна такой канцэпцыі можна трактаваць атрыманне 
Молі пісьма ад Буяна Бойлана i адначасовае раскрыццё гэтага факта Блу
мам у 4-м эпізодзе як завязку. Але ў творы яшчэ ёсць сюжэтная лінія Сты
вена Дэдала са сваей, больш ранняй, завязкай. У першым эпізодзе сваімі 
бесцырымоннымі паводзінамі Бык Маліган нібы выжывае Стывена з вежы 
Мартэла. Пачынаюцца блуканні апошняга па горадзе.

Знешняя кульмінацыя дзеяння -  феерычны 15-ты эпізод, самы вялікі па 
аб’ёме і, напэўна, самы насычаны ў сэнсавых адносінах. Тут адбываецца 
канчатковая сустрэча двух галоўных герояў, а таксама “яўленне” Рудзі, у 
маленстве памерлага сына Блума, бясконцыя ўспаміны пра якога праваку- 
юць неасэнсаваныя пошукі Леапольдам свайго “духоўнага сына” -  Стывена. 
Для гэтага эпізоду характэрна змяшэнне паэтыкі рэальнасці i сну, нават га- 
люцынагеннага стану, калі немагчыма вызначыць, дзе адбываецца дзеян
не -  на яве ці ў стомленай падсвядомасці героя.

У канцы эпізоду, напісанага ў паэтыцы экспрэсіянізму, фантастычным 
чынам спалучаюцца ірландскі фальклор, грэчаская міфалогія, іудаізм. Блум 
сустракае сына, у асобе якога адмыслова паядноўваюцца яўрэйскі падле- 
так, яго сапраўдны сын, прывід, і ірландскі бард, рэальны малады чалавек 
Стывен Дэдал, які знайшоў таго, каго ён міжволі шукаў увесь тэты час.
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Развязка, “зварот” надыходзіць у 17-м эпізодзе. Ітака Блума апускаецца ў 
глыбокі сон, знешні сюжэт ужо вычарпаны, і можна ставіць кролку. Як ужо 
было сказана, эпізод 18 (“Пенелопа”) -  адметны ў рамане, гэта ўсеабдымны 
сімвал бясконцасці, у якой, вядома, няма і не можа быць завязкі, 
кульмінацыі і развязкі. Нават калі нешта падобнае і назіраецца, то яно мае 
ўласцівасць паўтарацца. Можна гаварыць аб бясконцасці як аб статыцы. 
Тады яна падобна да поўнага штылю, дзе ўсё вечнае і непарушнае. Калі 
спрабаваць угледзець у ёй дынаміку, дык прыходзіцца казаць пра яе 
цыклічнасць. Няхай сабе тут і ёсць рух -  усё ў любым выпадку вернецца “на 
кругі свае”. Так што бясконцасць становіцца роднаснай “вечнаму звароту”. 
Сусвет як вечнасць -  нібы спалучэнне апалонаўскага і дыянісійскага пачат- 
каў, пра якія гаварыў Фрыдрых Ніцшэ. Ён па-апалонаўску строгі і прыгожы ў 
сваёй гармоніі. 3 іншага боку, гэта бясконцы шэраг народзін і паміранняў, 
пераўтварэння матэрыі ў дух і наадварот. Здавалася б, гранічна дынамічны, 
на тлабальным узроўні ён, Сусвет, статычны, бо яго краевугольныя асновы 
застаюцца нязменнымі.

Па сутнасці, сапраўднай развязкі ў рамане няма. “Уліс” -  твор з адкры- 
тым фіналам. Адзін дзень -  скандэнсаваны малюнак жыцця. Назаўтра ўсё 
зноў уваскрэсне, гісторыя будзе працягвацца далей, яна ў рамане 
цыклічная. Toe ж можна сказаць і пра завязку. Яна не выпадковая, а пад- 
рыхтаваная ўсім папярэднім жыццём герояў. Таму тое, што адбываецца 
Ібчэрвеня 1904 г., -  працяг таго, што маецца на ўвазе ў больш ранняй 
гісторыі. У рамане ўчора, сёння і заўтра яднаюцца ў адно вечнае сёння, яго 
дзеянне -  гэта выхаплены момант быцця.

XX от. у замежным мастацтве -  стагоддзе пераважна мадэрнізму і по- 
стмадэрнізму. Некаторыя даследчыкі (напрыклад, Д.У. Затонскі, У. Эка) 
лічаць, што мадэрнісцкая свядомасць уяўляе Сусвет у выглядзе Космасу, 
прасторы, якая існуе па пэўных законах, а постмадэрнісцкая -  у выглядзе 
Хаосу, які не ведае ніякіх законаў. Гэта, вядома, не ўзводзіцца ў абсалют, 
проста існуе такая тэндэнцыя. Джэймс Джойс як творца, што знаходзіцца на 
мяжы паміж мадэрнізмам і постмадэрнізмам, у сваім светаадчуванні спалу- 
чае як імкненне да Космасу, так і да Хаосу. Да Космасу таму, што пісьменнік 
стварае свой мастацкі свет па строгіх законах логікі, паслядоўна размяшчае 
сюжэтныя лініі, хады, звяраючы іх літаральна да хвілін. Зразумела, што мас
так! накшталт яго ні ў якім разе не капіравалі рэчаіснасць. Аднак Джойс пры 
напісанні “Уліса” выкарыстоўваў факты гісторыі, сваёй уласнай біяграфіі, 
іншымі словамі, тую самую рэчаіснасць як мага шырэй. Таму лагічна, што 
законы навакольнага свету пранікаюць у яго мастацкі універсум. Так, ён тво- 
рыць свае час і прастору, па-свойму бачыць гісторыю і чалавека ў ёй, але 
ўсё гэта роднаснае звычайнаму жыццю.

Аднак чытачу “Уліса” адкрываецца і відавочны хаос, што не дзіўна. 
Безліч інфармацыі, неверагодным чынам зведзенай пад адной вокладкай, 
знешне выглядае дысгарманічна, палохае сваёй ускладненасцю для 
ўспрымання. Чым больш элементаў складае якую-небудзь структуру, тым 
больш яна мае шанцаў ператварыцца ў хаос, у анархічнае ўтварэнне, дзе 
губляюцца прыярытэты, усе тэмы становяцца аднолькава важнымі, знікае 
звыклы “цэнтр цяжару”, які трэба шукаць па-за мноствам сэнсавых напла- 
ставанняў. Таму, каб прасачыць логіку, трэба глянуць на створанае як бы 
“зверху”, спрабуючы асэнсаваць яго як нешта адзінае, як асобную цэласную 
галактыку. Відавочна, што пераўтварэнне ў хаос не можа адбыцца з нечым 
аднародным, яно хутчэй ператворыцца ў маналіт, абсалют, апафеоз існасці 
ці субстанцыі. У тым ліку гэта адбываецца і з літаратурным творам.

Прыгадваючы вядомы тэзіс, што для постмадэрністаў свет -  гэта тэкст, 
немагчыма не звярнуцца да творчасці Джойса. Мастак як адзін з папя- 
рэднікаў постмадэрнізму ўзвёў слова ў абсалют, надзяліў яго неверагоднай 
сілай, свет яго рамана створаны менавіта воляю Слова як крыніцы патаем-
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ных сэнсаў, матэрыі і духу Тэксту. У гэтым хаосе ідэй і думак усё ж існуюць 
законы -  законы словатворчасці, інакш -  мастацтва. Крытык Д.У. Затонскі 
піша, што «постмадэрнісцкае... светаадчуванне і “касмічнае”, і “хаатычнае” 
як бы адначасова. Джэймс Джойс нават прыдумаў у сувязі з гэтым дзіўнае 
слоўца “хаакосмас". Яно ўяўляе Сусвет і як нейкую сістэму, і адначасова як 
нейкі абсурд. Аднак улавіць (ці ўгадаць?) переход ад аднаго да другога, на- 
мацаць стык калі чаму-небудзь і пад сілу, дык ніякім чынам не навуцы, а, 
мабыць, толькі мастацтву» (Затонскі 2000, 253).

Хаакосмас Джойса -  гімн крэатыўнай сіле мастацтва. У цэнтры створана- 
га сусвету звычайна стаіць фігура таго, хто стварыў яго. Гэта можна тракта- 
ваць у міфалагічна-рэлігійным аспекце, маючы на ўвазе вобраз якога- 
небудзь бога, які кіруе такім сусветам. У гэтым выпадку ён звычайна высту
пав як Логас, сусветны Розум, “альфа і амега”. Можна разглядаць творцу і 
проста як вынаходніка, які мае так званыя “аўтарскія правы” на свой твор. 
Нягледзячы на тое, што постмадэрнізм дэклараваў “смерць аўтара”, ва 
“Улісе” немагчыма яе канстатаваць. Джойс-творца выступав як Бог свайго 
універсуму, яго Цэнтр, Розум і Дух. Гэта, вядома, можна аспрэчваць, прыга- 
даўшы, што нібыта і плюралізм дыскурсаў тут у наяўнасці, і аўтар не вельмі 
каб моцна сябе выявіў, ён не займаецца маралізатарствам, наўмысна са- 
маўхіліўшыся ад гэтага. Ён не апеліруе да чытача, “плынь свядомасці” -  не 
яго думкі, ён нічога не даказвае і наогул у яго былі зусім іншыя заданы. Мож
на гэта разглядаць i так. Час дыдактычнай літаратуры быццам бы прайшоў, 
Джойсу i справы няма да сцвярджэння нейкіх высокіх ідэй. Яго “хлеб”, зда- 
ецца, -  чыстая словатворчасць. Але як чалавек люцыферычнага гонару, 
творца, які зрабіў выклік i гэтаму свету, i яго Стваральніку, Джойс ніколькі не 
прыніжаў сябе. Калі ён не хацеў нікога павучаць, калі яго не цікавілі 
гістарычныя падзеі, гэта яшчэ не азначае, што ён “памёр” у сваім творы. Тут 
тэзіс Ралана Барта недарэчы. Асновай поліфанічнага хаакосмасу Джойса 
стала яго біяграфія -  яскравае сведчанне таго, што аўтар знаходзіцца ў 
самым цэнтры свайго сусвету. Яго філасофія і пазіцыя, усё перажытае ім, 
імкненні і думкі, падсвядомыя страхі і комплексы рассейваюцца па прасто- 
рах гэтага многаўзроўневага універсуму, таму што Блум і Дэдал -  розныя 
іпастасі аднаго і таго ж чалавека, Джэймса Джойса. Аўтарская фігура гняце 
над “Улісам”. Той чалавек, які хоць крыху ўяўляе біяграфію і творчасць 
пісьменніка, убачыць яго ў гэтым сусвеце. Гэта нагадвае пантэізм: калі ў 
прыродзе кожны элемент -  Бог, дык тут амаль паўсюль адчуваецца фігура 
аўтара.

Другімі багамі твора сталі татальная іронія і гратэск. Раман, які часта 
ўспрымаецца як грандыёзны выклік чытачу, а для асаблівых “пурытан” яшчэ 
і як выразная аплявуха, пранізаны гратэскам касмічных маштабаў. Бадай, 
іронію можна разглядаць як асноўны пафас “Уліса”, тую аснову асноў, на 
якой грунтуецца яго структура. Гэта мае непасрэдныя адносіны да кам- 
пазіцыі. Калі з асобных цаглін узводзіцца будынак, яны трымаюцца моцным 
растворам, што не дазваляе вятрам і дажджам разбурыць гмах, як картачны 
домік. Раман “Уліс” таленавіта “цэментуецца” іроніяй. I за гэтым зноў жа 
праглядаецца фігура аўтара, яго асабістыя якасці, толькі на такім пафасе і 
мог трымацца яго сусвет. Іншы мастак стварыў бы свой універсум на 
ўласнай аснове, характэрнай менавіта для яго. Напрыклад, Орсан Уэлс у 
фільме “Працэс” сцвярджае, што логіка гэтай гісторыі -  логіка сну. Калі ў 
Кафкі асновай паэтыкі была логіка сну, дык у Джойса -  логіка іроніі. Пара- 
даксальна, але яна аказалася настолькі самадастатковай, што чытач нават 
не змог яе цалкам адчуць, лічачы твор такім сур’ёзным і “шалёна разум
ным”, што тут і гаворкі не можа быць пра нейкія катэгорыі камічнага.

С.С. Харужы, звяртаючы ўвагу на незвычайныя навацыі Джойса ў галіне 
паэтыкі, называв такую манеру пісьма “стылістычным сатанізмам". Смех 
аўтара ў пэўнай ступені таксама з'яўляецца інфернальным, накіраваным
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супраць асноў існуючага свету. Праз прызму смеху прапускаецца ўсё: і ча- 
лавек, і грамадства, і асноўныя структуры быцця. Аднак характар смеху не- 
аднародны. Адценні вар’іруюцца ад самых лагодных да адкрыта непрымі- 
рымых, з’едлівых і нават саркастычных. Гратэск Джойса блізкі да гратэску 
Франсуа Рабле, папярэдніка ірландца ў сэнсе стварэння мастацкага уни
версуму на аснове гратэску. Іранічны Джойс паступова раскрывав свае кар
ты,. Насмешку можна ўгледзець ужо ў першым эпізодзе, напрыклад, у во- 
бразе Мэйлахі Малігана, якога Джойс, бясспрэчна, самым жорсткім чынам 
высмейвае. Але смех нарастав паступова. Першая, выразна “мадэрнісцкая”, 
частка “Уліса” сур’ёзная, тут Джойс эксперыментаваў у духу авангарднага 
мастацтва і з гонарам сузіраў вынікі сваей працы. Другая ж частка ўся спрэе 
пранізана смехам. Яе ў прынцыпе цяжка чытаць без усмешкі, а часам i шчы- 
рага рогату. Тут Джойс як папярэднік іранічных постмадэрністаў амаль усё 
падвяргае выпрабаванню смехам. A галоўнае -  ён не шкадуе i самога сябе. 
Самаіронія Джойса, калі ён фактычна ставіць пад сумніў стандарты элітар- 
нага, некалі “свайго” мастацтва, у апошніх эпізодах відавочная.

Заканчваецца раман зваротам да вытокаў быцця. Развагі Молі Блум аб 
прыродзе, яе пачатку і Стваральніку, здавалася б, прасякнуты самым тонкім 
лірызмам. Аднак i тут можна адчуць Джойсаву скрытую іронію.

Такім чынам, знешняя і ўнутраная кампазіцыя рамана -  шматпланавая i 
поліфанічная. Асноўная міфалагема джойсаўскага хаакосмасу -  зварот. Ге
рой, Леапольд Блум, “стомленае дзіця-муж, мужадзіця ва ўлонні” , вярнуўся 
дамоў. “Ён адпачывае. Ён вандраваў” (Joyce 1994, 870).
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Паступіў у рэдакцыю 05,03.2003,

Наталля Уладзіміраўна Ламека -  аспірантка кафедры замежнай літаратуры. Навуковы 
кіраўнік -  кандыдат філалагічных навук, дацэнт В.В. Халіпаў.

И.В. ПАСЮКЕВИЧ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА РОМАНА ТОМАСА КЕНИЛЛИ
«ПЕСНЬ О ДЖИММИ

Исследуется роман «Песнь о Джимми 
Блэксмите» современного австралийского 
писателя Т. Кенилли. Анализируются исто
рические события, имевшие место в истории 
Австралии в конце XIX в. и нашедшие свое 
отражение в романе.

БЛЭКСМИТЕ» (1972)

The article introduces the novel «The Chant 
of Jimmie Blacksmith» by a contemporary Aus
tralian writer Thomas Keneally. The paper exa
mines the historic events, that took place in 
Australia at the end of the 19'n century and the 
way they were reflected in the novel.

В романе «Песнь о Джимми Блэксмите» (1972) один из самых преуспе
вающих современных писателей Австралии Т. Кенилли обращается к собы
тиям конца XIX -  начала XX в. В Австралии в 1901 г. произошли большие 
перемены, так как из шести штатов, находящихся на континенте, была соз
дана федерация, которая получила статус доминиона. Как отмечает иссле
дователь истории Австралии К.В. Малаховский, политическое и экономиче
ское развитие разрозненных колоний Австралии давно требовали их «объе
динения и создания централизованной власти» (Малаховский 1980, 136). 
Со стороны британского правительства это движение не нашло возражений
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