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Цікава, што твораў аповеднага характару ў паэтаў, якія былі непасрэдна на 
фронце, значна больш, чым, скажам, у Якуба Коласа ці М. Рыльскага, якія знахо-
дзіліся ў эвакуацыі. Так, яны займаюць вядучае месца ў творчасці А. Куляшова 
(87 %), П. Панчанкі (40 %), П. Броўкі (38 %), А. Твардоўскага (55 %). Гэтаму ёсць 
тлумачэнне: паэты-франтавікі на свае вочы бачылі многія знакавыя падзеі, іх не 
трэба было выдумляць, можна было ў вершы браць, як кажуць, "жыўцом". 

Жанравая своеасаблівасць лірыкі Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай, 
у параўнанні з паэтычнай творчасцю некаторых іншых беларускіх паэтаў, а так-
сама рускага А. Твардоўскага і ўкраінца М. Рыльскага, добра відаць з наступнай 
абагульняльнай табліцы. 

Жанравыя асаблівасці лірыкі Якуба Коласа перыяду BAB 
Паэты 1 2 3 4 Усяго 

Я.Колас 26 (23) 18 (16) 58 (51) 12 (10) 114 (100) 
П. Броўка 19 (35) 4(7) 11 (20) 21 (38) 55 (100) 
М. Танк 15 (26) 1 (2) 25 (43) 17 (29) 58 (100) 
П. Панчанка 9(9) 14 (13) 39 (38) 41 (40) 103 (100) 
А. Куляшоў - - 2(13) 13 (87) 15 (100) 
А. Твардоўскі 9(16) - 16 (29) 32 (55) 57 (100) 
М. Рыльскі 31 (45) 3(5) 25 (35) 11 (15) 70 (100) 

3 а ў в а г а. Лічбы ў верхнім радку абазначаюць асноўныя жанравастваральныя вектары - творы 
1) услаўленча-заклікальныя, 2) сатырычна-выкрывальныя, 3) медытацыйна-роздумныя І 4) аповед-
ныя (у дужках пазначана працэнтная колькасць). 

Табліца колькасна пацвярджае як выключны творчы плён Якуба Коласа (114 
твораў - супраць 70 у М. Рыльскага і 57 у А. Твардоўскага), так І значную пера-
вагу ў яго паэтычнай творчасці вершаў медытацыйна-роздумных (51 %) над 
вершамі ўслаўленча-заклікальнымі (23 %), сатырычна-выкрывальнымі (16 %) і 
асабліва аповеднымі (10 %). 
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Н.В. ГАЛЬГО 

ПСІХАЛАГІЧНАЯ ПАЛІТРА АПОВЕСЦІ «ПАКУТЫ ХРЫСТА» 

Рассматривается художественно-эстети-
ческое своеобразие белорусской повести 
"Страсти Христовы". Подробно анализирует-
ся использование в произведении приемов и 
средств психологического повествования. 

The article deals with the artistic-aesthetical 
originality of the Belarusian novel "The Passion 
of Christ". The use of various methods and ap-
proaches of psychological narrative is thor-
oughly analyzed. 

Адным 3 выдатных помнікаў беларускай перакладной літаратуры з'яўляецца 
аповесць "Пакуты Хрыста"*, якая грунтуецца на біблейскім паданні пра пакуты 
Icyca Хрыста, яго смерць на крыжы і цудадзейнае ўваскрэсенне. Я.Ф. Карскі ў 
канцы XIX ст. адзначаў, што аповесць "Пакуты Хрыста" "як па часе яе напісання і 
па змесце, так і па асаблівасцях мовы з'яўляецца адным з каштоўных помнікаў 

Існуе два спісы твора: адзін з іх захоўваецца ў скпадзе рукапіснага зборніка канца XV ст. у 
Расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў г. Санкт-Пецярбургу (рукапіс былой Імператарскай публічнай 
бібліятэкі Q. I. № 391); другі спіс знаходзіцца ў складзе рукапіснага зборніка канца XV - пачатку 
XVI ст. у Дзяржаўным гістарычным музеі ў г. Маскве (па каталогу Маскоўскай сінадальнай бібліятэкі 
№ 367, па апісанню А. Горскага і К. Неваструева № 203). У пачатку XX ст. беларуская аповесць 
"Пакуты Хрыста" была выдадзена М.М. Тупікавым у серыі "Помнікі старажытнага пісьменства і 
мастацтва" па спісу Расійскай нацыянальнай бібіліятэкі (гл. Страсти 1901). У навуковай літаратуры 
твор вядомы пад умоўнай назвай. У Санкт-Пецярбургскім зборніку аповесць змешчана без загалоўка. 
У Маскоўскім спісе твор мае назву "О умучении пана нашего Ecyca Криста". 

8 



Jl ітарату разнаўства 

старога заходнярускага пісьменства" (Карский 1962, 263). (Тут і далей пераклад 
аўтара. - Н. Г.) У гісторыю беларускай літаратуры аповесць "Пакуты Хрыста" 
ўвайшла як першая спроба ператварыць сакральную фігуру Сына Божага ў мас-
тацкі вобраз. Твор набыў папулярнйсць сярод шырокіх слаёў насельніцтва, бо 
ўспрымаўся "...як своеасаблівы народны гласарый да тэксту Святога Пісання, 
які даваў апакрыфічнае тлумачэнне ўсіх асоб і прадметаў, уключаных у Пасій-
ную містэрыю" (Савельева 1994, 78). 

Перакпадны характар аповесці ні ў якім разе не змяншае яе ролі ў гісторыі 
літаратуры: пры ўзаемадзеянні з перакпадной хутка развівалася і ўзбагачалася 
літаратура арыгінальная (гл. Лихачёв 1973, 21-23). Актыўнае ўзаемадзеянне 
перакпаднога і арыгінальнага пісьменства - важнейшая асаблівасць сярэдня-
вечнай беларускай культуры. ПераклаДныя творы перапрацоўваліся з улікам 
спецыфікі сацыяльна-культурнай сітуацыі і згодна з уласнымі эстэтычнымі по-
глядамі старажытных кніжнікаў, што садзейнічала іх свабоднаму ўкпючэнню ў 
нацыянальны літаратурны працэс. 

Аповесць скпадаецца з двух вялікіх тэкбтавых блокаў: з расповеду пра паку-
ты Хрыста і кампілятыўнай часткі (у склад яе ўвайшлі: поўная і кароткая рэдак-
цыя "Евангелля Мікодыма", "Пасланне Пілата да Ціберыя", "Смерць Пілата", за-
ходнееўрапейская легенда пра нараджэнне Пілата). У мастацкіх адносінах най-
большую цікавасць уяўляе першая частка твора: змест яе цалкам "арыгінальны" 
і не ўзыходзіць напрамую ні да адной вядомай літаратурнай крыніцы (Страсти 
1901, 1-36). Пры яе напісанні аўтар абапіраўся на тэксты кананічных евангелляў 
(пераважнана Евангеллі ад Лукі і ад Іаана), апокрыфы пра Іуду, на традыцыі 
адлюстравання тэмы плачу Багародзіцы ў хрысціянскіх літаратурах. Асновай 
мастацкай канструкцыі першай часткі аповесці з'яўляецца наратыўная і кам-
пазіцыйная канва кананічнага тэксту, пашыраная новымі сэнсавымі нюансамі, 
запазычанымі з апакрыфічнай літаратуры. 

Перад чытачамі нетыповая інтэрпрэтацыя тыповай кананічнай схемы: таем-
ная вячэра - суд - пакуты - распяцце. Арыгінальнасць яе прачытання ў тым, 
што аўтар канкрэтызуе, "прызямляе" абстрактную тэорыю веры, напаўняе яе 
зразумелым і блізкім кожнаму чалавеку зместам. Евангельскі сюжэт у творы на-
бывае падкрэсленае рэалістычна-жыццепадобнае напаўненне. "У XV ст. літара-
тура пачынае ўжо апісваць і цялесны бок, і перажыванні крыжовай драмы", - ад-
значае Й. Хёйзінга (Хёйзйнга 1995, 266). "У папярэднюю эпоху свяшчэнныя ад-
люстраванні былі ў бясконцай недасягальнасці, замкнёныя і нерухомыя. Каб 
яшчэ глыбей адчуць пакуты, якія зведаў Гасподзь, вобраз Хрыста <...> пачалі 
асэнсоўваць ў формах і колерах <...> зямнога жыцця" (Хёйзйнга 1995, 265). 
Пасійная драма пададзена ў творы як жыццёвая сітуацыя пакут, як стыхія болю, 
якая цалкам захоплівае чытача і "эмацыянальна" ўкпючае яго ў ілюзорную пра-
стору тэксту. У выніку аповед набывае жыццёвую пераканальнасць і даклад-
насць, якая абсалютна не характерна для евангельскага кантэксту. 

Агульнае ўражанне "жывога" апавядання, яго аснова ствараюцца ў аповесці 
пры дапамозе адлюстравання паводзін персанажаў, перадачы іх эмацыяналь-
ных станаў. Псіхалагізм утварае апорную парадыгму тэксту. Аўтар імкнецца вы-
явіць глыбінны змест біблейскай гісторыі, які не паддаецца прамому апісанню і 
можа быць паказаны толькі з дапамогай комплексу пачуццяў і перажыванняў 
непасрэдных удзельнікаў свяшчэнных падзей. Вобразы Хрыста і Багародзіцы ў 
творы як бы "ажываюць", бо аўтар "ачалавечвае" іх, надзяляючы здольнасцю 
адчуваць радасць і боль. Такі мастацкі падыход фарміруе ў чытача падкрэслена 
рэалістычнае ўспрыняцце евангельскіх падзей, стварае ўражанне асабістай 
прыналежнасці да хрысціянскай містэрыі. 

Пераход ад вобразна-інфармацыйнага, факталагічнага сюжэта да сюжэта 
"ўнутранага", эмацыянальнага ажыццяўляецца ў аповесці пры дапамозе цэлай 
сістэмы спосабаў і форм знешняга (пры дапамозе псіхалагічнай інтэрпрэтацыі 
знешніх праяўленняў псіхікі) і "сумарна-вызначальнага" (шляхам называния ўнут-
раных псіхалагічных працэсаў) аналізу (гл. Есйн 2003, 13). Гэта дазволіла раз-
настаіць псіхалагічнае адлюстраванне ў творы, зрабіць яго больш глыбокім і 
эмацыянальна важкім. Пачуцці і перажыванні персанажаў перададзены праз 
факты знешняга свету - прыёмаў унутранага лсіхалагічнага аналізу літаратура 
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XV ст. яшчэ не ведала. "Унутраны чалавек" з'явіўся ў рамантыкаў, - адзначае 
Я.Г. Эткінд, - да "літаратурнай рэвалюцыі" рамантызму ўнутраны свет адлюст-
роўваўся толькі знешне <...> усе ўнутраныя, псіхалагічныя рухі абавязкова экс-
тэрыярызуюцца" (Эткинд 1998, 27-28). 

Псіхалагічнае майстэрства аўтара праявілася ў самых розных вербальна-
мастацкіх кампанентах літаратурнага помніка. Значную ролю ў выяўленні псіха-
лагічнага стану персанажаў адыгрывае аповед ад трэцяй асобы - ад імя "ней-
тральнага", "старонняга" апавядальніка. 3 гэтай мэтай пісьменнік шырока выка-
рыстоўвае ў тэксце цытаты з Арыгена, Іаана Дамаскіна, Бернарда Клервоскага, 
Аўгусціна Блажэннага, Ансельма Кентэрберыйскага, Іаана Хрызастома. Такая 
форма дазваляе без ніякіх абмежаванняў увесці чытача ва ўнутраны свет пер-
санажаў, дае магчымасць выявіць і паказаць прыроду працякання скпаданых 
душэўных працэсаў: "На то молвит Ориенес, жалобливе рекучи: "...0 како ве-
ликим смуткем, какою болестию сердце милостивое матухны было удручено, 
коли тые уси муки своего милого сына единого терпити видЪла. Протож му-
ки, которые милостивая матка, премилого сына своего родячи, не чула, а да-
леко болшую муку мЪла, на муку сына своего смотрячи. О какие лъкания, ка-
кие въздыхания давала пресвятая матка"' (цыт. па: Страсти 1901, 25). У дадзе-
ным выпадку ўказанне на інтанацыю цытуемага тэксту становіцца дадатковым 
сродкам інфармацыі чытача пра псіхалагічны стан Багародзіцы. Пісьменнік пад-
бірае цытаты цэнтонным спосабам, шырока распаўсюджаным у познеантычнай і 
сярэднявечнай літаратурах, і арганізуе іх у цытатныя блокі (звычайна яны маюць 
двухчленную структуру). Адзначаная тэкставая "збыткоўнасць" - свядомы пры-
ём, які ўзмацняе эмацыянальны эфект аўтарскага слова. Дзякуючы шматлікім 
цытатным кампазіцыям, адбываецца "нарашчэнне" масы тэксту, якая надае ру-
хомасць псіхалагізму ў творы. 

У структуру першай часткі аповесці аўтар шырока ўкпючае лірычныя плачы-
споведзі Багародзіцы (гэта не адзін плач, а як бы некалькі, аб'яднаных паміж са-
бой, маналагічных імправізацый). Форма плачу садзейнічае глыбокаму псіхала-
гічнаму самараскрыццю персанажа, надае апавяданню выключны драматызм і 
напружанасць і такім чынам шматразова ўзмацняе яго рэлігійнае ўздзеянне на 
вернікаў, праз моцныя, "ачышчальныя" эмоцыі далучае да веры: "Протож ми-
лостивая матка плакала рекучи и говорила плачучи: "Сыну мой, сыну мой 
наймилеший! И кто ми дасть, иж бых я умерла за тебе. Беда мне бедници! 
Што учиню, сыну мой милый? Не упускай мене, але утягни мене за себою, а 
бых я умерла с тобою. Штобы ты сам не умерл, нехаить умреть тая твоя 
матка. О бедная смерти, не препускай и мене, бо ты нине теперь сама надо 
ecu речи люба ecu. Bcu силы удручи, матку, матку и с сином умучи посполу. 
Сыну! Солодкости единения, питомый пребыток мой, радость живота моего, 
потехо душе моее! Учини то, штобы бых я умерла с тобою, которая на 
смерть породила есми тебе" (цыт. па: Страсти 1901, 25). Скпадальнік аповесці 
не пераўтвараецца ў бяздумнага капііста сюжэта пра плач Багародзіцы над рас-
пятым Хрыстом (гл. Савельева 1986), а істотна развівае, пашырае і псіхалагічна 
паглыбляе яго, дае яму сваю адметную інтэрпрэтацыю. Цэлыя псіхалагічныя 
эцюды, змешчаныя ў плачах Багародзіцы, выяўляюць у ім глыбокага пісьмен-
ніка-псіхолага. У аснову апісанняў душэўнага стану Божай Маці падчас смерці 
Хрыста на крыжы, безумоўна, ляглі рэальныя назіранні аўтара за станам чала-
века падчас смерці блізкіх яму людзей. Удалы сінтэз моўна-стылістычных прыё-
маў народнага галашэння і літаратурнага плачу дапамагае стварыць у творы 
пранізлівую атмасферу пакут, невыноснага душэўнага болю, стыхія якога цал-
кам захоплівае чытача, эмацыянальна ўключае яго ў прастору тэксту, выклікае 
абвостранае і экзальтаванае ўспрыманне апісваемых падзей. 

У творы не перададзены І не растлумачаны кожны душэўны pyx персанажаў. 
Літаратура XV ст. яшчэ не дасягнула такога ўзроўню мастацкага псіхалагізму. 
"Аўтары апісваюць псіхалагічныя станы, ігнаруючы псіхалогію чалавека ў цэлым, 
яго характар. Пачуцці як бы жывуць па-за людзей, але затое пранізваюць усе іх 
дзеянні..." (Лихачёв 1956, 107). Мэта пісьменніка - знайсці і па-мастацку ўзнавіць 
аснову, дамінанту ўнутранага жыцця герояў, вядучы эмацыянальны тон, псіха-

Цытатныя фрагменты перадаюцца ў адпаведнасці з правіламі, прынятымі ў ТОДРЛ. 
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лагічны настрой. Тым не менш у асобных выпадках ужо можна назіраць спробы 
аўтара перадаць дынаміку (!) псіхалагічнага стану дзеючых асоб, якасныя змены 
ў ім. 3 гэтай мэтай у структуру аповесці ўведзены разгорнутыя каментарыі 
псіхалагічнага характару: 'То ужо коли учула пресмутная матка, бегом, как 
большим могла, до него плачучи пришла. Да коли увидела, ижь его кулаки 
бьють, за шии кидають, плюють, терньем корунують, и мерзячку всЪх его 
быти видела, порушилисе в ней вся унутреняя ее а не был голос а ни розум у 
нее" (Страсти 1901, 23); "...Которых же коли милостивая матка увидела, тело 
сняти хотящих, как бы з мертвых повстала и маленко как бы оджила душа 
ее" (Страсти 1901, 32). У выніку ўзрастае рухомасць, непасрэднасць пры пера-
дачы ўнутранага стану персанажаў, псіхалагічная карціна ў творы становіцца 
больш дакпаднай. 

Важную ролю ў псіхалагічна-пачуццёвай палітры твора адыгрывае форма 
дыялога. Багар'одзіца тройчы спрабуе выратаваць сына: спачатку яна звяртаец-
ца да Ісуса, потым да архангела Гаўрыіла і нарэшце да Бога-Айца. Пры пабудо-
ве дадзенага тэкставага эпізоду аўтарам быў выкарыстаны даволі рэдкі для на-
ратыўнага твора прыём нумералагічнага іншасказання - канструктыўна-сімва-
лічны, пры якім лічба ўводзілася ў тэкст не прама, а патаемна, шляхам выкары-

, I стання ў якасці структурна-зместавага прынцыпу апавядання (гл. Кириллин 
2000). Сімвалічна арганізуючы структуру дыялога (лічба тры - адзін з самых 
ёмістых хрысціянскіх сімвалічных знакаў, які мае ўстойлівыя вобразна-сэнсавыя 
аналогіі ў Свяшчэннай гісторыі; у сярэднявечнай славеснасці яна ўказвала на 
завершанасць тэмы), аўтар дасягае семантычнага і эмацыянальнага згушчэння 

у кантэксту, што шматразова ўзмацняе пераканаўчасць і дакпаднасць мастацкага 
псіхалагізму ў творы. У выніку развіццё сюжэта, інтэнсіўнасць паступлення но-
вай інфармацыі замаруджваецца, і чытач паглыбляецца ў свет пачуццяў. 

У апісаннях знешніх праяў псіхалагічнага стану герояў значнае месца адве-
дзена жэстам. "Сярэднявечная цывілізацыя, - адзначае І.Я. Данілава, - цывілі-
зацыя жэста. Усе важнейшыя кантакты і цырымоніі ў сярэднявечным грамадстве 

* суправаджаліся жэстамі, праяўляліся ў жэстах... Яшчэ больш значнае значэнне 
меў жэст у жыцці рэлігійным " (Данилова 1975, 106). Жэст ажыўляе твор, робіць 
яго экспрэсіўным, дапамагае найлепей выявіць і перадаць увесь драматызм 
евангельскай гісторыі, яе псіхалагічны падтэкст: "Да на ноги успинаючися, к го-
ре досягнути тела Христова хотячи, але иже даром руки поднимала, протож 
их назад спускала сплетеных, да иже не могла досягнути" (Страсти 1901, 31); 
"...Да уставши, как могучи, у головах сына своего умерлого стала, прегоркими 
слезами лице его обливаючи, розмаите вздыхания даваючи. О колко разок, 
прегорко плачучи, голову свою била руками своими..." (Страсти 1901, 32). "Жэс-
тавая" сітуацыя ў творы мае не знакавую, а выразную псіхалагічную прыроду. 
Цялесныя рухі дапамагаюць непасрэднаму выяўленню рухаў душы як іх ар-
ганічнае знешняе праяўленне. Ix шырокае выкарыстанне ў творы вядзе да пе-
раадолення абстрактнасці і рытарычнасці псіхалагічнага партрэта персанажаў, 
яго дэталізацыі. 

Алюзія праўдападобнасці "жэставай" сітуацыі дадаткова ўзмацняецца ў апо-
весці пры дапамозе псіхалагічнай інтэрпрэтацыі моўных паводзін персанажаў: 
"Да коли милостивый Господь оные слова полецения говорил, оные две пани 
милые слез выливати не преставали. Молчала еста оба, иже пред плачом и 
жзалостию болше говорити не могли, коли осиплым голосом слышали его го-
ворячего да видели легко умираючего. Ни одного слова пред жалостию ему 
говорити не могли, иже уже дух их у ни силы не имЪл а стратил был силу го-
ворения" (Страсти 1901, 29); "Занюж тогды уси прегорко плакали, да одва могл 
который из уст сполна слова выговорити, иже видели матку, ото все потехи 
опустелую" (Страсти 1901, 34). У выніку ўзнікае ўражанне "імгненнасці" псіха-
лагічнага адлюстравання ў творы, узрастае яго мастацкае ўздзеянне на чы-
тальніцкую аўдыторыю. Зрокавыя вобразы як бы дапаўняюцца слыхавымі 
ўяўленнямі, атрымліваюць дадатковае эмацыянальнае асвятленне. 

Позы і рухі персанажаў таксама напоўнены багатым эмацыянальным зме-
стам. У творы яны становяцца раўнапраўнай і вельмі прадуктыўнай формай 
псіхалагічнага аналізу: "На тые слова милостивая панна Мария пала на землю 

11 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2005. № 3 

к ногам своего милого сына, руце растягнувши на полы мертва..." (Страсти 
1901, 10); "И наследова его претрухленая матка из ыными святыми жонами, 
которие ее, межи себе, идучи, как бы мертвую' держали и подъпирали" (Страсти 
1901, 24); "...На земли легла, силною удручена болестию" (Страсти 1901, 31). По-
за ў аповесці хутчэй не адлюстраванне, а знак перажывання, які падштурхоўвае 
чытача да яго "расшыфроўкі", пераключае ўвагу з дэталяў падзей на падрабяз-
ную перадачу пачуццяў. Выкарыстанне дадзенага прыёму дае магчымасць 
аўтару павялічыць агульную вагу псіхалагічнага адлюстравання ў цэласнай 
сістэме апавядання, садзейнічае яго канкрэтызацыі. 

Важнае месца ў адлюстраванні эмацыянальнага стану персанажаў адведзе-
на партрэтнай дэталі, якая суаднесена з душэўным станам персанажаў і нясе ў 
творы значную аксіялагічную нагрузку: "А с того премышляния своее святое 
муки упало на него тако великое дрыжание, иже уси члонки, зубы и очи задри-
жали так, одво слово могл превогорити, занюжь он ведал гораздо, како вели-
кие муки мел терпЪти. Да з оного рушения тела его его пот кривавый капал 
на землю. Теж и пресвятая голова его так з оного поту кривавого змочиласе 
была, как бы у воде была измочона была албо понорена" (Страсти 1901, 13-14); 
"Иж тогды бледость и мъдлость смертная облила была лице ее, олиж кровь 
сына ее и лице, и уста укривавила" (Страсти 1901, 31). Выкарыстанне партрэт-
ных дэталяў дазваляе надаць мастацкаму адлюстраванню ў творы рэалістычна-
жыццепадобнае напаўненне, дасягнуць больш глыбокай эмацыянальнай рэкан-
струкцыі ўнутранага свету персанажаў. 

Удалым псіхалагічным прыёмам у аповесці з'яўляецца форма рэтраспек-
тыўнага апавядання, якая дапамагае пераканаўча перадаць ступень скпадана-
сці душэўных перажыванняў Божай Маці (перад нам! своеасаблівая спроба ўнут-
ранага маналога!): "Роспомятовала милостивая матка горкое муки жалости о 
смерти милого сына своего, уся местца успоминаючи, на сердци а по все 
сердцем бегала. Теперь гвоздми пребитого плакала а лъканием милостивая 
въздыхания давала, теперь сласного Исуса жольчию а оцьтом напованого, 
теперь опять от ритеря рогатиною боки преколотые оплакевала и плачучи 
кликала..." (Страсти 1901, 35). Такі спосаб арганізацыі мастацкага часу вельмі 
добра падыходзіць для ўзнаўлення глыбінных псіхалагічных працэсаў. У выніку 
самой сінтаксічнай структурай аповеду перадаецца стан унутранай бездапа-
можнасці і спустошанасці, у якім знаходзілася Багародзіца пасля смерці Сына. 

Значную ролю ў перадачы псіхалагічных станаў персанажаў адыгрываюць 
псіхалагічныя прыметнікі - прыметнікі са значэннем пачуцця як унутранага ду-
шэўнага стану, якія выяўляюць эмацыянальную рэакцыю асобы на падзеі нава-
кольнай рэчаіснасці (гл. Конкина 1988). Аўтар выкарыстоўвае два тыпы псіхала-
гічных прыметнікаў: уласна-псіхалагічныя прыметнікі, у якіх значэнне эмацыя-
нальна-псіхалагічнага перажывання з'яўляецца першасным: "смутливая", "пре-
трухленая", "жалобливая" і інш.: "Тогды милостивый Бог матухне своей пре-
смутным сердцем отповедал..." (Страсти 1901, 6); "Тогды опять милостивый 
Бог матухне своей опять отповедал претрухливою душею..." (Страсти 1901, 7); 
прыметнікі, якія функцыянуюць як псіхалагічныя толькі ў кантэксце: "...И почала 
окрутне и горко плакати так, иже изь ее тяжкого материнского плакания ку 
силное смутливости милостивый Бог был ся порушил" (Страсти 1901, 6). Свя-
домая "псіхалагізацыя" мовы дазваляе аўтару стварыць цэльны эмацыянальны 
вобраз, робіць яго наглядным і рэалістычным. 

Псіхалагічнае ўздзеянне тэксту на чытача падмацоўваецца кастатацыяй улас-
най аўтарскай пазіцыі перажывання. 3 гэтай мэтай пісьменнік шырока ўключае ў 
структуру аповесці прыметнікі абсалютнай найвышэйшай ступені параўнання з 
прыстаўкай пре- , наи - (у творы яны выступаюць у якасці спецыяльнага лексіка-
стылістычнага сродку выражэння сімпатыі ці антыпатыі да персанажаў апо-
весці): "преневерный", "прелихий", "пренечистый", "пресласный" і інш. Най-
больш актыўна ўжываецца прыметнік "милый" і вытворныя ад яго формы, якія 
функцыянуюць як паказчыкі вышэйшай ступені станоўчай ацэнкі: "премилый", 
"милостивый", "наймилейший", "наймилостивший". Уцягванне прыметнікаў у 
функцыянальную сферу пастаяннага эпітэта пашырае зыходную семантычную 
сферу і выводзіць на першы план ацэначную семантыку. Пры характарыстыцы 

12 



Jl ітарату разнаўства 

персанажаў таксама актыўна выкарыстоўваюцца метафарычныя спалучэнні, 
якія пастаянна паўтараюцца і вар'іруюцца, утвараючы такім чынам скразное пе-
ралічэнне сінонімаў і семантычна блізкіх слоў: "Мария матухна милостивая", 
"Мария матка милосердья", "госпожо милосердия", "наймилейша госпожо", 
"наймилейша панно Мария", "велебная панна" і інш. 

Такім чынам, псіхалагізм выступав як арганізуючы стылёвы прынцып, лірыч-
ная дамінанта, якая вызначае мастацка-эстэтычную адметнасць аповесці "Паку-
ты Хрыста". У творы яшчэ няма характараў, але ёсць нямала тонкіх псіхала-
гічных назіранняў, дакладных замалёвак асобных эмоцый, якія пераважна рас-
крываюцца праз факты знешняга свету - выказванні і рухі персанажаў (форму-
лы непасрэднага выражэння эмоцый фактычна не выкарыстоўваюцца). Падра-
бязнае адлюстраванне пачуццяў і перажыванняў герояў дазваляе аўтару эма-
цыянальна дзейнасна, на якасна новым мастацкім узроўні адлюстраваць тра-
дыцыйны евангельскі сюжэт, што даказвае прадуктыўнасць псіхалагізацыі уні-
версальных новазапаветных падзейных планаў і сістэмы персанажаў. У апо-
весці дагматычны кантэкт адыходзіць на другі план, саступаючы месца змяс-
тоўнай гуманізацыі біблейскіх максім. Евангельская драма - драма ідэі - інтэр-
прэтуецца ў аповесці як асабістая чалавечая трагедыя, чым узмацняецца яе ка-
тарсічны эфект. 
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Г.М. МЯТЛІЦКАЯ 

СІМВАЛІЧНАЯ ФУНКЦЫЯ МІФАЛАГІЧНЫХ ПЕРСАНАЖАЎ 
У ПАЭЗІІ ЯНКІ КУПАЛЫ 

Предлагается описание мифологических The article contains some description of 
персонажей в их символической функции в mythological characters, their symbolic role in 
дореволюционной поэзии Янки Купалы. Yanka Kupala's pre-revolutionary poetry. 

Адметнасцю нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы, якая робіць яе вобразную сіс-
тэму яркай і непаўторнай, з'яўляецца творчае выкарыстанне (і наяўнасць) шмат-
лікіх міфалагічных персанажаў, створаных як фантазіяй народа, так і фантазіяй 
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