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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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самога паэта. Bepa ў духаў прыроды, культ Прыроды ў цэлым, уласцівыя света-
погляду продкаў, адлюстраваліся ў творчай спадчыне кпасіка, сталі асновай ку-
палаўскага міфалагізму. Выкарыстанне Янкам Купалам народнай міфалогіі бы-
ло абумоўлена як унутранымі прычынамі (уплывам народнай беларускай міфа-
творчасці, а таксама характарам таленту класіка як неарамантыка), так і знеш-
німі (панаваннем у тагачаснай еўрапейскай літаратуры сімвалізму як адной з 
выяў мадэрнізму). Цікавасць даследчыкаў да купалаўскіх вобразаў міфалагіч-
ных істот, прыўнесеных паэтам з народных уяўленняў і вераванняў, іх семантыкі 
і літаратурнасці паходжання праяўляецца ў многіх навуковых працах (М. Грын-
чык, А. Лойка, I. Навуменка, В. Каваленка, П. Васючэнка, В. Максімовіч і інш.). 
I разам з тым даследаванне гэтых персанажаў па-ранейшаму застаецца неаб-
ходным і актуальным, паколькі дае магчымасць усебакова разгледзець археты-
пы нацыянальнай міфалогіі. 

На думку В. Каваленкі, усе значныя творы ў беларускай літаратуры на пачат-
ку XX ст. увязваліся ў падтэксце з ідэяй барацьбы духоўнага і бездухоўнага, і 
адпаведна памкненні аўтараў былі спалучаны з жаданнем абудзіць духоўнае ў 
чытачах. Зварот да міфалогіі і выкарыстанне ў якасці дзейных асоб міфала-
гічных персанажаў засведчыў "перш за ўсё аб узмацненні рамантычнай тэндэн-
цыі ў беларускай літаратуры" (Каваленка 1981, 136). Прычым заўважаецца, што 
"міфалагізацыя творчасці наймацней выявілася ў самых таленавітых пісьменні-
каў і паэтаў, чыя творчасць найцясней была звязана з сацыяльным і нацыя-
нальна-вызваленчым рухам (Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, 3. Бядуля, 
М. Гарэцкі)" (там жа, 28), а абранне Купалам міфалагічнай вобразнасці ў якасці 
дамінантнай, гэтаксама як і цікавасць Купалы да міфалогіі, В. Каваленка тлума-
чыць тым, што паралелі з міфалогіі былі найбольш блізкімі і даступнымі белару-
су: «Іменна міфалагічныя вобразы становяцца на нейкі час самымі неабходнымі 
і самымі народнымі сродкамі мастацкай паэтызацыі ў беларускай літаратуры, бо 
ў іх чалавек захоўвае сваю цэльнасць, якой не было ўжо ў мастацкіх творах 
пісьменнікаў, якія ставілі праблемы духоўнага жыцця ў іх самакаштоўным і таму 
ізаляваным развіцці. Янка Купала "вяртаў" у беларускую літаратуру цэльны і та-
му асабліва пераканальны для селяніна вобраз чалавека, які ўнутрана быў цес-
на звязаны з даўнім светаадчуваннем народа» (там жа, 187). Выкарыстанне мі-
фалагічных персанажаў дазваляла "распазнаць агромністыя сілы зла, што паў-
стаюць на стваральных шляхах чалавека і чалавецтва. Адчуць і перадаць рэ-
альную небяспеку зла, убачыць яго канкрэтны і разам з тым абагульнены твар у 
існуючай рэчаіснасці, у душах людзей азначала для Янкі Купалы садзейнічаць 
абуджэнню і ўмацаванню добрых пачаткаў жыцця, служыць справе народа" (там 
жа, 176). 

Прыведзенае меркаванне В. Каваленкі наконт унутрылітаратурных працэсаў, 
што адбываліся ў беларускай літаратуры на пачатку XX ст., тлумачэнне наву-
коўцам прычын і асаблівасцей купалаўскага міфалагізму, на нашу думку, з'яў-
ляюцца слушнымі і актуальнымі, з-за чаго і выкарыстоўваем згаданыя назіранні 
ў якасці зыходнай тэорыі пры даследаванні купалаўскай сістэмы міфалагічных 
персанажаў. Уяўляецца вельмі важным вылучыць і прааналізаваць найбольш 
значныя вобразы міфалагічных персанажаў, выкарыстаных і адлюстраваных у 
нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы, даказаць, што гэтыя вобразы ўжываюцца Купа-
лам як сродак сімвалізацыі (найперш - для стварэння "другой", нябачнай рэаль-
насці), што іх семантыка сугучная славянскай міфалагічнай традыцыі. Наша за-
дача - разгледзець асноўныя купалаўскія вобразы міфічных істот (Чарнабог, 
змей, чорт і інш.), выявіць адметнае і агульнае ў іх семантыцы са славянскай 
міфалогіяй, а ў некаторых выпадках і з сусветнай. Навізна даследавання ў тым, 
што тут упершыню разглядаецца падрабязна спецыфіка выкарыстання ў на-
шаніўскай паэзіі Я. Купалы асобных, маладаследаваных раней вобразаў міфіч-
ных істот. 

У вершах "У вечным боры...", "3 песень беларускага мужыка", "Русалка", 
"Хохлік", "Дзе ні вылеці з няволі...", "Забытая карчма", "Люлі, люлі, мужычок!", 
"Ноч за ночкай", паэме "Сон на кургане" Купала стварае малюнкі міфалагічнай 
рэальнасці, у якой дзейнічаюць і пануюць "цемнатворы". Звычайна іх актыўнасць 
успрымаецца як гулянні, баляванні, на якія збіраюцца самыя розныя істоты: 
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ведзьмы, чэрці, знахары-вужы, ветры, віхры, сабакі, ваўкалакі, а разам з імі -
пан, чыноўнік і мужыцкае гора (верш "Дзе ні вылеці з няволі..."); чэрці, ведзьмы, 
ваўкалакі, чорт, рабін (верш "Забытая карчма"), у вершы "Люлі, люлі, мужычок!" 
называюцца таксама скарпіякі, якія не сустракаюцца ў беларускім фалькпоры. 
Купала свядома нагрувашчвае адмоўныя вобразы спараджэнняў начной цемры 
для мастацкай перадачы гулянняў нечысці, а менавіта для ўзмацнення 
ўражання жахлівасці такіх малюнкаў. Начное жыццё, вобразы "цемнатвораў" да-
памагаюць паэту алегарычна адлюстроўваць тое, што адбывалася ў жыцці, у 
час, калі просты народ "спіць", - такое значэнне вобразаў гулянняў нечысці зна-
ходзім ва ўсіх згаданых творах, пры гэтым змешваецца рэальнае і ірэальнае, 
міфалагічнае і фантастычнае. Купала не прытрымліваецца паслядоўнасці ў 
згадванні міфалагічных істот, яны ўсе ўспрымаюцца як персанажы з аднаго се-
мантычнага рада, варожыя і небяспечныя для чалавека, a іх панаванне, пера-
мога над соннай рэчаіснасцю, над сонным народам скандэнсавана перадаецца 
паэтам праз вобраз ночы, начной цемры: "Атуманіла ночанька цёмная Il Нашы 
нівы і нашы сялібы // I ўсім песню пяе непрытомную, Il V запацеўшыя звонячы 
шыбы" (паэма "Сон на кургане"). 

Ноч адухаўляецца - набывае якасці жывой істоты: ноч шалее - чытаем у 
вершы "Роднае слова", "цемра з нетрай скача скокі" (верш "У купальскую ноч"). 
На думку паэта, менавіта цемра-мачаха скаціла народ "у багну бядноцця" (верш 
"Беларус"). Навакольнае жыццё ўспрымаецца паэтам І як "хаос быцця" (верш 
"Чаму?"). Бязладдзе, стомленасць ад пакутніцкага жыцця - змест і назвы верша 
"Знямога", у якім персаніфікуецца вобраз Хаосу. 

Дзейнасць "цемнатвораў", акрамя іх вясёлых І бесклапотных гулянак, пера-
даецца Купалам праз вобраз дзіва-жніва, якое яны "Жнуць, збіраюць... Il У сон-
ным полі, ў горкай долГ. Сумесна з Чорным Богам яны "Твораць, мораць ясна-
гляды; // Веюць, сеюць плесні ў песні // На палаці ў кволай хаце" (верш "Ў веч-
ным боры..."). Малюнак дзіва-жніва, на якое Чорны пасылае відмаў, і яго вынікі 
больш падрабязна адлюстраваны ў паэме "Сон на кургане". Учынкі "цемнатво-
раў" у цэлым накіраваны на спараджэнне і ўмацаванне бязладдзя, хаосу ў 
жыцці. У Купалы, апрача "цемнатвораў", сустракаем "цемратворцаў" - так ён на-
зывав ворагаў свайго народа (верш "Блізкім і далёкім"). 

Вобраз Чарнабога ў яго супрацьстаянні Белабогу знаходзім у раздзеле 
"Сяўба" паэмы "Яна і я", дзе ёсць зварот да зярнятаў: "Маліцеся да бела бога 
чуйна Il I чорнага не гнеўце бога!". Купалаўскі селянін, падобна да гэтых зярня-
таў, жыве з думкамі пра двух багоў, спрыяльнага і злога, залежыць ад іх волі, 
вымушаны падпарадкоўвацца ёй. Ёсць і асобны верш "Чорны Бог", з якога мож-
на лепш зразумець уяўленне Купалам гэтага міфалагічнага персанажа. 

Наяўнасць супрацьстаяння Чарнабога і Белабога - як увасаблення дуалізму 
святла і цемры, светлых, добрых сіл і цёмных, нячыстых - выяўляецца ў геа-
графічных назвах мясцовасцей, прыклады якіх прыводзіць, у прыватнасці, 
А. Афанасьеў. Як лічыць даследчык, "паміж боствамі святла і цемры, цяпла і хо-
ладу адбываецца вечная, бясконцая барацьба, таму што абагатвораныя ў іх 
прыродныя з'явы несумяшчальныя і ўзаемна выключаюць адна другую" (Афа-
насьев 1996, 272). 

Паводле А. Галана, Чарнабог супадае з Трыглавам, а значыць - ён бог зямлі. 
Да таго ж ён ведае лёсы людзей. «У архаічных уяўленнях "чорнае" асацыіра-
валася не са злом, а з цемрай падзем'я (дзе жыў Чарнабог)» (Голан 1994, 189). 
«Прадстаўляць зямлю - далёка не адзіная функцыя Чарнабога. Ён, акрамя таго, 
прадстаўляў уяўны падземны свет, г. зн. апраметную, воды "нізу" Сусвету (рэкі, 
моры, акіян), лічыўся бацькам Сусвету, быў уладаром агню, апекуном земля-
робства і рамёстваў, у выглядзе вогненнага змея (г. зн. маланкі) ствараў на-
вальніцу, быў гаспадаром іншасвету» (там жа, 189). Найбольш традыцыйныя 
характарыстыкі Чарнабога адносяцца да яго антрапаморфнага вобразу - "велі-
кан" і "стары". Веліканам ён лічыцца таму, што яму прыпісваюцца звышнатураль-
ная моц, сіла, а старым - бо яго ўспрымалі першапродкам. "Чарнабог, мяркуючы 
па сярэдневяковых пісьмовых звестках, лічыўся вытокам зла" (там жа, 189). 

У вершы Янкі Купалы Чорны Бог вылазіць "з дзікіх багнаў, перавалаў", зіяе 
цемрай, выкпікае "цемнатвораў". Паэт стварае малюнак агню, якім гарыць Чор-
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ны Бог. У канцы верша ўсё ж выказваецца ўпэўненасць у перамозе дабра над 
злом: "Паланейся, развугляйся, // Змейны Чорны Бог, - Il Ты йшчэ з Белым не 
зраўняўся, Il Ты яго не змог\.." (верш "Чорны Бог"). 

Як адзначае В. Каваленка, Чорны ў паэме "Сон на кургане" аднатыпны з 
Чорным Богам з аднайменнага верша. Чорны вартуе скарб на замчышчы, ён не 
бачны для Сама, калі каменціруе яго словы. На замчышчы Сам змагаецца з 
Чорным за закляты скарб, і Чорны неаднаразова выбівае сякеру з рук Сама. 
Узяўшы ад лёкая саганок з золатам, Чорны плаціць відмам золатам, а "тавары-
шы", якіх прывялі відмы, кідаюць у саганок колькі медзякоў. Паводле меркаван-
ня П. Васючэнкі, купалаўскі Чорны выступав спробай персаніфікацыі сусветнага 
разладу, "крыніца якога нейкая недасяжная субстанцыя, схаваная ў глыбінях 
Сусвету, варожая, агрэсіўная або абыякавая да чалавечых турботаў" (Васючэн-
ка 1998, 12). 

Пры аналізе вершаў і паэм Янкі Купалы выяўляецца, што іншыя "цемнатво-
ры" таксама апрацаваны аўтарскай фантазіяй, і толькі некаторыя іх рысы супа-
даюць з міфалагічнымі ўяўленнямі. Адным вобразам Купала прысвяціў асобныя 
вершы (напрыкпад, "Хохлік", "Русалка", "Ваўкалак"), а некаторыя міфалагічныя 
персанажы сустракаюцца ў творах толькі як мастацкія дэталі, выкарыстаныя ў 
асноўным для адлюстравання адмоўнага, варожасці міфалагічнай рэальнасці ў 
адносінах да чалавека. 

3 Чарнабогам ідэнтыфікуюцца змей і дракон. У творах Купалы пераказваец-
ца павер'е, згодна з якім змей прыносіць грошы, што з'яўляецца адной з харак-
тэрных рыс міфічнага змея: "Ён можа зрабіць багатым таго, хто яму спадабаец-
ца... Паданні пра змея, які можа ашчаслівіць, адарыць, вядомы ў многіх наро-
даў... У міфалагічных уяўленнях змей лічыўся валадаром і ахоўнікам скарбаў; 
адсюль і павер'е пра тое, што ён можа адарыць імі", - адзначае А. Галан (Голан 
1994, 189). Такі міфалагічны вобраз змея сустракаем у вершах "Люлі, люлі, му-
жычок", "3 песень беларускага мужыка". 

Змяя - у вышэйшай ступені складаны і універсальны міфалагічны сімвал. 
"Сімвалічнае значэнне змяі полівалентнае. Яна можа быць і мужчынскага полу, і 
жаночага, а таксама можа нараджаць самую сябе. Як істота, якая забівае, яна 
азначае смерць і знішчэнне; як істота, якая перыядычна мяняе скуру, - жыццё і 
ўваскрэсенне... Гэта сімвал сонечны, хтанічны, сексуальны, пахавальны, ён ува-
сабляе праяўленне сілы на любым узроўні, крыніцу ўсяго патэнцыяльнага як у 
матэрыяльнай сферы, так і ў духоўнай, цесна звязаны з канцэпцыяй і жыцця, і 
смерці" (Купер 1995, 101-102). У творах Купалы змеі, гадзіны, вужы, п'яўкі выка-
рыстоўваюцца ў якасці адмоўных вобразаў. У людзей могуць быць сэрцы гадзі-
наў (верш "К зорам"), "нутро вужоў" (верш "Слугам алтарным"). Часта вобразы 
гадаў ужываюцца ў пераносным сэнсе - пад імі падразумяваюцца ворагі, якія 
высмоктваюць з чалавека сілы (напрыкпад, вужы, п'яўкі ў паэме "Зімою"). Паэт 
прыкмеціў, што паны называлі сялян словам "гад", і ў некаторых творах адлюс-
траваў гэта: "Штось украдзеш, штось заробіш, Il Вось і сыт я, гад, мужык" 
(верш "Аб мужыцкай долі"), тое ж і ў паэме "Адвечная песня". Калі вобраз вужакі 
можа ўжывацца ў нейтральным кантэксце і нават выклікаць спачуванне чытачоў 
("Як вужака, калісь і я віўся ў жальбе" - перажывае, што кепска жывецца, герой 
верша "За чаркай"; у такім жа значэнні ўжываецца выраз "віцца, як вужака" ў 
вершы "У купальскую ноч"), то вобраз гадзін - заўсёды адмоўны І часта сімва-
лізуе ворагаў: "А хтось гікне, дзіка рыкне Il Ha бліск сонцавы жывы, - Il Гэта 
стогны гадзін чорных, Il Ha світанні крык савы" (верш "Прафес?ру Б. Эпімах-
Шыпілу з Новым 1910 годам"). 

У нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы асаблівае месца адведзена вобразу чорта, 
які таксама з'яўляецца ўвасабленнем адмоўнага. Чорту ўласціва здольнасць за-
панаваць над душой чалавека (вершы "Любімось, мае суседзі!", "Далей І бо-
лей..."). Чорт называецца пракпятым (верш "Дзе б і праўда жыла..."), нагадваец-
ца, што ён мучыць душу чалавека ў пекле (верш "Мая доля"). Злачынства пана 
Лаўчынскага Купала паказвае праз удзел у ім чорта (паэма "Адплата кахання"). 

Знаходзім у творах і здольнасць чорта да пярэваратніцтва. Паводле міфа-
логіі, чэрці могуць прымаць выгляд чорнага ката, чорнай сабакі, чалавека, 
дзіцяці, часта ператвараюцца ў свінню, змяю, шчупака, ваўка або сароку і ніколі 

16 



Jl ітарату разнаўства 

не ператвараюцца ў карову і пеўня. У вершы "3 кірмашу" чорт ператвараецца ў 
паніча, а потым - у зайца. У вершы "Дзе б і праўда жыла..." з чортам суад-
носіцца пан: "Чорт ляціць, і крычыць, і быдляча ўсё, ўсіх". 

Як слушна заўважыў В.А. Каваленка, "фігура чорта не страчвае сваёй тра-
дыцыйнай міфалагічнай сутнасці ні ў фалькпоры, ні ў літаратуры. Гэта па-ра-
нейшаму ўвасабленне ўсяго нізкага, разліковага, практычнага і здрадлівага ў 
жыцці" (Каваленка 1981, 86). Пры гэтым "слова чорт нярэдка ўжываецца як аба-
гульненае абазначэнне нячыстай сілы наогул" (Коваль 1995, 161; гл. Беларуская 
міфалогія 2001). Значэнне вобраза чорта ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы ў цэ-
лым адпавядае народным уяўленням. Чорт удзельнічае ў стварэнні хаосу, раз-
ладу ў жыцці (верш "Разлад"). 

Jlixa, паводле міфалогіі ўсходніх славян, - "персаніфікаванае ўвасабленне 
злой долі, гора. У казках Ліха паўстае ў вобліку худой жанчыны без адніаго вока, 
часам - веліканшы, якая пажырае людзей, сустрэча з ім можа прывесці да стра-
ты рукі або пагібелі чалавека" (цыт. па: Славянская мифология 1995, 244). «Жы-
ве Jlixa на старым млыне, спіць на ложку з чалавечых касцей. Ідзе Ліха - дрэвы 
звальвае, горы разбурав, рэкі-азёры засыпав. Hi шкадавання, ні спагады: жывое 
сустрэне - ці звера, ці чалавека - затопча, разарве і з'есць. Нязграбнае, крыва-
жэрнае, лютае - само ўвасабленне зла. Імя Ліха стала хадзячай назвай і займае 
месца ў сінанімічным радзе побач са словамі "бяда", "гора", "няшчасце"» (Пер-
сонажи 1993, 111). Злыдні, згодна з уяўленнямі славянскіх народаў, звычайна 
жывуць разам з Ліхам Аднавокім на млыне і прыслугоўваюць яму. Аднак зрэдчас 
яны могуць сяліцца ў якім-небудзь падворку. Чалавек, у якога ў хаце пасяліліся 
злыдні, ніколі не выберацца з галечы (гл. Персонажи 1993, 72). Вобраз Ліха ў 
Купалы не аднавокі, ён мае іншую характэрную рысу - станогасць: "Станогае 
Jlixa-Нядоля Il Валочыцца з поля на поле; Il А вочы ў яго - што ў начніцы, Il А 
рукі ў яго - чараўніцы" (верш "Станогае Ліха"). Яго крокі па зямлі суправаджа-
юцца крывёй і крыўдай, на яго шляху знішчэнне і смерці. У цэлым купалаўскі 
персанаж Ліха адпавядае міфалагічнай традыцыі, а яго "станогасць" надае яму 
большую маштабнасць, большы размах яго дзеянням. Вобразы ж злыдняў у 
творах Купалы, як правіла, маюць пераноснае значэнне: злыдні абазначаюць 
ворагаў (вершы "Да сваіх думак", "Аратаму" і інш.). Злыдні плот ставяць бедамі 
(верш "Шлях мой..."), ганяюць беззямельнага "з кута ў куток" (верш "3 песень 
беззямельнага"). Увогуле для абазначэння ворагаў паэт часта выкарыстоўвае 
вобразы нечысці - злыдняў, злых духаў, упыроў, крывапіўцаў (вершы "Перад 
вісельняй", "У шынку", паэма "Бандароўна" і інш.). 

Ваўкалак у славянскай міфалогіі - чалавек-пярэварацень, які валодае звыш-
натуральнай здольнасцю "ператварацца ў ваўка, а потым - зноў станавіцца ча-
лавекам" (Коваль 1995, 30). Ваўкалакі бываюць прыроджаныя і зачараваныя. 
Матыў ператварэння ў ваўка быў шырока распаўсюджаны ў міфалогіі Стара-
жытнай Грэцыі (гл. Свет 2001, 85-92). 3 ваўкалакам Купала параўноўвае Машэ-
ку (паэма "Магіла льва"). У вершы "Ваўкалак" раскрываецца купалаўскае разу-
мение гэтага вобраза: "He кеміць ні крыўды, ні жалю, Il Hi наспаў магільных, ні 
пліт". Сэнс верша - выкрыццё забабонаў, якія жывуць у свядомасці людзей 
шмат гадоў: вера ў ваўкалакаў "Малітвы на губы наводзе, Il Як лістам, трасе 
цемнатой" (верш "Ваўкалак"). Гэтаксама і ў іншых творах паказваецца жыву-
часць народных павер'яў (вершы "Запушчаны палац", "Крыжы", паэма "Сон на 
кургане" і інш.). 

У беларускай міфалогіі вядома сінанімічная назва дамавіка - хоплік (Бела-
руская міфалогія 2001, 13). Аднак у Купалы ёсць вобраз хохліка, магчыма, цал-
кам прыдуманы паэтам. У вершы "Даўгажданая", прысвечаным тэме кахання, 
"хохлік бегаў ля варот". Пры гэтым купалаўскі хохлік звязаны з лесам (верш 
"Хохлік"), у лесе ён на нечым іграе, пад яго музыку "аджываюць смех і слёзы", 
прычым успрымаюць музыку хохліка толькі міфалагічныя істоты: чары, лясун, 
ваўкалак, ведзьма. Кветка ў час гэтай музыкі чахне, ліст на дрэве - трасецца. 
Амбівалентную сутнасць музыкі хохліка, яе суадносіны са святлом і цемрай до-
бра адлюстроўваюць наступныя радкі: "Хохлік грае, ведзьма скача, Il Ноч смя-
ецца, сонца плача". Вобраз дзеянняў хохліка, які "царскаю каронай Il Карануе у 
сусветы Il Сухалесы, пустацветы", мае таемны міфалагічны падтэкст, і яго 
поўны сэнс застаецца загадкай для купалазнаўцаў. 
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Такім чынам, праз прааналізаваныя вобразы міфалагічных персанажаў у на-
шаніўскай паэзіі Янкі Купалы рэалізуюцца другія кампаненты бінарных апазіцый 
дабро - зло, жыццё - смерць. Ноч (цемра), хаос, Чорны Бог, змей (гады), чорт, 
Ліха, злыдні, ваўкалак, хохлік і іншыя вобразы прадстаўнікоў міфалагічнай рэ-
альнасці, якія жылі ў свядомасці сялян у выглядзе міфалагем, станавіліся для 
паэта галоўнымі вобразамі адлюстравання бед і цяжкасцей рэчаіснасці пачатку 
XX ст. Ужываючы вобразы міфалагічных істот, паэт не прытрымліваўся іх тра-
дыцыйнага значэння, вядомага з народнай дэманалогіі, прыбягаў да фантазіі, 
гэта прыводзіла не толькі да змянення іх асобных рыс (напрыклад, станогасць 
ліха), але і да стварэння абсалютна новых, індывідуальна-аўтарскіх міфалагіза-
ваных вобразаў. 3-за сваёй універсальнасці і зразумеласці чытачам вобразы 
міфалагічных персанажаў выкарыстоўваліся паэтам пры стварэнні алегарычных 
малюнкаў і ў іншых мастацкіх прыёмах, што спрыяла наданню асобным творам 
містычнасці, узмацненню агульнага адчування трагізму. 
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С.Б. КУРАШ 

МЕТАФОРА, МЕТАБОЛА, МЕТАФОРОПОДОБИЕ КАК ПРИНЦИПЫ 
ТЕКСТОПОСТРОЕНИЯ В РУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Художественный текст рассматривается 
как метафорическое отражение действи-
тельности. Семиотический изоморфизм ме-
тафоры и художественного текста обнару-
живается у полиденотативных текстов, пред-
ставленных в русском поэтическом дискурсе 
тремя основными принципами построения: 
метафорой, метаболой и метафороподобием. 

The art text can be considered as a meta-
phorical reflection of reality. The semiotic iso-
morphism of the metaphor and of Art Text is 
most distinctly revealed in poly-denotative texts. 
These texts in the Russian poetic discourse are 
organized according to such principles, as the 
«metaphor», the «metabola» and the Metaphor 
similarity. 

Художественный текст представляет собой семиотический объект - сложный 
знак. Идея исследования художественного текста как феномена, строение кото-
рого изоморфно строению метафоры, основана на наличии интеракциональ-
ного механизма, работающего при образовании метафоры (см. Блэк 1990) в 
процессе порождения текста/дискурса (см. Селиванова 2003), а также сущност-
но присущего любому знаку - феномену двуплановому, состоящему из денота-
та (означаемого) и сигнификата (означающего). 

Каковы отношения означающего текста со своим денотатом? Каков семиоти-
ческий механизм означения действительности посредством художественного 
текста? Прежде чем ответить на эти вопросы, заметим, что дискуссионным яв-
ляется и вопрос о том, что отражается текстом: объективно существующая дей-
ствительность либо сознание его создателя? (см. Борухов 1992, 13). В даль-
нейшем мы будем исходить из того, что вне связи с действительностью текст не 
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