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глиф был упрощен до 汤 и имеет значение „суп‟; 手紙 tegami в переводе 

с японского означает „письмо‟, а в китайском языке это слово передается 

одним иероглифом 信 xìn. 

В 1946 г. был выпущен официальных список кандзи, известный под 

названием 当用漢字 tōyō kanji „повседневные иероглифы‟, в котором 

число иероглифов было ограничено до образца 1850 г. В течение после-

дующих лет список исправлялся и дополнялся. К примеру, в 1948 г. был 

издан добавочный список из 881 иероглифов, которые должны быть вы-

учены в общеобразовательных заведениях в первые шесть лет обучения; 

формы некоторых иероглифов были упрощены. Еще одна стадия упро-

щения кандзи состоялась в 1949 г., а в 1951 г. было добавлено еще 92 

иероглифа для обозначения имен собственных. 

Многие культурные организации Японии требовали от правительства 

увеличения количества иероглифов. В результате в 1981 г. был переиз-

дан список иероглифов 1945 г., переименованный в 常用漢字 jyōyō kanji 

„регулярные иероглифы‟. 

Таким образом, китайская иероглифика не только стала основой для 

создания собственно японской письменности, но и повлияла на даль-

нейшее развитие японского письменного языка на протяжении всей его 

истории. Современная японская письменность представляет собой сме-

шанное идеографическо-силлабическое письмо, в котором сочетаются 

заимствованные из китайского языка иероглифы и слоговые знаки. 
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РЭЛІГІЙНАЕ СВЕТАЎСПРЫМАННЕ  

Ў МІСТЭРЫІ Т. С. ЭЛІЯТА «КАМЕНЬ» 

І ПАЭМЕ Ч. МІЛАША «ТЭАЛАГІЧНЫ ТРАКТАТ» 

А. Ю. Пятровіч 

Томас Стэрнз Эліят (1882–1965) і Чэслаў Мілаш (1911–2004), 

лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па літаратуры, у свой час сталі сведкамі 

вялікіх трагедый і сумнеўных трыюмфаў ХХ ст., і гэта прывяло іх да 

адзінай высновы: нягледзячы на матэрыяльны дабрабыт і навукова-

тэхнічны прагрэс, грамадства эпохі мадэрну цяжка хворае на 

бездухоўнасць. Эліят у свядомым узросце перайшоў з унітарыянства ў 

англіканства, Мілаш быў рыма-каталіком. Квінтэсенцыяй іх рэлігійна-
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філасофскіх поглядаў можна лічыць паэтычныя творы «Камень» (The 

Rock) [2, с. 186] і «Тэалагічны трактат» (Traktat teologiczny) [7, с. 1257]. 

На франтыспісе арыгінальнага выдання 1934 г. «Камень» названы 

«містэрыяй» (а pageant play). Гэта была тэатральная пастаноўка, да якой 

Т. С. Эліят напісаў хоравыя партыі ў дзесяці частках; яны абапіраліся на 

біблейскую кнігу Нээміі з яе апісаннем працаў па рэканструкцыі 

Першага Храму ў Іерусаліме, разбуранага вавілонскім царом 

Навухаданосарам. Г. В. Сініла акрэслівае дадзеную кнігу як «гістарычны 

хранікальна-эпічны тэкст і каментуе яе з факталагічнага пункту 

гледжання: «Мяркуецца, што ў тым жа 458 г. да н.э. у Іерусалім прыбыў 

у якасці намесніка Іудзеі Нэхэм‟я (Нээмія), які заслужыў у народзе 

празванне “другога Маісея”. Менавіта ѐн кіраваў аднаўленнем горада і 

Храму, што знайшло адлюстраванне ў кнізе, названай яго іменем і 

напісанай ад яго асобы» [1, c. 54]. Аднак у інтэрпрэтацыі і перапрацоўцы 

Эліята аповед Нээміі набліжаецца хутчэй да так званай прароцкай кнігі: 

яе «…вылучае складаны жанравы сінкрэтызм (аб‟яднанне розных 

жанравых пачаткаў), дакладней – сінкрэтычны сплаў элементаў 

гамілітычных (прапаведніцкіх), наратыўных (апавядальных), лірычных 

(гімнаў, плачаў і г.д.), афарыстычных і інш. Напісаныя прароцкія кнігі ад 

першай асобы, якая мае падвойны сэнс: гэта “Я” Бога, пераломленае 

праз “я” прарока (іншымі словамі, вуснамі прарока прамаўляе сам 

Госпад)» [1, c. 20]. Паэт выкарыстаў гісторыка-легендарную канву, каб 

правесці паралелі паміж адбудаваннем матэрыяльнай святыні і 

павяртаннем да святыні духу, якое спадзяваўся пабачыць у еўрапейскім 

грамадстве. «Эліят аплакваў распаўсюджванне атэізму, а разам з ім – 

замену Хрысціянскага Бога іншымі багамі, абстрактнымі 

інтэлектуальнымі сіламі накшталт Дыялектыкі і зямнымі вартасцямі 

накшталт Грошай, якія, на яго думку, замянілі рэлігію ў сучаснасці», – 

заўважае П. Л‟юіс [5, c. 19]. Інакш кажучы, галоўную маральна-этычную 

праблему Найноўшага часу паэт бачыў не ў парушэнні запаветаў 

Дэкалогу з трэцяга па дзесяты, а ў ігнараванні двух першых. Але ў ад-

розненні ад знакамітай «Няплоднай зямлі», дзе Эліят канстатаваў спу-

стошанасць грамадства, не прапануючы відавочнага выйсця з гэтага ста-

ну, «Камень» утрымлівае пазітыўны ўзор паводзінаў, заклік да вы-

праўлення. «Быццам Нээмія, прамоўца смуткуе над “зруйнаваным гора-

дам”, які адмовіўся ад Бога, і спадзяецца адбудаваць яго, нібы Ерусалім. 

Яго вырашэнне ў тым, што жыццѐ неабходна пражыць у супольнасці і 

праслаўленні Бога. Але ўсѐ павінна пачацца са сціпласці і чысціні…» [4, 

c. 145]. Сама наяўнасць гэтага вырашэння, вера ў Боскую ласку і ча-

лавечы патэнцыял дазваляе містэрыі ў сваѐй апошняй частцы перайсці 
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да інтанацыі натхнѐнай псальмы ў імя пабудоўлі, стварэння агульнага 

існавання – традыцыйнага і новага адначасова. 

Ч. Мілаш захапляўся паэзіяй Т. С. Эліята і пераклаў на польскую мо-

ву самы вядомы твор старэйшага калегі – згаданую вышэй «Няплодную 

зямлю» [3, с. 252]; магчыма, гэта не зрабіла значнага ўплыву на фар-

мальную абалонку яго вершаў, але ўзмацніла іх ідэйны змест. Паэтычны 

цыкл «Тэалагічны трактат» быў напісаны Мілашам у 2002 г. – за два га-

ды да смерці. У дваццаці трох вершах гэтага цыклу аўтар разважае пра 

гісторыю хрысціянства ў цэлым і каталіцтва ў прыватнасці, а таксама 

пра лѐсы Польшчы і перыпетыі ўласнай біяграфіі. У адрозненні ад 

Эліята, ѐн не надзявае маскі біблейскага героя ці прарока, выкарысто-

ўваючы толькі лірычнае «я». Гэта можна патлумачыць спецыфікай абра-

най формы: і містэрыя, і трактат з‟яўляюцца традыцыйнымі жанрамі 

царкоўнай літаратуры, аднак у апошнім рэчаіснасць інтэрпрэтуецца не 

алегарычным, а навукова-філасофскім чынам. Як і англамоўны паэт, ѐн 

звяртаецца да Кнігі Быцця дзеля рэфлексіі над пачаткамі чалавецтва і 

узаемаадносінамі людзей і Творцы, прыроднага і духоўнага. А потым 

абірае ўласны шлях і зазірае ў старазапаветную кнігу Ёва, каб з яе дапа-

могай перайсці да сучаснасці, бо менавіта яе тытульны персанаж сім-

валізаваў для Мілаша чалавека ХХ ст. – пакутніка перад абліччам 

маўклівага Бога. Ізноў услед за Эліятам Мілаш з болем і літасцю крыты-

куе свядомасць чытачоў Дарвіна і Шапэнгаўэра – аматараў «расы, 

жыцця, дыялектыкі», пазбаўленых веры ў трансцэндэнтальнае, якая 

магла б адкрыць перад імі «другую прастору». А. Касінская піша: «У 

дзвюх постацях ѐн звычайна ўвасабляе свае памкненні і трывогі: у по-

стаці занадта ўражлівага юнака, які мае дар прароцтва <…>, і ў постаці 

чалавека Царквы <…>. Абодвух <…> хвалюе адное і тое ж пытанне: ад-

чаю перад Пустэчай, упадку сакральнага, бяздомнасці чалавека пад пу-

стым Небам» [6, с. 122–123]. Тым не менш, пазіцыя па-тэртуліанаўску 

ўпартага трывання ў складанай і нелагічнай веры дазваляе Мілашу 

скончыць на ноце слабой, але выразнай і радаснай надзеі. Калі Эліят, 

звярнуўшыся да еўрапейскай царкоўнай гісторыі, абірае станоўчым 

прыкладам крыжовыя паходы (г. зн. усеагульны парыў іх удзельнікаў у 

імя найвышэйшай мэты), то Мілаша натхняюць з‟яўленні Маці Божай 

дзецям у Лурдзе і Фаціме – сведчанне пра магчымасць судакранання ча-

лавечай і Боскай прыроды, наколькі б наіўнай ні падавалася абалонка 

гэтага здарэння. Эліят апявае дабратворныя праявы матэрыяльнага, уз-

носячы хвалу прыладам будаўнікоў і ваяроў, «кельні і мячу» Нээміі і яго 

паплечнікаў. Мілаш жа змагаецца з маніхейскім жахам перад датыкаль-

най рэчаіснасцю, апісваючы жаноцкую вопратку Найсвяцейшай Панны, 

што, зрэшты, зусім не ацаніла яго знакамітая суайчынніца Віслава 
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Шымборская: на яе думку, гэта псавала фінал такога вялікага трактату. 

Але тады, калі вернік заўважае гузікі на сукенцы «Боства, узнесенага на 

золата алтароў» і робіць іх часткай шчырага credo – толькі тады бывае 

магчыма забыцца на экзістэнцыльную боязь і ператварыць свае думкі, 

учынкі і словы ў гімн дзеля праслаўлення існага, а перш за ўсѐ – дзеля 

хваласпеву ў гонар Нябачнага і Вялікага Святла. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЦВЕТА 

В ПОЭЗИИ А. АВРУТИНА 

Е. В. Рыжкова 

Слова со значением цвета претерпевают постоянное развитие и изме-

нение в языке. Результатом семантического развития цветовых слов 

явилось сосуществование в языке их прямых, переносных и символиче-

ских значений, что активно используется в различных видах художе-

ственного творчества. 

Самой объемной ономасиологической и семантической группировкой 

слов является семантическое поле. Лексико-семантическое поле (ЛСП) 

цвета – это группа слов, обозначающих цвет, обладающая высокой сте-

пенью организованности и образующая систему. Интегральным призна-

ком, присущим каждому члену системы, является значение цвета. Архи-

лексемой ЛСП цвета является сема цвет. 

Цвет – это общая сема родового значения ЛСП. Это объединяющий 

элемент, входящий в семантический набор каждого из членов поля. 

В качестве исходной составной единицы ЛСП цвета И. И. Чумак-

Жунь рассматривает термин «колорема» – двуплановая знаковая катего-

рия, характеризующаяся как определенностью цветового значения, так и 

определенностью его выражения с помощью конкретной лексической 

морфемы [1]. 


