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Асаблівасці аналізу мастацкага тэксту з гледзішча ау�табіяграфіз-
му палягаюць у рознасці ступеняу�  ау�табіяграфічнасці, якія можна 
выявіць у�  творах. Е� сць два падыходы да ау�табіяграфізму у�  літара-
туры: успрымаць яго як супастау�ленне літаратурнага героя і асобы 
ау�тара і як сродак увасаблення творчаи�  задумы ау�тара. М. Медарыч 
прапаноу�вае разглядаць ау�табіяграфізм як стылістычна маркаваны 
літаратурны прые�м, які «яу�ляе сабою рэха жанру ау�табіяграфіі; е�н 
з’яу�ляецца у�  тэкстах, якія самі па сабе ня е�сць ау�табіяграфіяи� , не пі-
саліся і не у�спрымаліся як ау�табіяграфіі» [1, с. 5]. З гэтага гледзішча 
можна разглядаць рэзкую змену творчаи�  пазіцыі і паэтыкі Уільяма 
Батлера Еи� тса на самым пачатку XX стагоддзя, якая знаи� шла свае�  
у�васабленне у�  кнізе вершау�  «Адказнасць» (Responsibilities, 1914) 
і шэрагу наступных зборнікау�, вершы якіх напісаныя у�  інтэрвале 
паміж. Паэзію У. Б. Еи� тса гэтага новага у�зору крытыкі аднагалосна 
вызначылі як інтраспектыу�ную і эгацэнтрычную. Але інтраспек-
цыя у�  дадзеным выпадку зрабілася адным з міфатворчых фактарау�. 
У ранніх вершах фармавалася другасная, але пераконлівая мастац-
кая рэальнасць, міфалагізаваная тэкставая прастора, якая пачала 
функцыянаваць як дыскурс, і, «ствараючы ау�тапартрэт», У. Б. Еи� тс 
змяшчау�  яго ва у�жо у�стои� лівы міфалагічны дыскурс, каб узвысіц-
ца і у�звысіць іншых рэальных асобау�, якія пачалі з’яу�ляцца у�  ягонаи�  
творчасці, да статусу міфалагічных герояу�.

З юнацтва У. Б. Еи� тс быу�  датклівым і ганарыстым, але вылучау�ся 
тэатральнаи�  здольнасцю прыхоу�ваць свои�  нерашучы характар. Е� н 
развіу�  гэтую здольнасць у дзяцінстве і юнацтве, капіруючы вобраз 
Гамлета – гераічнае самапазнанне, змагар у бітве з самім сабои� . Па- 
знеи�  яго захапілі героі Дж. Г. Баи� рана і П. Б. Шэлі, шукальнікі таемных 
ведау�  – Манфрэд, Аластар, Атанас. У ранніх сваіх вершах е�н хавау�ся 
за маскамі – пераважна паэта ці каханка, без пэу�наи�  фіксацыі у�  часе і 
прасторы, без магчымасці ідэнтыфікацыі лірычнага героя з ау�тарам.

Уся паэзія у�  тои�  ці іншаи�  ступені ау�табіяграфічная. Паэты пе-
раважна імкнуцца да абагульнення у�ласнага досведу і прыхоу�ван-
ня яго за паэтычнымі рэфлексіямі, бо зау�се�ды застаецца небяспека, 
што аналіз вершау�  звядзецца да ілюстрацыи� нага матэрыялу дзеля 
аповеду пра біяграфію творцы. Т. С. Эліят у артыкуле, прысвечаным 
творчасці У. Б. Еи� тса, пісау� : «Е� сць дзве формы безасабовасці: адна 
– натуральная для кожнага дастаткова у�мелага маи� стра і іншая – 
даступная толькі самым сталым мастакам» [2, c. 227]. Пад першаи�   
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Т. С. Эліят разумее творы, штукарскія і цікавыя самі па сабе, якія не 
выклікаюць жадання чытаць іншыя тэксты таго ж ау�тара. Да дру-
гои� , піша е�н, «падымаецца толькі такі паэт, які можа вынесці з усяго 
сваи� го багатага у�ласнага досведу агульную ісціну і выявіць яе, заха-
вау�шы у�сю індывідуальную своеасаблівасць і стварыу�шы агульна-
значны сімвал. І асаблівасць У. Б. Еи� тса заключаецца у�  тым, што е�н 
быу�  спачатку вялікім маи� страм першага роду, а пазнеи�  – вялікім паэ-
там другога» [2, c. 228]. 

Паэтычны стыль У. Б. Еи� тса зау�важна эвалюцыянуе у�  першае дзе-
сяцігоддзе XX ст.: знікаюць мрои� на-напышлівыя эпітэты, пакідаючы 
толькі дакладнасць і выверанасць паэтычнаи�  думкі. Мова у�  сувязі 
са зваротам да драматургіі робіцца больш строгаю і набліжанаи�  да 
размоу�наи� . Тэмы, закранутыя у�  зборніках 1904 і 1910 гг., – прыват-
ныя і вельмі рэальныя.

Зацемненасць ау�табіяграфічных алюзіи�  пачынае знікаць у збор-
ніку «У Сямі Лясах» (In the Seven Woods, 1904). Вершы, як і напісанае 
ранеи� , вытрыманыя у�  прэрафаэліцкіх пау�тонах, але у�жо сама назва 
– тапонім, які адсылае да рэальнага месца на карце, парку Кулэ, дзе 
знаходзілася сядзіба дау�няи�  сяброу�кі Еи� тса, мецэнаткі і збіральніцы 
фальклора лэдзі Ау�густы Грэгары. Сем лясоу�, пра якія згадвае паэт, – 
гэта кавалкі лясных масівау�, з якіх складау�ся парк і якія насілі у�лас-
ныя іме�ны – Шан-вала, Каи� ль-на-но, Каи� ль-дорта і г. д. Нягледзячы 
на ірландскія назвы, у адрозненне ад большасці тапонімау�, якія вы-
карыстоу�валіся у�  ранніх тэкстах паэта, яны не нясуць міфа-фаль-
клорных канатацыи� . 

Першы тэкст, аднаи� менны са зборнікам, на першы погляд напі-
саны у�  традыцыи� ным кантэксце у�дзячнасці мецэнату – выкштал-
цоная ода у�  гонар гаспадыні сядзібы. Е� н гучыць рэхам да верша 
«Азе�рны вострау�  Інішфры» (The Lake Isle of Innisfree), напісанага 
дзесяццю гадамі ранеи� , у якім гранічная стома ад Лондана ператва-
рылася у�  хрэстаматыи� ны прыклад эскапізму, тэксту з алюзіи� ным 
бібліи� ным зачынам («I will arise and go now...» – «Я у�стану и�  паи� ду…»  
[3, p. 31]). Можна зау�важыць падабенства паміж месцам, вобраз якога 
быу� створаны у�  парыве юнацкага эскапізму, і апісаннем прытулку паэ-
та, накрэсленым у вершы у�дзячнасці. Супадаюць асобныя элементы 
ідылічных карцін, напісаных у будучым часе мары і у�  мінулым здзеи� - 
сненага факта. У абодвух выпадках душэу�ны спакои�  прыходзіць 
пад шум птушыных крылау�  і гуд пчол. «I know that Quiet / Wanders 
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laughing and eating her wild heart / Among pigeons and bees» («Я знаю, 
што Цішыня / Вандруе, смеючыся і наталяючы свае�  дзікае сэрца / 
Між галубоу�  і пчол») [3, p. 61], – мара пра спакои�  знаходзіць рэаль-
нае у�васабленне і эквівалент «востраву на возеры Інішфры». Але  
у�  адрозненне ад рамантычнага юнака, паэт, які стварае вершы «У 
Сямі Лясах», усведамляе нетрываласць цішыні.

Наи� больш выразным ау� табіяграфізмам вылучаюцца вершы 
«Шале�ны спакои� » (The Folly of Being Comforted) і «Пракле�н Адама» 
(Adam’s Curse). У абодвух тэкстах У. Б. Еи� тс дэманструе, як з прыват-
нага жыцце�вага эпізоду – ягонага у�ласнага, а не з досведу неи� кага 
абстрактнага паэта ці закаханага, як гэта было ранеи� , – вырастае 
твор вышэи� шага абагульняльнага у�зроу�ню. 

У першым вершы адзін з лірычных галасоу�  – «one that is ever 
kind» –належыць Ау�гусце Грэгары. Прадметам размовы з’яу�ляецца 
Мод Гон, жанчына, якои�  на доу�гія гады было аддадзенае сэрца паэта, 
а тэмаи�  – непазбыу�нае каханне, якое не залежыць ад прыкмет часу, 
што адбіваюцца на твары каханаи� . Мод Гон фігуруе і у�  другім тэкс-
це, мау�кліва у�дзельнічаючы у�  дыялогу, які вядзе паэт з яе сястрои� ,  
і фактычна да яе прамау�ляе лірычны герои� , пафасна разважаючы 
пра цяжкасці працы, накіраванаи�  на стварэнне ле�гкасці і нязмуша-
насці паэтычнага слова: «A line will take us hours maybe; / Yet if it does 
not seem a moment’s thought, / Our stitching and unstitching has been 
naught» («Радок можа забраць у нас гадзіны, / Але калі е�н не бу- 
дзе падавацца імгненнаи�  думкаи� , / Ні да чаго будзе нашае сшыван-
не і распорванне») [3, p. 64]. Другая тэма верша – каханне як цяжкая 
праца, не адпаведная кніжным цытатам, і ау�табіяграфічны матыу�  
рэальнага кахання – «I strove / To love you in the old high way of love» 
(«Я імкнуу�ся / Любіць цябе так узне�сла, як любілі ранеи� ») [3, p. 64] 
– з элегічным падсумаваннем «Yet we’d grown / As weary-hearted as 
that hollow moon» («Мы пасталелі, / Такія ж стомленыя сэрцам, як 
гэты пусты месяц») [3, p. 64], якое супярэчыць папярэдняму вершу  
з яго тэмаи�  непазбыу�насці кахання. У. Б. Еи� тс не ставіу�  даты напісан-
ня тэкстау�  унутры зборнікау�, але вядома, што «Пракляцце Адама» 
было напісанае неу�забаве пасля таго, як У. Б. Еи� тс даведау�ся, што яго 
каханая заручаная з іншым. 

Мод Гон заи� мала у�  асабіcтым міфе У. Б. Еи� тса месца la belle dame 
sans merci, якои�  е�н служыць і да якои�  імкнецца. Гэтая пакутлівая лю-
боу�ная гісторыя зрабілася таксама часткаи�  міфа, які стварау�  паэт  
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з фактау�  свае�и�  біяграфіі і жыцця блізкіх яму людзеи� . У міфічных ме-
жах дадзенага сюжэта е�н – адрынуты каханак бліскучаи�  жанчыны, 
які павінен дзяліцца з усім светам яе прыгажосцю і бязлітаснасцю 
і апяваць яе.

У. Б. Еи� тс прымярае на сябе розныя вобразы: пэу�ную частку збор-
нікау�  заи� маюць вершы на грамадскую, культурную і палітычную тэ-
матыку, напісаныя з гледзішча драматурга і тэатральнага дзеяча, які 
імкнецца стварыць літаратурную традыцыю для Ірландыі. 

Важны ау�табіяграфічны кантэкст звязаны з Тэатрам Абацтва  
і сябрам і калегам У. Б. Еи� тса па працы у�  тэатры Дугласам Хаи� дам – 
адрасатам верша «У Тэатры Абацтва» (At the Abbey Theatre). Пра-
ца у�  тэатры сутыкнула паэта, летуценнага рамантыка, з рэальным 
дзеи� ным жыцце�м, якое не адпавядала яго звычкам. Наи� больш экс-
прэсіу�ны у�  гэтым кантэксце верш «Зачараванне цяжкасцю» (The 
Fascination of What’s Difficult), радкі якога прысвечаныя менавіта 
тэатральным праблемам. Насуперак сваім папярэднім сцверджан-
ням (гл. «Пракле�н Адама») У. Б. Еи� тс піша:

The fascination of what’s difficult
Has dried the sap out of my veins аnd rent 
Spontaneous joy and natural content
Out of my heart. 
(«Зачараванне цяжкасцю / Высмактала з мяне у�се сокі і пазбавіла / 

Непасрэднаи�  радасці і натуральнага змесціва / Маи� го сэрца») [3, p. 75].
Тут дамінуе матыу�  складанасці і невыноснасці нятворчаи�  працы 

– заняты адміністратыу�нымі справамі і дробнымі праблемамі тэа-
тральнага бізнесу, паэт імкнецца вярнуцца да напісання лірычных 
тэкстау�, да творчасці, да сваи� го пакрыу�джанага «пегаса», які павінен 
ле�таць у аблоках, а не працаваць як сялянская кляча: «I swear before 
the dawn comes round again / I’ll find the stable and pull out the bolt» 
(«Клянуся, яшчэ да таго як настане світанак, / Я знаи� ду стаи� ню і ад-
крыю засау�ку») [3, p. 75]. 

Гатоу�насць, нават імкненне больш шчыра раскрываць свае�  жыц-
це�  дэманструюць тэксты са зборніка «Адказнасць» (Responsibilities, 
1916). У вершы «Пралог» (Introductory Rhyme) У. Б. Еи� тс уводзіць 
новы, больш адкрыты спосаб ау�табіяграфічнага пісьма, «трыумф са-
масцвярджэння» паводле Т. С. Эліята [4, c. 220]. У апошніх радках пра-
лога паэт нау�прост дэманструе імкненне пазбавіцца любои�  няу�пэу�-
ненасці у�  стварэнні ау�тапартрэта. 
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У «Пралогу» паэт фіксуе у�вагу на знакамітых продках, як на фун-
даменце, які потым будзе мець права выкарыстоу�ваць для стварэння 
вершау�  пра сяброу�  і суаи� чыннікау�. Наступны верш гэтага зборніка 
«Шэрая скала» (The Grey Rock) патрабуе, як і «Пралог», далучанасці 
да біяграфічнага кантэксту і, чарговым разам, пэу�наи�  абазнанасці  
у�  ірландскаи�  міфалогіі. Міфалагічны сюжэт развівае традыцыи� ны 
для ранняга У. Б. Еи� тса матыу�  кахання чарадзеи� наи�  істоты да зям-
нога чалавека. Асноу�ны пафас матыву – дваістасць асэнсавання ча-
лавечых дзеянняу�. Учынак, які, з гледзішча раззлаванаи�  багіні (яна 
падаравала каханаму несмяротнасць, а тои�  выракся несмяротнага 
існавання дзеля вернасці і сяброу�ства), е� сць недаравальная здрада, 
з іншага боку выглядае адданасцю чалавека роднаи�  зямлі.

And these immortal eyes shed tears –
He claimed his country’s need was most,
I’d saved his life, yet for the sake
Of a new friend he has turned a ghost.
What does he care if my heart break?
(«І гэтыя несмяротныя вочы пралівалі сле�зы: / А е�н сцвярджау�, 

што яго краи�  яму даражэи� шы за у�се� , / Я выратавала яго жыцце� , ды 
дзеля / Новага сябра е�н ператварыу�ся у�  прывід. / Якая яму справа 
да маи� го разбітага сэрца? ») [3, p. 84].

Паралельна міфалагічнаму сюжэту у�  тэксце выступае другі план, 
які можна назваць апавядальніцкаи�  рамкаи� . Бяседу багоу�  У. Б. Еи� тс 
апісвае, сабрау�шы на у�яу�ную бяседу старых сяброу�  па заснаваным 
ім у пачатку 1890-х гг. «Клубе рыфмачоу� » – Артура Саи� манза, Эрнста 
Доу�сана, Лаянэла Джонсана – «Poets with whom I learned my trade. / 
Companions of the Cheshire Cheese…» («Паэты, з якімі я засвои� вау�  ра-
ме�ства. / Сябры па “Чэшырскім сыры”…)» [3, p. 82]. Незадоу�га перад 
смерцю У. Б. Еи� тс згадае іх у радые�выступе, аформленым у эсэ «Су-
часная паэзія», і назаве «трагічным пакаленнем». Яго выснова будзе 
гучаць так: «Іх вершы нібыта казалі: “Вы будзеце памятаць пра нас 
яшчэ дау�жэи�  таму, што мы настолькі малыя і неславалюбныя”. У тои�  
жа час мае сябры былі у�  наи� вышэи� шаи�  ступені амбітнымі людзьмі; 
яны імкнуліся адлюстроу�ваць жыцце� , якім яно бывае у�  самыя свае 
насычаныя моманты, моманты, кароткія менавіта праз гэтую сваю 
насычанасць» [5, с. 249].

У гэтым вершы выразна бачна, як, успамінаючы сяброу�, што 
сышлі у�  лепшы свет, і ствараючы дыскурсіи� нае поле міфа, У. Б. Еи� тс 
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падымае да міфічнаи�  вышыні і сябе, упісваючы сваю персону у�  ча-
сапрастору міфа («I have kept my faith, though faith was tried, / To that 
rock-born, rock-wandering foot» – «Я захавау�  сваю веру, вера была 
правераная, / У гэтыя ногі, што, блукалі па гарах, народжаныя га-
рамі» [3, p. 85]). 

Імкненне Еи� тса выкарыстоу�ваць ау�табіяграфічныя алюзіі да-
зваляла «казаць пра у�ніверсальныя чалавечыя ісціны з сілаи�  і эма-
цыи� насцю, якую дае персанальны досвед» [6, c. 133]. У кастрычніку 
1913 г. частка вершау�, якія пазнеи�  увои� дуць у «Адказнасць», будзе 
надрукаваная маленькім накладам пад назваи�  «Вершы, напісаныя 
у�  журбе» (Poems Written in Discouragement, 1912–1913). Канкрэтная 
падзея, да якои�  е�н апелюе, – адмова Дублінскаи�  карпарацыі пабу-
даваць мастацкую галерэю для калекцыі сэра Х’ю Лэи� на, якую тои�  
імкнуу�ся падараваць Дубліну. Гэты інцыдэнт у больш ці менш пры-
хаванаи�  форме адгукаецца у�  вершах, ідэи� нае напау�ненне якіх буду-
ецца на у�ніверсальнаи�  формуле незадаволенасці меркантылізмам 
сучаснаи�  яму эпохі.  

Напрыклад, верш Paudeen, назва якога – мянушка ірландскіх ка-
толікау�, паменшанае ад ірландскага Padraig. У. Б. Еи� тс выкарыстау�  
яе у�  зневажальным сэнсе, ствараючы вобраз чалавека з абмежава-
нымі поглядамі, без асаблівых імкненняу�, абыякавага да у�сеагульна-
га дабра. Тэкст нясе пэу�ную двухсэнсоу�насць: з аднаго боку – выраз-
ная элітарнасць поглядау�, знявага і пагарда да тых, хто не падзяляе 
гэтых поглядау�, з другога – усведамленне важнасці кожнаи�  асобы  
і таму дараванне. 

Тая ж тэма гучыць у вершы «Да ценю» (To a Shade), дзе у�  якасці 
неназыванага лірычнага героя выступае Чарлз Сцюарт Парнэл, па-
пулярны палітычны дзеяч, лідар ірландскіх нацыяналістау�, які здо-
леу�  аб’яднаць розныя патрыятычныя рухі і чыя кар’ера скончылася 
праз скандал, звязаны з яго прыватным жыцце�м. У антытэтычнаи�  
паэзіі У. Б. Еи� тса пау�стае яшчэ адно супрацьпастау�ленне: яго раман-
тычная Ірландыя, якую стварылі паэты і насялілі героі, адступае 
перад шэраи�  будзе�ннасцю і наступам неадукаваных пасрэднасцяу�. 

Сімвал ідэальнаи�  культуры, якая аб’ядноу�вае наи� лепшыя ірланд-
скія нацыянальныя і агульначалавечыя рысы, У. Б. Еи� тс стварае у�  на-
ступным зборніку – «Дзікія лебедзі у�  Куле» (The Wild Swans at Cool, 
1919). Тытульны верш зноу�  апелюе да сядзібы лэдзі Грэгары. Перад 
намі у�жо сур’е�зны – без прэцые�знасці і меладраматычнасці – тэкст, 
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напісаны сталым чалавекам, здольным да самарэфлексіі. Твор вель-
мі персанальны і непасрэдны, калі парау�наць з папярэднім тэкстам, 
хранатоп якога лакалізаваны ва у�ладаннях мецэнаткі, – першым вер-
шам зборніка «У Сямі Лясах». 

Дзевятнаццаць гадоу�  праи� шло з моманту першага наведвання 
Кула. Пяцьдзясят дзевяць лебедзяу�  – не проста згадка аб праміну-
лым часе. Іх нязменная колькасць і знешняя нязменнасць кантра-
стуюць са зменамі у�  жыцці і светапоглядзе паэта. Яны у�васабляюць 
ідэальную прыгажосць юнацтва і магчымасць захаваць гэтую пры-
гажосць у вечнасці мастацтва, the artifice of eternity [3, p. 163] – тут 
пау�стае ключавы леи� тматыу�  апошніх дваццаці гадоу�  Еи� тсаваи�  твор-
часці. Але гэты верш яшчэ і пра плыннасць і нязменнасць жыцця, пра 
захаванне традыцыі: лебедзь можа памерці, але нараджаецца новы, 
не адрозны ад старых, і пяцьдзясят дзевяць лебедзяу�  працягваюць 
свои�  прыу�красны і загадкавы рух. 

Выклікам для многіх крытыкау�  была спроба інтэрпрэтаваць 
колькасць лебедзяу�. Пяцьдзясят дзевяць – няпарная лічба, хаця 
паэт нау�прост нагадвае нам пра парнасць лебедзяу�, пра іх прывя-
занасць адно да аднаго: «Unwearied still, lover by lover, / They paddle 
in the cold / Companionable streams or climb the air» – «Усе�  гэтак 
жа, каханак за каханкам / Яны плывуць па халодным / водам, або 
у� злятаюць у паветра» [3, p. 107]. Калі згадаць пра яшчэ вядомы 
топас сусветнаи�  культуры – гарацыянскага «паэта-лебедзя», які  
не пакідае думак У. Б. Еи� тса і праз дзесяць гадоу�  выпішацца у�  вершы 
«1919», то гэтую няпарнасць можна растлумачыць як сваи� го роду 
замоу�чванне-наме�к, набліжэнне да якога е� сць у беларускім пера-
кладзе – «лебедзі, птушкі жыцця маи� го, – шэсцьдзесят без аднаго» 
[7, с. 36] (пер. А. Хадановіча). З перспектывы гарацыянскага топа-
са вобраз, увасоблены У. Б. Еи� тсам, выразна чытаецца як «шэсць- 
дзесят без мяне» – паэта, стваральніка «рукачыннаи�  вечнасці», 
які бачыць свае�  месца менавіта тут, у Куле, дзе у� се�  нязменнае  
у�  свае�и�  прыгажосці. У гэтым кантэксце сімвалічную функцыю Кула 
можна адчытаць як увасабленне наи� вышэи� шаи�  арыстакратычнаи�  
культуры, якую (згадаем адну з ключавых тэм папярэдняга збор-
ніка) выціскае «варварства» сучаснаи�  дэмакратыі. У пацверджан-
не гэтаи�  думкі можна прывесці словы Дж. Ронслі: «Е� н яу�на бачыу�  
Кул як мікракосм адзінства культуры, якім е�н жадау�  бачыць усю Ір-
ландыю» [6, p. 146]. 
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У «Дзікіх лебедзях» і наступным зборніку, «Маи� кл Рабарціс  
і танцорка» (Michael Robartes and the Dancer, 1921), працягваецца 
міфалагізацыя жыцця паэта і яго знае�мых. Але тут агрэсіу�нае сама- 
сцвярджэнне саступае іранічнаи�  ау�тарэфлексіі. Гэтыя зборнікі ства-
раюцца падчас вои� нау�  – на змену Першаи�  сусветнаи�  (1914–1918) 
прыходзіць ваи� на за незалежнасць Ірландыі (1919–1921). Тлума-
чачы у�  папярэднім зборніку свае�  новае паэтычнае крэда, У. Б. Еи� тс 
абяцау�  пісаць пра рэальныя факты. Варта было чакаць водгукау�  
на падзеі, што баламуцяць свет, тым больш што большая частка 
вершау�  «Адказнасці» была у�  пэу�наи�  ступені завязаная на сацыяль-
на-палітычнаи�  тэматыцы. Але у назве верша «Развагі падчас ваи� ны» 
(A Meditation in Time of War) слова «ваи� на» выкарыстоу�ваецца як 
азначэнне пэу�нага часавага адрэзку, гэта значыць развагі менавіта 
падчас ваи� ны, а не пра ваи� ну. Ваи� на у�ваходзіць у творчасць У. Б. Еи� -
тса толькі у�  тои�  ступені, у якои�  яна чапляе ствараны ім свет і яго 
жыхароу�. З вялізным спачуваннем паэт адгукаецца на смерць адзі-
нага сына лэдзі Грэгары Роберта, таленавітага мастака, навукоу�ца 
і ле�тчыка, які загінуу�  у час Першаи�  сусветнаи�  ваи� ны. Верш «Памяці 
мае�ра Роберта Грэгары» (In memory of Major Robert Gregory) – улас-
на некралог, элегія «На смерць…», у якои� , адпаведна з традыцыямі 
жанру, ау�тар на фоне разважанняу�  пра у�ласную самоту згадвае ста-
рых сяброу�. «Discoverers of forgotten truth / Or mere companions of my 
youth, / All, all are in my thoughts to-night being dead» – «Адкрываль-
нікі забытых ісцін / Або спадарожнікі маи� го юнацтва, / Усе у�  маіх 
думках гэтым вечарам, усе, хто паме�р» [3, p. 108]. Элегія аплаквае 
малодшага з іх, «салдата, вершніка, навукоу�ца», але прысвечаная і 
тром іншых памерлым – знау�цу антычнаи�  філасофіі і культуры Ла-
янэлу Джонсану, «жарснаму і простаму» драматургу Джону Сінгу, 
чыи�  талент высока цаніу�  паэт, і Джорджу Палексфену, дзеду У. Б. Еи� -
тса. Яны не толькі названыя па імені, але і выпісаныя больш дэта-
ле�ва, чым у «Шэраи�  скале». Іх смерці у�васабляюць для паэта крах 
яго у�тапічнаи�  мары пра арыстакратычную дзяржаву. Роберта Грэ-
гары У. Б. Еи� тс называе «нашым Сідні», адсылаючы да паэта Філіпа 
Сідні, які зрабіу�ся англіи� скаи�  нацыянальнаи�  легендаи� , узорам та-
ленту, адукаванасці, арыстакратызму і загінуу�  дале�ка ад радзімы,  
у Нідэрландах, абараняючы свабоду чужога краю. У эсэ «Еи� тс як 
прыклад» У. Х. Одэн адзначау�, што гэтая элегія «не страчвае пры-
ватнасці нататак чалавека, які піша пра сваіх сяброу�, і у�  тои�  жа час 
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падзеі і персанажы набываюць сімвалічнае агульнанацыянальнае 
асэнсаванне» [8, p. 193]. 

Ва у�ласным міфе У. Б. Еи� тса Роберт Грэгары – самаразбуральная 
дасканаласць, што стала ахвяраи�  неи� каи�  парадаксальнаи�  непазбеж-
насці, юнацтва, паглынутае у�ласнымі амбіцыямі, сімвал несмярот-
насці, атрыманаи�  пасля гераічнага жыцця і велічнаи�  смерці. Але як 
бы ні хацелася правесці паралель з ірландскім міфам і сказаць, што 
У. Б. Еи� тс аплаквае смерць чарговага Кухуліна, што падняу�ся у�  аба-
рону Ірландыі, Роберт Грэгары тут хутчэи�  інварыянт Ахілеса – ге-
роя, які атрымлівае асалоду ад змагання як такога і вырачаны на 
раннюю смерць у чужои�  краіне. Такое прачытанне падказвае на-
ступны верш – «Ірландскі ле�тчык прадчувае сваю згубу» (An Irish 
Airman Foresees His Death): перадсмяротны маналог героя, які разва-
жае, што прывяло яго у�  рызыкоу�нае становішча, пакінуу�шы сам-на-
сам з амаль немінучым сконам. Адзіная прычына, якую бачыць паэт, 
– мужная асалода небяспекаю, што нязменна зачароу�вала У. Б. Еи� - 
тса. Толькі яна надае сэнс кароткаму, але наи� больш інтэнсіу�наму 
перыяду у�  бессэнсоу�ным жыцці асуджанага на загубу, гэта тая адзі-
ная повязь, што падтрымлівae чалавека у�  ягоным балансаванні над 
прадоннем абсурднага існавання. Ідэя хісткаи�  рау�навагі выяу�ляецца  
і у�  фармальным плане – яе падкрэслівае шэраг парных словазлучэн-
няу�  і вобразау� : «Those that I fight I do not hate, / Those that I guard I do 
not love» – «Я не варагую з тымі, з кім змагаюся, / Я не люблю тых, 
каго абараняю» [3, p. 111]. Сфармуляванае у�  пачатку верша прадчу-
ванне скону у�змацняецца у�сведамленнем сумнеу�насці матывацыі 
самога змагання і нават часткова вынікае з разумення тaгo, што 
мэты гэтага змагання суцэльна чужыя герою. Сапрау�ды, мае�р Грэ-
гары гіне на італьянскім фронце, змагаючыся на баку ангельцау� ; е�н 
мае прычыны аднолькава ставіцца да «ворагау� » і «сваіх», бо вынікі 
ваенных дзеянняу�  хутчэи�  за у�се�  не будуць мець аніякага у�плыву на 
ле�с ягоных суаи� чыннікау�-ірландцау�. Таму тут мінімалізаваны арсе-
нал сродкау�  для канструявання высокага пафасу, таму у�  Еи� тсаваи�  
поліфаніі «гераічную» пapтыю часам заглушае голас горкаи�  іроніі. 

Яшчэ адна іранічная ау�тарэфлексія, якую варта адзначыць у гэ-
тым зборніку, тлумачыцца з’яу�леннем матыву заклапочанасці паэта 
сваім узростам. Гэтая іронія зау�важная у�  назве верша «Узрост удаска-
нальвае мужчыну» (Men Improve with the Years), яна ж адчуваецца  
у�  творах «Жывая прыгажосць» (The Living Beauty) і «Песня» (A Song), 
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і гучыць у вершы «Да лэдзі, што памірае» (Upon a Dying Lady), які 
прысвечаны Мэи� бл Бе�рдслі, сястры Обры Бе�рдслі, зау�часна памер-
лаи�  ад раку. Верш пабудаваны на прыватных ау�табіяграфічных эпі-
зодах. Сем замале�вак ствараюць вобраз гераічны і поу�ны сімваліч-
наи�  сілы не менш, чым вобраз Роберта Грэгары. Мужнасць глядзець 
у твар смерці роу�ная на полі бою і на смяротным ложку. Таму у�  эпі-
зодзе «VI. Яе мужнасць» (VI. Her Courage) лэдзі ставіцца паэтам у�   
адзін шэраг з міфалагічнымі і легендарнымі героямі Захаду і Усхо-
ду, адзначанымі аднои�  агульнаи�  рысаи�  – гэта тыя, «Who have lived 
in joy and laughed into the face of Death» («Хто жыу�  радасна і смяяу�ся  
у�  твар Смерці») [3, p. 133]. І у�  эпізодзе VII е�н працягвае думку пра 
смех у вачах чалавека, што памірае, як выклік, кінуты «вялікаму 
ворагу». Асобныя крытыкі адчытваюць гэты матыу�  нават у згада-
ным вышэи�  вершы пра ле�тчыка, сцвярджаючы, што У. Б. Еи� тс хавае 
за маналогам ад імені маладога чалавека свае разважанні пра ста-
расць і смерць.

Такім чынам, перыяд творчасці У. Б. Еи� тса ад 1904 да 1016 гг. 
можна вызначыць як вербалізацыю ау� табіяграфічнага міфа паэ-
та. Пачынаючы з 1904 г., У. Б. Еи� тс выкарыстоу�вае у�  лірыцы факты 
біяграфіі і падзеі рэальнаи�  гісторыі, ствараючы з іх агульназначныя 
сімвалы, і робіць персанажамі сваіх вершау�  сяброу�  і знае�мых, на- 
дзяляючы іх рысамі міфалагічных герояу�. З-за прыватных жыцце�в-
ых эпізодау�  пау�стаюць вобразы і матывы, якія можна ахарактарыза- 
ваць як сімвалы наи� вышэи� шага абагульняльнага у�зроу�ню.
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СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ БЕЛОРУССКИХ 
РЕАЛИЙ (из опыта составления словаря-тезауруса)
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Статья посвящена безэквивалентнои�  лексике белорусского язы-
ка по отношению к русскому языку, характеризуются основные спо-
собы трансляции белорусских лексических единиц на русскии�  язык.

Ключевые слова: лексическая номинация; безэквивалентная лек-
сика; белорусская культурная картина мира; тематические группы. 

SPECIFIC CHARACTER OF LANGUAGE REPRESENTATION  
OF BELARUSIAN REALIA  

(based on compiling a thesaurus dictionary)
A.V. Tuchynski

Belarusian State University, Faculty of International Relations,
Leningradskaya str. 20, 220006, Minsk, Republic of Belarus

e-mail: prof.1968@list.ru
The article describes non-equivalent lexis of the Belarusian language 

in regard to the Russian language. The major ways of translation of 
Belarusian lexical units into Russian are characterized. 

Key words: lexical nomination; non-equivalent lexis (vocabulary); 
Belarusian cultural world concept; thematic groups.

«Некоторые предметы и явления деи� ствительности характери-
зуют бытовые, социальные, культурные, экологические и другие  


