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СЕКЦИЯ 8
МИРОВАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: ДИНАМИКА, ТИПОЛОГИЯ

ПОДСЕКЦИЯ 1
ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

П’ЕСА Ў. Б. ЕЙТСА «СЛОВЫ НА ВАКНЕ»: ГЕРМЕНЕЎТЫКА СЭНСАЎ
Бабкова Н. М., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Уільям Батлер Ейтс, нобелеўскі лаўрэат 1923 г., вядомы найперш як геніяльны ірландскі паэт. 
Драматургію ж гэтага літаратара альбо абыходзяць маўчаннем, альбо разглядаюць як ілюстрацыю 
да тэмы «Ейтс і міфологія», альбо адкрыта называюць няўдалай. Як ні дзіўна, сам У. Б. Ейтс 
заўжды падкрэсліваў, што ў цэнтры ўсёй яго творчасці — тэатр. Уважліва прачытаўшы адну з яго 
позніх п’ес, мы паспрабуем пабачыць, што Ейтс разумеў пад тэатрам, чаму тэатр настолькі значны 
для ўсёй яго творчасці і што знаходзіцца ў цэнтры, а што на памежжы яго творчасці. 

П’еса «Словы на вакне» была надрукаваная з прысвячэннем лэдзі Грэгары — паплечніцы і ад-
надумцы Ейтса, у чыім маёнтку ён і напісаў гэты твор. Варта адзначыць, што смерць лэдзі Грэга-
ры ў 1930 г. моцна паўплывала на Ейтса, задаўшы тон і тэму ўсім яго апошнім п'есам. Так, тэма 
сыходу настаўніка і разгубленасці вучняў прачытваецца ў «Уваскрошанні» (1931), тэма мізэрнага 
часу і нежадання пакідаць у ім сваіх нашчадкаў, якія таксама змізарнелі, — у «Чыстцы» (1938), а 
пра пакінутасць, самотнасць інтэлектуалаў у новых варунках ідзецца ў «Словах на вакне» (1934).

У «Словах на вакне» група аматараў містыкі збіраецца ў адным з дублінскіх дамоў на се-
анс спірытызму. Кожны ўдзельнік мае свой інтарэс ад сустрэчы з духамі: адной кабеце дух па-
мерлага мужа раіць, куды лепей укладаць грошы, святар марыць пагутарыць з духам вядомага 
прапаведніка і папрасіць у яго падтрымкі, студэнт з Кэмбрыджу Джон Корбет хоча выпрабаваць 
свой скептыцызм. З яго слоў мы і даведваемсся пра гісторыю дома, дзе ўсе сабраліся, — гэты дом 
калісьці належаў Джонатану Свіфту. Пры гэтым варта адзначыць, што ні медыюм, ні яе паплечнікі 
не ведаюць гісторыю Свіфта і ўяўляюць, што размаўляюць з прывідам бадзягі, у той час як скеп-
тык Джон Корбет і доктар Трэнч, які яго прывёў, — адзіныя, хто бачыць усю карціну цалкам. Яны 
ж і становяцца інтэрпрэтатарамі таго, што ўдзельнікі сеансу чуюць ад Свіфта: гісторыі кахання 
Свіфта і Стэлы, а таксама яе вершаў, якія засталіся выразанымі на вакне. У гэтых вершах Стэла 
супакойвае самы навязлівы страх Свіфта — страх памерці ў самоце і нават апранае яго «ў бага-
ты плашч», у якім ён змог бы перанесці жалобнасць смерці годна. Сведкаў жа апошняга эпізоду 
п’есы, у якім дух Свіфта прабіваецца ў гэты свет, па-за сеансам — няма. Дух, які не прайшоў на-
скрозь сваю жарсць у жыцці, як гэта тлумачаць персанажы п’есы, спасылаючыся на Свэдэнборга, 
доўгі час пасля смерці застаецца несупакоеным, і на падобных сеансах «разыгрывае сваю ўласную 
п’есу», уступаючы ў канфлікт як з духамі памерлых, так і з жывымі ўдзельнікамі сеансу.

 Такая дзіўнасць канфлікту — першае, што заўважна вырознівае п’есу У. Б. Ейтса ад тра-
дыцыйнага, яшчэ грэцкага, узору драмы, апісанага Арыстотэлем. І сапраўды, у п’есе драматур-
га, якога мала цікавіць душэўнае, псіхалагічнае, якога займае найперш духоўнае, не можа быць 
канфлікту між жарсцю і нормамі грамадства. Сентыментальнасць і «гарачае сэрца» У. Б. Ейтс 
абмінае — яго цікавіць, што было «пасля трагедыі», як прымірыць несупакоены дух. І тэатр у гэ-
тым сэнсе для яго — гэта рытуал, у якім вызваляюцца духі. Неабходны для любой п’есы канфлікт 
пры гэтым вырастае паміж тымі, хто хоча дапамагчы духу, і духам; ці паміж тымі, хто хоча ўцякчы 
ў свет духаў, і навакольнымі, якія не даюць ім туды прабіцца. 

Другой адметнасцю «Слоў на вакне» можна назваць асэнсаванне прыроды мастацтва, роз-
дум пра сэнс творчасці ў самім творы. Духі ў п’есе разыгрываюць свае ролі, за якімі ўважліва 
назіраюць персанажы Ейтса, і такое стварэнне на мяжы з пераходам у метастварэнне трымае чы-
тача ў незвычайным напружанні: нібыта мы таксама зможам падгледзець, ухапіць няўлоўнае, па-
бачыць тую п’есу, якая разгортваецца «пасля ўсяго». Такое падгляданне за патайбочным, спроба 
хаця б ухапіць «боскія сляды», калі не пабачыць саміх багоў — і ёсць сутнасць мастацтва і сэнс 
творчасці У. Б. Ейтса. Як паэзія для Гёльдэрліна, так і тэатр для Ейтса — мусіць быць толькі пра 
самае істотнае.

Трэцяя адметнасць п’есы — гэта размяшчэнне яе ў традыцыі метафізічнай літаратуры самім 
аўтарам, і ажыўленне гэтай самай традыцыі з дапамогай п’есы. Занадта паслядоўнае пералічванне 
знакавых імёнаў для гэтай традыцыі ў тэксце п’есы (Платона, Джона Дона, Рычарда Крэшоў, 
Эмануіла Свэдэнборга, Джонатана Свіфта, Уільяма Блэйка), іх твораў і ідэй сведчыць пра тое, 
што пісьмо-знутры-традыцыі — не выпадковасць, а прыём Ейтса. І гэты прыём дазваляе гуляцца з 
межамі асабістай творчасці: так, прыгадка імя Блэйка выцягвае з сабой і ідэю пра неадназначнасць 
супрацьлегласцяў («Песні нявіннасці і вопыту»); спасылка на Платона выклікае ў памяці чыта-
ча і тугу за Атлантыдай — і, адпаведна, за панаваннем арыстакратаў духу; постаць Свіфта аса-
цыюецца з лепшымі часамі Ірландыі, калі яна знаходзілася ў руках абраных і разумных. Такі ды-
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ялог з аднадумцамі ў мастацтве (здзейснены і літаральна — праз размову з іх духамі, і апасродка-
вана — праз перайманне іх ідэй, упляценне іх у свой твор, рыфмаванне сваіх сэнсаў з іх сэнсамі) 
сведчыць яшчэ і пра тое, што тэатр для Ейтса выходзіць за межы мастацкай творчасці. Магчыма, 
гэта яшчэ і форма рэлігіі.

Такім чынам, патлумачыўшы толькі некалькі сэнсаў п’есы У.Б.Ейтса «Словы на вакне», мы 
можам зрабіць выснову пра тое, што тэатр Ейтса — гэта не проста тэатр пра духаў, гэта яшчэ тэ-
атр для духаў (рытуал іх вызвалення і суцяшэння), у якім у цэнтры ўвагі не псіхалагічнае, а духо-
вае. Самому ж аўтару такі тэатр дапамагае здзяйсняць галоўную задачу яго творчасці — трымац-
ца як мага бліжэй да самага істотнага, да «боскіх слядоў», не называючы пры гэтым багоў, а толькі 
ажыўляючы традыцыю метафізічнага пісьма.

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ДЕРИВАТЫ В ВОСТОЧНО-
И ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ БИБЛИИ: УЗУС И КУЛЬТУРА

Борисевич Е. В., Белорусский государственный университет

Одной из характерных особенностей рассматриваемых переводов Священного Писания на 
польский язык является наличие в этих текстах лексем с уменьшительно-ласкательными форман-
тами. В исследуемых переводах Библии (речь идет о переводах Книги Бытия) на старославян-
ский язык такие дериваты не встречаются вовсе. Но и в польских переводах деминутивные формы 
встречаются с различной частотой, и здесь количественный анализ указывает на ряд принципиаль-
ных различий между переводами. С точки зрения качественного анализа обращает на себя внима-
ние принадлежность таких дериватов к различным частям речи: основная их часть представлена 
существительными, но встречаются также прилагательные и наречия. 

Особняком среди польских переводов в этом отношении стоит перевод Симона Будно-
го. В нем находим крайне незначительное — на фоне остальных — число подобных дериватов. 
В стихе 14:23 следует отметить форму do rzemyka, которая встречается в этом же контексте во 
всех остальных переводах. В Радзивилловской Библии эта форма модифицируется дальше — do 
rzemyczka. Еще одной лексемой из ряда немногочисленных экспрессивных дериватов в Библии 
Будного является наречие maluczko (26:10). Еще одной характерной особенностью текста Библии 
Симона Будного является устойчивое предпочтение переводчиком аугментативной уже с точки 
зрения языка современной ему эпохи формы cora (27:46, 28:9 и др.) форме corka/córka, предпочи-
таемой остальными переводчиками. В целом следует отметить принципиальное отличие перевода 
Симона Будного от остальных переводов — отличие с точки зрения наличия в тексте экспрессив-
ных дериватов: Будный-переводчик отличается достаточно характерным — почти полным — иг-
норированием этого словообразовательного ресурса.

В переводе, выполненном Якубом Вуеком, встречается в два раза меньше деминутивных 
словообразовательных конструкций, чем в Радзивилловской Библии и Библии Яна Леополиты: 
21 против 48 и 51 соответственно. Не отличаются эти формы и особым разнообразием: 6 дерива-
тов — dziatki, 2 — skórki (3:21, 30:37), 2 — miasteczka (25:16, 33:19).

Но при образовании деминутивных дериватов от прилагательных переводчик использовал раз-
ные суффиксы: 18:7 młodziuchne, 33:13 młodziusieńki. Один из дериватов — drobiożdżek (33:5) — 
не встречается ни в одном из трех остальных переводов. Обращает на себя внимание и расхожде-
ние в выборе деминутивных дериватов между переводами Вуека и Леополиты в стихе 4:23: в тек-
сте Вуека — młodzieniaszka, а у Леополиты — młodzieńczyka.

Для текста Радзивилловской Библии характерна тенденция к дальнейшей деминутивной мо-
дификации дериватов. При наличии 11 форм dziatki в тексте имеется 3 формы dziateczki. Намного 
шире, чем в тексте Вуека, представлены деминутивные и аугментативные дериваты от наименова-
ний неодушевленных объектов и объектов неживой природы: ziemica (10:5, 20:15, 36:7), rożdżka/
rożczka (30:37, 30:39, 30:41) studniczyska/studniska (14:10, 37:20, 37:24). Характерной особенно-
стью Радзивилловской Библии является наличие незначительного числа деминутивных дериватов-
прилагательных (19:20 maluczkie) при наличии деминутивных дериватов-наречий, зачастую спец-
ифической конструкции: 18:12 dopierko(szbym), maluczko (26:10, 44:18). 

Разнообразием формантов характеризуются деминутивные дериваты в тексте перевода Яна 
Леополиты: в нем представлены форманты, которые не отмечены нами ни в одном другом из ис-
следуемых переводов. Например, здесь отмечаем лексемы: prędzuchno (24:18) — интересна так-
же частеречная принадлежность этого деривата, samiustek (32:25), starzuchnego, młodziuchnego 
(44:20). Кроме того, этот перевод характеризуется наиболее заметной «инерцией» деминутивно-
сти — если в предложении появляются уменьшительно-ласкательные формы, то они продолжа-
ют «притягивать» к себе подобные образования на протяжении определенного фрагмента тек-
ста. Как правило, это характерно для наиболее близких фольклорной поэтике контекстов. В сти-
хе 24:14 рассказывается о сцене у колодца, и на протяжении текста глав 24-й и 25-й отмечает-
ся особое скопление уменьшительно-ласкательных дериватов — 13 лексем, из них 5 — wiaderko, 
3 — dzieweczka, troszkę (24:27), prędzuchno (24:18), po zameczkach i miasteczkach ich (25:16), 
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