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This article comprises a comparative research of the peculiarities of musical and sound 
modalities in the poetics of two novels: by J. Joyce (1916) and J. Barnes (2016). The specificity 
and importance of their musical discourses, the refrain of motifs and rhythmical organization of 
narratives confirm the topicality of the musical and sound modalities for the development of the 
authors’ poetic conceptions, which proves relevance of their comparative analysis.
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ЭМАТЫУНАСЦЬ ПАЭТЫЧНАГА С1НТАКС1СУ

В статье описывается явление эмотивности поэтического текста в непосредственном 
его выявлении в синтаксических конструкциях и синтаксической организации стихо
творной речи. Выдвигается положение, что анализ поэтического произведения через приз

180

https://www.nytimes.com/2016/05/15/books/
http://lib.ru/POEZIQ//
https://www.youtube.com/watch?v=MLOBAH26LoI


му разных уровней поэтического текста позволяет отобразить различные способы 
раскрытия в них авторской эмоциональности. В статье позиционируется традиционный 
подход к поэтическому тексту, который базируется на анализе метрики, ритмики, 
интонации, риторических и синтаксических фигур, на специфике словоразмещения в 
поэтической строке, их лексической характеристике. Теоретические аспекты эмотивности 
рассматриваются на примерах анализа поэтических произведений белорусской поэтессы 
Евгении Янищиц.

Сутнасць традыцыйнага падыходу да анашзу паэтычнага сштаксюу абу- 
моулена разглядам твора як эстэтычнай з’явы, звязанай з экспрэЫунай 
i эмацыянальнай функцыяй сштакючных канструкцый. Грунтуецца наша 
выснова на агульнапрынятай тэзе традыцыйнай паэтыкi (тэорьй лтаратур- 
нага твора) аб надзеленасщ паэтычнай мовы большай эмацыянальнасцю, чым 
празаiчная.

Эматыунасць вобраза, выказвання у паэтычным творы, у значнай ступеш 
залежыць ад кантэксту, атрымлiваючы больш яркае выражэнне цi, наадварот, 
аслабленае, у сувязi з iншымi элементамi твора, набываючы эмацыянальную 
нагрузку щ яе значна павялiчваючы i г.д. Кантэкстам для выяулення эмоцыi 
становщца таксама структура твора, у прыватнасщ сiнтаксiчная будова 
выказвання, у яюм, дзякуючы пастаяннаму уплыву дыфузнасцi i сынкрэ- 
тызму, адны элементы вылучаюцца на пярэднi план, другiя зрушваюцца цi 
нейтралiзуюцца, трэцiя служаць грунтам для аутарсюх акцэнтаванняу. Як 
адзначае В. П. Рагойша, «сштаксю паэтычны -  сiстэма сiнтаксiчнай аргашза- 
цый вершаванай мовы. Сiнтаксiс паэтычны знаходзщца у арганiчнай еднасцi 
з рытмам, узаемадзейнiчае з iм. Сiнтаксiс вершаванай мовы больш складаны, 
чым сштаксю празаiчнай мовы...»

Да сiнтаксiсу паэтычнага перш за усё адносяцца рытарычныя фiгуры, 
розныя вщы i формы стылютычных, або сiнтаксiчных, фiгур (градацыя, неда- 
сказ, паралелiзм, разнастайныя пауторы (анафара, эпiфара, кальцо, падваен- 
не, Ымплака, шматзлучнiкавасць i iнш.), усе вщы i формы парушэння звычай- 
най сiнтаксiчнай цi лагiчнай сувязi памiж словамi унутры вершаваных радкоу 
(iнверсiя, анакалуф, элiпс, амфiбалiя, недасказ), супастауленне i супрацьпа- 
стауленне гэтых радкоу, групоука iх у пэуныя iнтанацыйна-сiнтаксiчныя 
адзiнствы (паралелiзм, перанос, антытэза, амплiфiкацыя, перыяд сiнтаксiчны 
i шш.)» [1, с. 143]. Кожная з гэтых рытарычных цi сiнтаксiчных (стылютыч
ных) фюур або iх канфюурацый у канкрэтным кантэксце маюць свае функцый 
i узмацняюць эстэтычную выразнасць i эмацыянальнасць выказвання, ады- 
грываюць у творы сваю выяуленчую ролю. Ушчваючы тэзу аб эканомii 
сродкау i цеснаце вершаванага радка (выраз Ю. М. Тынянава), сiнтаксiчныя 
фюуры бяруць на сябе дадатковую сэнсава-эмацыянальную нагрузку, дапама- 
гаючы аутару глыбей раскрыць пачуццi, перажываннi, эмоцыi, выразней ра- 
скрыць сэнс вобразнай думю. Паэтычны сiнтаксiс належыць у роунай ступенi 
i плану выражэння, i плану выяулення: аутар не толью шукае найменне для 
думю, але iншым разам прадумвае, у яюм кантэксце яна павiнна загучаць, 
яюя сродкi павiнны яе узмацняць, пры якiх умовах чытач яе адчуе i зразумее.
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Паэт Алесь Разанау некал1 зауважыу: «Змест i форма у творы не супа- 
даюць, а узаемадзейшчаюць. Яго мадэль уяуляе не славутую «шклянку 
з вадою», а, хутчэй, мадэль рэха -  з множнасцю формау i множнасцю зме- 
стау, дзе тое, што было зместам для папярэдняй формы, само становщца 
формай для наступнага зместу» [2, с. 188]. Адзш паэтычны вобраз можа 
прадукаваць сотш спосабау свайго раскрыцця у творы -  гэтым i адрозш- 
ваецца мастацкая лггаратура, напрыклад, ад фактаграфiчных сродкау масавай 
шфармацьй цi дакументальнай хронiкi. Так i адна эмоцыя можа уваходзщь 
у розныя паэтычныя кантэксты i на розныя узроуш арганiзацыi тэксту 
i у кожны з ix уносщь свае адценш сэнсу.

Мы не ставiм задачу прааналiзаваць усе вышэйпералiчаныя сiнтаксiчныя 
i рытарычныя фiгуры i прыёмы, названыя В. П. Рагойшам (гэтаму можна 
прысвяцiць асобнае даследаванне), нам важна акрэслщь уздзеянне паэтыч- 
нага сiнтаксiсу на перадачу сэнсу, раскрыццё вобраза, выяуленне эматыуных 
штэнцый аутара. Тэндэнцыi паэтычнай мовы да макЫмальнай выразнасцi, 
маляунiчасцi, метафарычнасцi звязаны з паэтычным сiнтаксiсам i штана- 
цыяй, з рытмiчнай арганiзацыяй твора, яюя выступаюць адным са спосабау 
перадачы аутарскай iндывiдуалiзацыi i ушкальнасщ яго (аутара) мастацкага 
свету. У лггаратуразнаучых даследаваннях не аднойчы адзначалася, што 
наватарства у большасцi залежыць ад таленту аутара у знаёмым разгледзець 
незнаёмае, у здольнасцi гаварыць пра знаёмае як пра незнаёмае i умець 
увесцi знаёмае у незнаёмы кантэкст. Некалi К. Маркс называу мову непа- 
срэднай рэчаюнасцю вобраза, аднак гэта не толью верыфшаваная плошча для 
разгортвання думю, пачуцця, перажывання, эмоцыi, гэта таксама i моуная 
структура, што мадэлюецца падчас стварэння верша, у якой гэты вобраз 
крысталiзуецца. Пры прачытанш верша чытач, з аднаго боку, успрымае тэкст 
як цэласную структуру, з другога боку -  уздельшчае у паэтапным, ад страфы 
да страфы, яго успрыманш i асэнсаванш, гэта значыць становiцца уключа- 
ным у працэсуальнасць яго утварэння постфактум. Зразумела, што за кадрам 
рэчаюнага быцця твора застаецца карпатлiвая праца тсьменшка над словам, 
у якой значная роля належыць адбору i кантэкстуальнаму зблiжэнню тых 
слоу, яюя выступаюць сутнаснымi уласцiвасцямi канкрэтнага паэтычнага 
вобраза. Кантэкст для вобразнага слова -  гэта i сiнтаксiс, i iнтанацыя, i сi- 
стэма пабудовы паэтычнага выказвання, i набор тропау, з дапамогай чаго 
дасягаецца «узгадненне» 1дэйнага зместу з яго фармальнымi асаблiвасцямi.

Эмацыянальнасць, эматыунасць -  гэта велiчынi пастаянныя, кшталту 
аксiомы, характэрныя для паэзii апрыёры як роду лггаратуры i в^ду мастацкай 
дзейнасщ. Эмацыянальнасць аутара раскрываецца праз макюмальна павыша- 
ныя суб’ектыуна-эмацыянальныя адносiны да прадмета рэфлекси, да адлю- 
страваных у творы вобразау, з’яу, падзей i г.д. «Верш уяуляе сабой найбольш 
згушчаную, сканцэнтраваную, гiпербалiчную форму эмацыянальна афарба- 
ванага маулення, дзе значна адчувальна кожнае слова, кожная пауза, гук, 
тэмп маулення i г.д.» [3, с. 103]. Гэтая вылучанасць кожнага паэтычнага 
сродка у тэксце, яго тэкстаутваральны i стылеутваральны патэнцыял з’яуля-
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юцца прадметам нашага даследавання. ФЕурацыя мовы можа дасягацца як 
пераутварэнням1 у пабудове фразы, так i пераутварэнням1 у яе змесце, 
i у вышку выступаць з’явай шдывщуальнага стылю аутара.

Звернемся да верша Я. Янппчып «Шсьмо у Прылую», змешчанага 
у зборнiку «Снежныя грамнщы» (1971):

Што там у Вас, за горадам?
Вясна? Вяселле?!
Пераблытала поры года.
Я у Асеншм.
Перапоунены вiльгаццю вочы.
Пэуна, вылiцца хочуць
Паводкай вясенняй...
Пераблытала днi i ночы.
Я у Асеннiм.
Тут мне добра. Выдумкам цесна.
Загараюцца словы уначы.
I тады твая песня
Белагрудай чайкай крычыць.
Удаль працягнуты тонюя рукi.
Гаварыце, Прылую!
Вам -  надзек А мне -  разлую.
Г аварыце, Прылукi.
Што за горадам спее зараз?
Клопат? Натхненне?!
Пераблытала час i адрас.
Я у Асеншм. [4, с. 75]

Выбар верша абумоулены манерай выкладання думак, не зусiм характэр- 
най для творчага метаду Яугени Яшшчыц, наяунасцю менш дыстанцыяна- 
ванага дыялогу з чытачом за кошт звароту да больш нязмушана-размоунай 
iнтанацыi, рубленых радкоу з рознымi сiнтаксiчнымi канструкцыямi i паме- 
рам. Жанр твора паэтэса вызначыла сама -  шсьмо. Насамрэч стылiстыка 
тэксту больш нагадвае тэлеграму. Верш астрафiчны, мае няцотную колькасць 
радкоу -  21. Рыфмоука неупарадкаваная, рыфма жаночая, за выключэннем 
трох радкоу, нацiруецца наступным чынам: АБАБВВБВБГдГдЕЕЕЕЖБЖБ. 
Гэта дольнiк. Метрычная аснова -  трохскладовая. Мiжнацiскныя iнтэрвалы 
займаюць адзiн-два склады. Тэлеграфiчнасць рытмiкi, неупарадкаванасць 
чаргавання двух-, трох-, i чатырохштавых радкоу, экспрэсiунасць сiнтаксiсу 
(пытальнiкi, кшчшю, шматкроп’е, працяжнiкi, кароткiя сказы) надаюць 
вершу непауторную iнтанацыю. Важным кампазщыйным элементам твора 
выступае гукавая анафара -  гук «п» пачынае у вершы шэсць радкоу, з iх 
чатыры щуць адзiн за адным. Сiнтаксiчны паралелiзм прысутнiчае 
у афармленш многiх сказау: у большасцi выпадкау сказы пачынаюцца 
дзеясловамi; пабудова сказау з працяжнiкамi паутараецца; клiчнiкавыя сказы 
уяуляюць сабой пералiк аднасастауных намiнатыуных сказау у пачатку
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i канцы твора («Вясна? Вяселле?!» -  «Клопат? Натхненне?!»); яшчэ адзш 
аднасастауны пэуна-асабовы сказ са зваротам «Гаварыце, Прылукй» паута- 
раецца двойчы з po3Hbrni камунiкатыунымi устаноукамi (з выкичшкам 
i апавядальнай iнтанацыяй); элiптычны сказ «Я у Асеншм» паутараецца 
тройчы, узмацняючы экспрэсiю выказванняу, рэфрэнам праходзячы па 
розных строфах; абыгрываюцца у розных кантэкстах пытальныя сказы 
з пауторамi («Што там у Вас за горадам?» -  «Што за горадам спее зараз?»). 
У творы Яугенй Янiшчыц таксама выяуляюцца рысы аратарскага верша -  
у пастаноуцы пытанняу, якiя у паэтычным творы набываюць рытарычны 
характар, бо мы так i не пачуем на iх адказы. Клiчнiкi, пытальнiкi, звароты 
заусёды разглядаюцца у традыцыйным лтаратуразнаустве як знакi эмацыя- 
нальнасцi, патэтычнасщ.

Увесь тэкст складаецца з аднарадковых i двухрадковых сказау-выказван- 
няу, аднак большасць складаюць аднарадковыя. Iнтанацыйна-сiнтаксiчнае 
i рытмiчнае чляненне маулення як супадае, падтрымлiваючы i узмацняючы 
адно другое, так i не супадае. Яугешя Янiшчыц у некаторых выпадках пера- 
носiць радок на друп, аднак ён не спыняецца на сярэдзiне (прыём называецца 
анжамбеман), а даводзщца да канца без перабiукi рытму. Пры гэтым паэтэса 
часта паутарае некаторыя словы, кшталту пераблытала, за горадам, 
абыгрываючы iх значэннi у разнастайных кантэкстах з рознымi настроямi. 
У падобным абыгрыванш слоу, ва узмацненнi эмацыянальнай выразнасщ 
выказвання, што дасягаецца зменай штанацьй i ужываннем розных рыта- 
рычных фiгур, знаходзiць выяуленне стылiстычны прыём эмфаза. Увогуле, у 
вершы «Шсьмо у Прылукi» Яугенiя Янiшчыц часта карыстаецца эмфатыч- 
Hbrni паyзамi (суправаджаюцца працяжнiкамi, пытальнiкамi пасля кожнага 
слова), яюя адлюстроуваюць эмацыянальнасць мовы, яе няроунасць, перары- 
вiстасць, акцэнтуюць увагу на самым важным для аутара у яе рэфлексii. Рэзкi 
перарыу у эмацыянальнай мове лiрычнай гер ат  суправаджаецца 
шматкроп’ем.

Калi звярнуцца да лекЫю названага верша, то яго асноуны змест 
складаюць агульнаужывальныя i метафарычныя словы i выразы (з пера- 
носным значэннем -  вочы «вылiцца хочуць паводкай асенняй», «выдумкам 
цесна», «загараюцца словы уначы», клопат, натхненне «за горадам спее за
раз», з параунаннем -  песня «чайкай крычыць»), якiя у сваiм чаргаваннi 
у сказах з шзкай i высокай эмацыянальнасцю перадаюць своеасаблiвую 
экспрэсiунасць, прыузнятасць, паэтычнасць лексiкi i надаюць зместу сш- 
таксiчных канструкцый розную танальнасць. А значыць, дыяпазон лексiчнага 
матэрыялу -  ад даверлiвага тону размовы да прыузнятага эмацыянальнага 
элегiчнага роздуму -  скiраваны на выяуленне мноства адценняу настрою 
лiрычнага героя.

Такiм чынам, iнтанацыя жывой мовы з яе нязмушанасцю, эмацыяналь
най няроунасцю выяуляецца у роунай ступенi як праз структуру сштак^чных 
адзiнак, так i праз iх змест, напоуненасць пэунай лексiкай. Выразнасць 
i экспрэсiя верша абумоулена таксама адсутнасцю сiстэмы i упарадкаванасцi
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у чаргаванш сказау, розных па сштакЫчнай будове, карэлюе з наяунасцю 
галоуных членау сказау, з напоуненасцю сказа даданым1 членам1 i г.д. Эфект 
узаемадзеяння ус1х атсаных нам1 сродкау, фшур i ix канфшурацый у творы 
звязаны з гучаннем тэксту у розных танальнасцях i у вынiку з характарам 
фармiравання шдывщуальна-аутарскага стылю.

Калi традыцыйны падыход да верша грунтуецца на анаизе метрыкi, 
рытмiкi, iнтанацыi, рытарычных i сiнтаксiчныx фiгур, на спецыфiцы слова- 
размяшчэння у паэтычным радку, ix лексiчнай характарыстыцы, то у розных 
канцэпцыях лггаратурнага твора улiчваюцца таксама шматлтя 1ншыя 
аспекты паэтычнага сштаксюу, якiя могуць быць выяулены пры Удумлiвым 
прачытаннi i далучэннi анал^ычнага метаду iнтэрпрэтацыi -  гэта значыць 
пры герменеутычным падыходзе да анашзу твора.

Звернемся яшчэ раз да верша Я. Яшшчыц «Шсьмо у Прылую». У творы 
няма расшыфроук iменi адрасата пiсьма, не указана канкрэтная асоба, да 
якой звяртаецца аутар. Але ж верш прысвечаны Варлену Бечыку, беларуска- 
му лггаратуразнауцы i крытыку, якi даследавау творчасць паэтэсы, аналiзавау 
некаторыя яе творы у раздзеле «Наабапал вышыш» у зборнiку «Прад 
высокаю красою...: лггаратурна-крытычныя артыкулы» (1984), неаднойчы 
пра яе шсау у iншыx навуковых працах. Адсюль даверлiвасць iнтанацыi 
у першых радках звароту да свайго наяуна-уяунага суразмоУнiка. З аднаго 
боку, наяунасць абумоулена прысутнасцю безадраснага «Вас» у пачатку 
верша, а уяунасць -  адсутнасцю яго рэальнага вобразу, спасылк на жывую 
канкрэтную асобу. З другога боку, у вершы разыгрываецца ролевая сцэнка, 
у якой актыуная роля належыць аутару/лiрычнаму герою, а субяседшк -  
пасiуная фiгура. У першых двух радках, дзякуючы пытальным сказам, 
звернутым да суразмоУнiка, яго паЫунасць ажывае, хранатоп «прывязваецца» 
да месца «за горадам», дзе ён жыве/знаходзщца, i паустае арганiзацыйным 
цэнтрам, у якiм завязваецца сюжэтны вузел з няпэунай эматыунай уста- 
ноукай: лiрычнай гераiнi усё роуна, дзе апынуцца -  цi у «вясне», цi на 
«вяселлЬ>, але у гэтым загарадным месцы. Пазней субяседнiк зноу апынаецца 
на паверxнi уяунай дыялагiчнай прасторы твора, дзякуючы з’яуленню 
пабуджальных сказау: «Гаварыце, Прылую!». Прычым Яугенiя Яшшчыц 
карыстаецца мастацкiм тропам -  сшекдахай -  i найменне прыватнага щ 
часткi (свайго суразмоУнiка -  «Вы») яна пераносщь на агульнае щ цэлае 
(Прылукi -  месца яго пражывання). У фiнальнай частцы верша субяседшк 
зноу паустае уяуна абазначанай фшурай дыялагiчнага дыскурсу праз 
звернутыя да яго пытаннк «Што за горадам спее зараз? Клопат? 
Натхненне?». Гэты хранатоп становiцца увасабленнем сюжэтнага вузла 
развязкк Тут паэтэса паглыбляецца у эмацыянальнае як характарыстыку таго 
ж месца «за горадам», але ужо з iншымi канатацыям^ узмоцненымi 
метафарай «спее клопат, натхненне». У вышку разрыву памiж часам i прасто- 
рай з «вясенне-вясельнымi» эматыунымi каардынатамi у першай частцы 
твора i «клопатна-натxняльнымi» у фiнальнай частцы вылучаецца сiстэма 
хранатопау, якая прадвызначае структуру твора. Рух ад жаданага трапляння
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у «вясну» да выхаду з гэтай «вясны» у клопатным настро1 перапыняе 
рэфлекЫя гер ат  адносна яе самаадчування у новым для яе месцы нараджэн- 
ня новых творчых щэй, дзе «выдумкам цесна». У асобным эматыуна-дамь 
нантным хранатопе «Я у Асеншм» (Прылуш метафарызавалюя у эма- 
цыянальна-сэнсавае азначэнне Асенняе паводле крытэрыяу асобаснай 
ацэню/эмацыянальнага водгуку) знаходзщца л1рычная герашя, якая на пэуны 
час стала часткай месца «за горадам», прычым у п^халапчным плане яе стан 
можна акрэслщь з дапамогай сказау з паутаральным дзеясловам: «Пераблы- 
тала поры года», «Пераблытала дш i ночы», «Пераблытала час i адрас», -  
у якiм фжсуецца «внеположная» (у i па-за кантэкстам азначанага хранатопу 
адначасова) прысутнасць яе свядомасщ, паддадзенай эмацыянальнай 
няустойлiвасцi, хаатычнасщ настрояу. Чытач успрымае гераiню як носьбгга 
узнёслай натуры, павышанай эмацыянальнасщ, яна «загараецца» у сiтуацыi 
прысутнасщ суразмоунiка, якi яе разумее.

Эмфатычная пауза звязана з падзелам радка на два сказы: «Тут мне 
добра. / Выдумкам цесна», «Вам -  надзе^ А мне -  разлую» -  i гэта драбленне 
выказвання на мшратэксты утварае своеасаблiвае кадрыраванне верша. 
Кадры, калi iх скласцi у паслядоУнасцi, перадаюць дынамшу эмацыянальных 
станау: перапоуненыя вiльгаццю вочы -  загарэушыя уначы словы -  
працягнутыя тонкiя рукi -  разлука. Нестрафiчны верш можна падзялiць на 
эмацыянальна-сэнсавыя, сiнтаксiчна няроуныя групы -  эматэмы, у кожнай 
з яюх вылучаецца у якасцi дамiнанты адна эмоцыя. Трапляючы у розныя 
хранатопы, гэтыя эмоцыi не толькi становяцца эксплiкатарамi унутраных 
перажыванняу, але i прадвызначаюць рух i суадносiны у гэтым руху часу 
i прасторы з пэунымi эматыунымi устаноУкамi.

У нашым аналiзе мы адлюстравалi голасавядзенне з дамшантай монавы- 
казвання лiрычнага героя i вiртуальнай прысутнасцю у тэксце субяседнiка, 
якi паустае прыхаванай, няяуна выяуленай фiгурай.

Такiм чынам, фактары эмацыянальнасцi (эмацыянальна маркiраваная 
лексжа, эмацыянальна зараджаныя словы, экспрэсiуны сштаксю з яго рыта- 
рычнымi i сiнтаксiчнымi фiгурамi i сродкамi i шш.) i эматыунасцi (вобразы- 
эматывы, эматыуныя стратэгii, прывязаныя да хранатопу i iнш.) раскрываюц- 
ца на штанацыйна-сштак^чным, рытмiчным, iнтанацыйным узроунях аргань 
зацыi тэксту. У паэзii Яугени Янiшчыц розныя сiнтаксiчныя сродкi актыуна 
спалучаюцца i узаемадзейнiчаюць у разнастайных эматыуна-сэнсавых пло- 
скасцях тэксту, структурыруюць тэкст, арганiзуюць паэтычны сiнтаксiс. 
Неаутарскiя словы адносяцца да розных узроуняу сштакшчных канструкцый 
не толькi у якасщ адзiнкавых тэкставых украпiн цi лакальных тэкставых 
эпiзодау, але i у якасцi тэкстаутваральных эматыуных фактарау паэтычнай 
мовы. Аутар прадвызначае паслядоунасць з яулення у творы розных галасоу 
i у дачыненнi да структуры наяунага/уяунага дыялогу выступае своеасабль 
вым наратарам, я к  размяркоувае ролi. Адыход паэта ад стропх схем 
эмацыянальна-нейтральнай мовы i сiнтаксiсу прысутнiчае у той щ штттай 
ступенi у творчасщ Я. Янiшчыц, гэта дапамагае нам акрэслщь тып аутарскай
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эмацыянальнасщ, выявщь шдывщуальна-аутарсюя iмправiзацыi з формай 
i зместам твора, асацыятыунае багацце вобразных увасабленняу, пазначаных 
прысутнасцю эмоцый.
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ОБРАЗЫ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье дана характеристика традиционного восприятия художественного образа 
китайской поэзии; описаны категории китайской поэтики «исян» и «ицзин»; раскрыта 
соотнесенность художественного образа с определенной этической категорией, истори
ческой личностью, культурной реалией. В зависимости от сходства либо различия семан
тики образа в культурах оригинала и перевода предлагаются определенные способы пере
вода (буквальный перевод, подбор функционального аналога или описательный перевод).

Художественный образ является одним из центральных элементов ху
дожественного произведения, а само искусство иногда представляется как 
«способ мышления художественными образами» [1]. Вопрос о сущности 
художественного образа в литературных произведениях интересовал многих 
ученых (А. А. Потебня, Н. Д. Арутюнова, Б. В. Томашевский, П. В. Палиев- 
ский). Проблему передачи образов китайских классических стихов при пере
воде рассматривали в своих работах В. М. Алексеев, Л. Н. Меньшиков, 
Л. З. Эйдлин, О. М. Городецкая, И. С. Смирнов и др.
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