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СВЕТАПОГЛЯДНЫЯ АСНОВЫ ПОЗНЯЙ ТВОРЧАСЦ1 У. Б. ЕЙТСА

Артыкул прысвечаны аналiзу рэлЫйна-фшасофскай сютэмы iрландскага паэта 
У. Б. Ейтса, сфармуляванай у зборшку эсэ «Вщзежа» («A Vision»), i яе вобразнаму 
увасабленню у вершах. Разглядаецца канцэпцыя, якая тлумачыць асобныя аспекты 
светауспрымання Ейтса, i пытанш, што уздымалюя паэтам у сталы перыяд творчасщ, як, 
напрыклад, канфлкт памiж зямным i духоуным або кантраст памiж абмежаванасцю 
чалавечага жыцця i щэяй несмяротнасщ.

1рландск паэт Ушьям Батлер Ейтс (William Butler Yeats, 1865-1939) 
заусёды згадваецца у якасщ прыкладу мiфатворцы, аднаго з аутарау, што на 
пачатку XX ст. ператварылi мiф з мастацкага элемента (шшасказання щ 
алегорьй), яюм ён быу для еурапейскай культуры, пачынаючы з эпохi 
Сярэдневякоуя, у форму упарадкавання навакольнай рэчаюнасщ, аднавш
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яго акшялапчную i тэлеалагiчную функцьй у кантэксце сучаснага быцця. 
Выкарыстанне мiфа для мадэлявання мастацкага свету было характэрна для 
MHorix пюьменншау той эпохi -  Дж. Джойса, Т. Мана, Д. Г. Лоурэнса, 
Т. С. Элiёта, В. 1ванава i mm.

Творчасць У. Б. Ейтса зазнала грунтоуную эвалюцыю ад увасаблення 
рамантычнай i сiмвалiсцкай паэтыю да мадэрнюцкага светауспрымання. 
Гэтаксама няспынна эвалюцыянавау i мiфапаэтычны складнiк яго творчасщ. 
Умоуна можна вылучыць тры этапы мастацкага шляху Ейтса: 1) 1885
1904 гг. -  ранняя творчасць, для якой характэрныя рамантычныя i шмва- 
лiсцкiя рысы, цшаунасць да iрландскага фальклору; 2) 1904-1916 гг. -  
прамежкавы перыяд, час пошукау новай паэтыкi, пераход ад мiфалагiчнай 
сюжэтнасцi да выкарыстання вобразау з рэальнага жыцця; 3) 1916-1939 гг. -  
позняя творчасць, чый асноуны канфлiкт складае супрацьстаянне жарсцi 
i розуму, зямнога i духоунага, а светапоглядная аснова сфармуляваная 
у мiфа-рэлiгiйна-фiласoфскай канцэпцыi, якую крытыкi лiчаць фундаментам 
ейтсавай мiфатвoрчасцi.

Менавгга у той час, калi усю Еуропу ахапша вайна, Ейтс быу закла- 
почаны зусiм iншымi праблемамi. Яго паэтычны свет патрабавау абгрун- 
тавання, уласнай фшасофска-рэлшшнай базы. I з 1917 г., пачынаючы з кнiгi 
«Per Amica Silentia Lunae» («Пры спрыяльным маучаннi поуш»)1, а потым 
у «Вщзежы» («A Vision» -  першая рэдакцыя з,явiлася у 1925 г., другая 
у 1937 г.) вымалёуваецца яго уласная паэтычная фiласoфiя: сютэма, якая 
прадстауляла сабой iнтэрпрэтацыю чалавечага жыцця i гiстoрыi, спробу 
знаходжання месца чалавека у гiстoрыi, сютэма, якая праходзша апрабацыю 
у вершах Ейтса. Спачатку ён яе называу «мiфалoгiяй», потым стау ацэньваць 
як «фшасофш». Яна будуецца на щэях «адзiнства быцця» i «вечнага вяр- 
тання», на вобразах вечных трансфармацый, узятых з кельцкix мiфау, 
духоуна-рэлтйных асноу iндуiзма, элеусiнскix мiстэрый, прац Дж. Вша, 
Я. Бёмэ, Э. Сведэнборга, Ф. Нщшэ.

Вiзуальна канцэпцыя Ейтса выяуляецца у графiчныx шмвалах Gyre
(кoнусау-спiраляу, якiя вяршынямi узаемапраншаюць адно у адно) i Great 
Wheel (Вялшага Кола), падзеленага на 28 сегментау, адпаведных фазам 
месяца. Кожная цывшзацыя праxoдзiць праз 28 цыклау, рухаючыся ад 
стадыi росту да сталасщ (што перагукваецца з тэорыяй кругазвароту лакаль- 
ных цывшзацый Дж. Вiка, на якую абашралюя у сваix канцэпцыях культуры
О. Шпенглер i А. Тoйнбi). Гэтаксама рух па В ялтм  Коле сiмвалiзуе i жыццё 
кожнага чалавека. Кожная цывшзацыя -  фаза большага кола, што у сваю 
чаргу ёсць фазай наступнага кола, яюх усяго 12. Гэтыя 12 цыклау доужацца 
прыблiзна 26 000 год (Вялш год жыцця Сусвету, згодна з Платонам). 
Кoнусы-спiралi Ейтса -  гэта свет духу (ноуменальны) i свет пачуццяу 
(фенаменальны), якiя супрацьстаяць i узаемапранiкаюць. Усiм кiруе Anima 
Mundi, яна ж Вялшая Памяць. Таксама на Вялшм Коле антынамiчна адбь

1 Тут i далей пераклад наш. - М. Ш.
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ваюцца чатыры п^халапчныя пачаткк Will (Воля -  ego, асоба) i Mask 
(Маска -  антыпод Волi, тое, чым бы мы жадалi зрабщца), Creative Mind 
(Творчая свядомасць) i Body o f Fate (Прадвызначэнне) -  так знаходзщь 
сваё адлюстраванне щэя псiхалагiчнага дуалiзму (асоба складаецца з «я» 
i «анты-я»), якая паралельна увасабляецца у вершах Ейтса, пачынаючы ад 
зборнiка «Д зтя лебедзi у Куле» (Wild Swans at Coole, 1919).

Сябра Ейтса, пiсьменнiк Дж. Расэл, вядомы у англiйскай крытыцы пад 
псеудашмам ^ ,  паэт i мастак, якi сам цягнууся да загадкавых, мiстычных 
пейзажау, так адзывауся пра «Вщзежу»: «Уся фантазiя i паэтычная фiласофiя, 
што знаходзяцца у гэтай кнiзе, ствараюць вакол яе цвёрдай, герметычнай 
сарцавiны атмасферу зiмовай прыгажосцi, гэта як калi б ветраныя перад- 
свгганкавыя суцемкi атачаи пiрамiду з каменнай скалы» (цыт. па [1, p. LV]). 
Пры усёй эфемернасцi вобразау i метафар гэтае азначэнне мае права на 
юнаванне, бо шюструе суадносiны ейтсаускай мiфа-фiласофскай сiстэмы 
i створанага iм мiфа, увасобленага у паэзii i драматургii. Звычайна даследнiкi, 
разважаючы пра мiфатворчасць Ейтса, абмяжоуваюцца згадкай «Вщзежы» 
i аналiзам асноуных яе тэзюау. На нашу думку, гэта усё адно што аналiзаваць 
спецыфiку мiфалагiчнага мыслення, не разглядаючы яго вышку, гэта значыць 
мiфа. «Вщзежа» -  схема, якая тлумачыць асобныя моманты светауспрымання 
Ейтса, яго канцэпцыя мiфалагiчнага часу i прасторы. Толькi гэта час i 
прастора чалавечай душы, бо, у адрозненне ад старадаушх мiфау, ствараючы 
якiя, архаiчны чалавек неусвядомлена iмкнууся растлумачыць сабе свет 
прыроды, «Вщзежа» стваралася Ейтсам як спроба растлумачыць, у першую 
чаргу, чалавека i свет вакол яго -  соцыум, цывiлiзацыю i г.д., а таксама як 
спроба тлумачэння пытанняу, якiя турбавалi паэта, галоунае з якiх -  кантраст 
памiж абмежаванасцю чалавечага жыцця i щэяй несмяротнасцi. Тнтттым! 
словамi, «Вщзежа» -  гэта той светапоглядны фундамент, на яюм будавауся 
мiф Ейтса, што знаходзiу вобразнае увасабленне у вершах i п’есах паэта.

«Вщзежа» ёсць найлепшым каментарыем для мноства вершау, наш- 
саных, пачынаючы з 1919 г., -  «Under the Round Tower» («Пад Круглай вежай»), 
«The Hawk» («Ястраб»), «His Phoenix» («Яго фешкс»), «Ego Dominus Tuus» 
(«Я Уладар твой»), «The Phases of the Moon» («Фазы месяца»), «The Cat 
and the Moon» («Кот i поуня»), «The Saint and the Hunchback» («Святы 
i гарбун»), «Two Songs of a Fool» («Дзве пест блазна»), «The Double Vision 
of Michael Robartes» («Падвойная вщзежа Майкла Рабарщса»), «Michael 
Robartes and the Dancer» («Майкл Рабарщс i танцорка») i мнопя шшыя.

У гэтых тэкстах увасобiлася вельмi важная для Ейтса канцэпцыя 
«масю», звязаная з цiкавасцю паэта да японскага тэатра масак Но, у тра- 
дыцыях якога былi пастаулены некалькi драм Ейтса, напiсаных для тэатра 
Абацтва, у прыватнасщ некаторыя з п’ес кухулiнаускага цыкла: «At The 
Hawk’s Well» («Ястрабшы калодзеж»), «The Only Jealousy of Emer» («Апош- 
няя рэунасць Эмер»), «The Death of Cuchulain» («Смерць Кухулша»). Па 
вобразе i падабенстве тэатральнага дзеяння Ейтс уяуляу сабе стасунк аутара 
i яго лiрычнага героя. Як актор павшен адчуваць сябе адначасова злггым
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з роллю i аддаленым ад яе, так i паэт павшен прымерыць на сябе тыя пачуццi, 
яюя ён прыпiсвае свайму герою. «Тое, што я называю “маскай”, -  шсау 
Ейтс, -  эмацыйная антытэза таму, што ёсць унутранай прыродай суб’екта» 
[3, p. 189]. Паэтычнае мысленне Ейтса было антытэтычным па сваёй 
прыродзе. У пэунай ступеш у гэтым вiнаватыя супярэчнасцi, з якiмi паэт 
сутыкауся у жыцщ i творчасцi: ён тсау на англшскай мове, гiстарычна 
чужой яго народу, па натуры быу эстэтам i сузiральнiкам, але займауся 
палiтычнымi i грамадскiмi праблемамi i быу адначасова мютыкам i рацыя- 
налютам.

«Масю» былi адной са спроб знайсщ сябе у гэтых супярэчнасцях. 
Паэтычныя «двайнт» Ейтса, яго лiрычныя «я» i «анты-я», часам суты- 
каючыся на адной старонцы, пераходзш з тэксту у тэкст. Так, напрыклад, 
верш «Фазы месяца» -  паэтычнае пераасэнсаванне «Вщзежы», пабудаванае 
у форме размовы двух вандроушкау (Майкла Рабарщса i Ахерна), якiя 
спыншся адпачыць каля вежы, дзе працуе сам паэт. У вусны сваiх герояу 
Ейтс укладае, акрамя рэцытацый тайных ведау, яшчэ i аутахарактарыстыку. 
Гэта ён сам, паэт Ушьям Ейтс, seeks in book or manuscript /  What he shall 
never find  ‘шукае у кшгах цi манускрыптах тое, / чаго rnmai не знойдзе’ 
[1, р. 138], у той час як яго «масю» ведаюць неспасцiжнае. Прытрымль 
ваючыся сваёй тэорыi, Ейтс iмкнецца у сваёй творчасцi не столью выразiць 
тое, што дадзена яму ад прыроды, колькi зрабiцца таюм, якiм не дадзена ад 
прыроды. У адной з дысертацый, прысвечанай сiмвалу як быцшна-чала- 
вечаму пачатку у мастацтве, выказываецца наступная думка: «Феномен масю 
служыць ключом да тайны сфшкса: надзець маску -  значыць, застаючыся 
бiялагiчным iндывiдам, сканструяваць сябе быццам бы “наперад сябе”, гэта 
значыць зрабщца створаным з дапамогай дадзенай формы чалавекам. 
Маска -  гэта Важак, я к  глядзщь наперад < _ >  не “маё шшае”, але той 1ншы, 
што па-за мной. Ад маштабу маскi залежыць маштаб той неабходнасцi, якую 
паэт можа задаволщь. Чым глыбей яе караш, тым большай сiлай яна 
валодае» [4, с. 16].

Майкл Рабарщс -  найбольш частая «маска» паэта, «анты-я”, якое 
дапамагае разабрацца з духоуным i iнтэлектуальным разладам. K ^ i паэт 
перажывае чарговую адмову каханай, калi не складваюцца у зладжаную 
сiстэму веды, якiя ён назбiрау у розных акультных кшгах, з’яуляецца 
Рабарцiс -  маг, мудрэц, чалавек дзеяння, чалавек з моцным характарам, 
дастаткова цынiчны i Удачлiвы у каханнi. I ён разбiраецца у фазах месяца, 
якiя, паводле тэорый Ейтса, кiруюць чалавечым жыццём. Адпаведна фазам 
месяца i развiваецца чалавечая душа, паколькi ёй дадзена магчымасць 
рэiнкарнацый, у якiя Ейтс доуп час верыу.

Коратка канцэпцыю фаз месяца, якую тлумачыць Рабарщс у аднаймен- 
ным вершы, своеасаблiвай вершаванай прадмове да «В(дзежы», можна 
ашсаць наступным чынам. Ёсць бесцялесная душа, якая павшна прайсцi 
паслядоунасць iнкарнацый. Душа мае пэуныя магчымасщ, але не мае нiякага 
досведу. Першая яе мэта -  пазнанне сябе праз увасабленне у цела. У наступ-
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ных шкарнацыях душа пазнае сябе, адюдаючы выпадковае i вонкавае, 
i шукае форму, якая будзе дасканалым адлюстраваннем яе сутнасцi. Яна 
шукае законы для самой сябе:

From the first crescent to the half, the dream 
But summons to adventure and the man 
Is always happy like a bird or a beast;
But while the moon is rounding towards the full 
He follows whatever whim ’s most difficult 
Among whims not impossible, and though scarred.
As with the cat-o ’-nine-tails o f the mind,
His body moulded from within his body 
Grows comelier. Eleven pass, and then 
Athene takes Achilles by the hair,
Hector is in the dust, Nietzsche is born,
Because the hero’s crescent is the twelfth.

'Ад першай фазы i да сярэдзшы мроя / Кича да прыгод, i чалавек / 
Заусёды ш ча^вы , як птушка щ звер; / Але калi месяц акругляецца да поуш, / 
Ён падпарадкоуваецца любому капрызу / з тых немагчымых, нягледзячы 
на шнары. / Быццам бiзуном свядомасщ, / яго цела вылеплiваецца знутры 
ягонага цела / Усё прыгажэйшым. Адзшаццатая фаза праходзщь i -  i вось / 
Афша цягне Ахша за валасы, / Г ектар у праху зямным, Нщше нараджаецца, / 
Таму што дванаццатая фаза -  гераiчная, [2, р. 138].

Пасля дасягнення гэтай стадьй душа пачынае забываць пра сябе i пазнае 
сусвет. Яе мэтай робщца падпарадкаванне абставiнам, адмауленне ад сваёй 
суб’ектыунасщ i пошук прауды пра навакольны свет. Яна шукае законы, яюя 
кiруюць светам.

And after that the crumbling o f the moon.
The soul remembering its loneliness 
Shudders in many cradles; all is changed,
It would be the world's servant, and as it serves,
Choosing whatever task's most difficult 
Among tasks not impossible, it takes 
Upon the body and upon the soul 
The coarseness o f the drudge.
Ah e r n e .  Before the full
It sought itself and afterwards the world.

'Душа памятаючы сваю самотнасць, у мностве калысак трымцщь; усё 
мяняецца, / Гэта служэнне свету, i як слуга, / Яна вы^рае найбольш 
складаную задачу / З не самых немагчымых, кладзецца / Разам на душу 
i цела -  / цяжар манатоннай працы. / Ах е р н :  Перад поуняй / Душа шукае 
сябе, а пасля свет’ [2, р. 139].

I далей -  жыццё за жыццём -  душа дыстанцыруецца ад самой сябе, 
перастае жадаць чагосьщ для сябе, цалкам падпарадкоуваецца боскай волй 
I тады вяртаецца назад увесь яе папярэдш досвед i сутнасць яе праяуляецца
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у шшай форме, каб пачаць новы цыкл шкарнацый. Тут Ейтс вщавочна 
сплятае у адно шдыйскае прадстауленне пра вечнае кола непазбыунай 
сансары i астралапчную канцэпцыю уздзеяння месяца на асобасныя 
дэтэрмшанты.

Вобразы месяца у ейтсаускай паэзii, пачынаючы з гэтага моманту, 
робяцца метафарамi для уЫх трывожных, неспасцiжных i таямшчых ^ см(ч- 
ных сiл. Так, напрыклад, верш «Кот i поуня» («The Cat and the Moon») -  
на першы погляд сюжэтная замалёука, «верш на выпадак», прагулка, 
назiранне за скокамi па траве чорнага ката -  ператвараецца у метафiзiчнае 
разважанне, у якiм месяц, пераходзячы ад фазы да фазы, Ымваизуе няспын- 
ную зменлiвасць жыцця, што вечна эвалюцыянiруе, падпарадкоуваючыся 
адным i тым жа заканамернасцям натуры.

З канцэпцыяй эсе таксама звязаны верш «Ego Dominus Tuus», якi мае 
форму дыялогу памiж Hic -  аб’ектыунай постаццю, звязанай з целам, i Ille -  
яе суб’ектыунай антытэзай, звязанай з душой. Ille ёсць alter ego самога паэта, 
пра што адназначна сведчыць пачатковая рэплша Hic:

On the grey sand beside the shallow stream 
Under your old wind-beaten tower, where still 
A lamp burns on beside the open book 
That Michael Robartes left, you walk in the moon.

'На шэрым пяску ля плыткага ручая / Пад сваёй старой, пабггай вятрамi 
вежай, дзе лямпа / Яшчэ гарыць над адкрытай кшгай, / Што пакшуу Майкл 
Рабарщс, ты гуляеш пад поуняй’ [2, р. 134].

I зноу тут згадваецца усюдыюны Рабарцiс, носьбгг щэй «Вщзежы», кнiга 
якога прымусша Ille задумлiва бадзяцца пад месяцам i шукаць «не стыль, а 
вобраз». Кожная з гэтых постацей баронщь сваю канцэпцыю жыцця: дыялог 
вядзецца пра канфлiкт памiж жыццём i мастацтвам, памiж мастацтвам 
экстравертным i iнтравертным. Hic iмкнецца адшукаць «у сабе -  сябе», а не 
вобраз, гэта значыць пазнаць i зразумець уласную рэальнасць, вучыцца 
майстэрству у вялтх: A style is found by sedentary toil /  And by the imitation 
of great masters ‘Стыль даецца упартай працай / I перайманнем вялтх  
майстроу’. Ille ж сцвярджае, што Those men that in their writings are most wise, /  
Own nothing but their blind, stupefied hearts ('Тыя, хто найбольш мудрыя 
у сваёй творчасщ, / Не маюць шчога, акрамя сляпых агаломшаных сэрцау’) 
[2, р. 136]. Ён прыводзщь у прыклад Кiтса, сцвярджаючы, што яго шэз(я, 
напоуненая «сусветнай радасцю» i любоую да жыцця -  гэта праява 
антынамiчнага характару чалавека, я к  з дзяцiнства быу прыгавораны абмя- 
жоуваць жаданнi. Ille заклiкае да пошукау «уласнага антыпода», бо верыць, 
што падаючыся, а не Кнуючы, будучы апранутым у маску «анты-я», можна 
стварыць юцшу, якая узвысщца над чыстай рэальнасцю. Гэтым жа i кiравауся 
Ейтс, ствараючы мiфалагiчны дыскурс сваёй паэзii, узвышаючы над рэаль
насцю сваiх сяброу i знаёмых.

Квштэсэнцыя месяцовай канцэпцыi чалавечага жыцця -  апошш верш 
зборшка «Д зтя лебедзi у Куле» пад назвай «The Double Vision of Michael
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Robartes» ‘Падвойная вщзежа Майкла Рабарщса’. Ён выводзщь адзш 
з цэнтральных вобразау сваёй паэзи -  танцорку (у ранняй яго паэзи вельм1 
часта сустракаюцца вобразы духау -  фэйеры, яюя танцуюць на скрыжаван- 
нях дарог, марсюм пяску i г.д.). Танцорка, якая, апынуушыся пам1ж Сфшкс 
(1нтэлектам) i Будай (Сэрцам), рухаецца са звышчалавечай грацыяй, з’яуля- 
ецца Ымвалам чалавечай дасканаласцi у мастацтве, выяуленнем боскiх 
магчымасцей недасканалага чалавека, адным з ключавых вобразау позняй 
паэзи Ейтса.

Акрамя вщавочных запазычанняу з прыведзеных вышэй крынiц, у мiфа- 
фiласофскай сiстэме Ейтса можна зауважыць паралелi з галоунымi iдэямi 
вядомых сучасшкау паэта. Тут варта казаць пра тыпалапчнае падабенства, 
бо, напрыклад, ствараючы канцэпцыю Вечнай Памящ i «масю», паэт не 
ведау тэорыi К. Г. Юнга пра калектыунае несвядомае, пра узаемазалежнасць 
свядомага i падсвядомага, пра iнтравертную i экстравертную асобы, i вельмi 
дзiвiуся гэтаму падабенству, пазнаёмiушыся з працамi псiхолага. А паэтычны 
пераказ сютэмы Ейтса у вершах «Ego Dominus Tuus» i «Фазы месяца» 
выглядае вельмi сугучным з узнiклай у тыя ж гады канцэпцыяй дыялапзму 
М. Бубера, якая апiсвае падвойнае стауленне асобы да свету у стасунках Я  -  
Ты i Я  -  Яно. Мы кажам менавгга пра тыпалагiчнае падабенства, бо для Ейтса 
перадуюм важнымi былi пошукi суб’екта дыялогу унутры сябе (памiж «я» 
i «анты-я»), а для Бубера, як падкрэ^вае, аналiзуючы яго канцэпцыю, 
Г. В. Сшша: «Стасункi Я  -  Ты -  гэта не унутраная рэальнасць аднаго чала
века, а стасуню памiж дзвюма асобамi (суб,ектамi) як стасуню памiж щды- 
вiдуумамi, якiя адкрываюцца адно аднаму усёй сваёй сутнасцю» [5, с. 498]. 
Але наступная рэплша даследнiцы: «Гэтыя стасункi характарызуюцца ... 
сапрауднай духоунай напоуненасцю; яны абсалютна бескарыслiвыя i вало- 
даюць сапрауднай су-творчай сшай» [5, с. 498] можа успрымацца не толью як 
штэрпрэтацыя канцэпцыi Бубера. Г этымi словамi могуць тлумачыцца пошую 
героямi Ейтса свайго «анты-я» як пошую «су-творчай сшы». Бубераускае 
Вечнае Ты таксама можа, з пэунымi асцярожнымi дапушчэннямi, асацыя- 
вацца з яго Anima Mundi. Асаблiва блiзкiмi ейтсавай тэорыi, увасобленай 
у вершы «Ego Dominus Tuus», з’яуляюцца разважаннi Бубера пра стасункi 
мастака i вобраза, якi той стварае. «Крынща вобраза -  не суб’ектыунае Я  
мастака, але надасобасны свет як цэласнасць, як Ты, больш за тое -  Вечнае 
Ты. Твор, якi аддзялiуся ад свайго творцы, робiцца рэччу у свеце Яно, але 
дзякуючы чытачу, якi жыве у свеце Ты, яно ствараецца зноу i зноу як Ты, як 
сапрауднае жывое жыццё» [5, с. 498]. Свет Яно Бубера пераклжаецца 
з «рукачыннай вечнасцю» Ейтса, светам мастацтва, яю складаецца з артэ- 
фактау, што пазбавiлiся улады свайго творцы, але вяртаюцца да жыцця, 
дзякуючы чытачу або гледачу.

I калi звярнуцца да позшх тэкстау У. Б. Ейтса, то у iх можна прачытаць 
тую ж упэуненасць у «жыццядайнасцi» свету мастацкiх вобразау, спакойнага, 
але у сваiх творчых праявах багацейшага за бясконцую трывогу быцця, 
упэуненасць у тым, што зарукай вечнасщ ёсць не спрадвечны рух у межах
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цыкла «нараджэнне -  смерць», а вечны артэфакт, я к  у сваёй несмяротнасщ 
уступае кожны раз у новы кантакт з яго рэцытентам, тым самым наноу 
вяртаючыся да жыцця. Таму галоуным лейтматывам позняй творчасщ 
У. Б. Ейтса выступае вера у тое, што сапраудны мастак здольны увасобщь 
сябе ва уласным дасканалым творы, спасцiгнуць вечнасць i такiм чынам 
вырашыць праблему, якая спакон вякоу хвалявала утх творцау, -  цi пакiнуць 
яны, творцы, пасля сябе пэуны трывалы след у мастацтве. Менавгга гэтыя 
разважанш зрэдку заканчваюцца ганарыстым «Exegi monumentum...», шчырай 
справаздачай перад сабою i нашчадкамi, якая сведчыць пра тое, што уласнае 
жыццё не загублена марна.

Таюм чынам, можна сказаць, што мiфа-фiласофская канцэпцыя 
У. Б. Ейтса, увасобленая у зборшку эсэ «Вщзежа», з’яуляецца метафiзiчнай 
асновай для мастацкай сютэмы паэта i спалучае усе вобразы i матывы яго 
позняй творчасцi у адзшы мiфапаэтычны унiверсум, а тэорыя «масю» iрланд- 
скага паэта, заснаваная на ^ i  супрацьлегласцi, на дыялогу антытэтычных 
праяу аутарскага «я», тыпалагiчна адпавядае фшасофсюм пошукам яго 
сучаснiкау (М. Бубер, Ф. Разэнцвейг), яюя разглядалi парадыгму дыялапч- 
ных стасункау як нашстотнейшы прынцып чалавечага iснавання.
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