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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 82.0
Л.К. Оляндер,
доктор філологічних наук, професор,
почесний академік АН ВШ України
(Волинський державний університет)
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ: ЄДНІСТЬ І ПРОТИРІЧЧЯ
Предметом статті є критичне осмислення взаємодії в сучасному літературознавстві двох видів
інтерпретації художнього тексту: рецептивного та аналітичного. Інтерпретація та аналіз
розглядаються як цілісність, що знаходиться у стані боротьби протилежностей. Визначається роль і
місце відносно довільного в процесі інтерпретації твору й авторської позиції. Ключові поняття: аналіз,
рецепція, інтерпретація, мандала, відносно довільне, алюзії, діалог, текст, контекст.
Питання інтерпретації й аналізу художнього тексту активно опрацьовували українські дослідники,
розвиваючи ідеї О. Потебні. Серед них насамперед треба назвати Л. Білецького [1], активного
прибічника наукового підходу до інтерпретацій текстів красного письменства: "Процес тлумачення
художнього твору Л. Білецький розглядав, – писав М. Ільницький, – спираючись на ідеї О. Потебні, як
акт, зворотний відносно процесу його творення: якщо акт творення можна визначити формулою х.А – а,
то акт тлумачення – а – А.х." [2:13]. Як відомо, О. Потебня підкреслював, що в художньому слові керівну
роль виконує певна гнучкість образу, тобто сила внутрішньої форми, яка здатна збуджувати
найрізноманітніший зміст [3:141]. Учений у своїх положеннях виходив з поняття цілісності,
характеризуючи її якісні можливості. У сучасних дослідженнях, що спираються на певні філософські та
літературознавчі концепції ХХ ст., спостерігається послаблення уваги до системних взаємодій
суперечливих ознак цілого, що відбувається внаслідок концентрації зусиль на вивченні таких його
властивостей, як наявність функцій послання, тобто проблеми імпліцитного читача (В. Ізер), відкритість
тексту (У. Еко) тощо. При цьому не завжди пам’ятають, що, наприклад, сам У. Еко підкреслював
діалектику відносин між завершеністю/відкритістю художнього цілого: "Твір мистецтва, – писав він, –
форма завершена і закрита у своїй досконалості цілковито збалансованого організму та водночас
відкрита можливістю бути інтерпретованою найрізноманітнішими способами без небезпеки втратити
свою неповторність. Тому кожне "споживання" твору – це інтерпретація та реалізація його, бо у кожному
наступному баченні твір знову і знову оживає у самобутній перспективі" [4:409]. Послідовники ж У. Еко
часто-густо враховують тільки другу частину його положення. Таке зміщення акцентів, розкриваючи
великі можливості для осмислення процесу життя твору – інваріанта для численних своїх варіантів, –
водночас створює умови для переходу від відносно довільного до неконтрольованого довільного його
трактування. Перше є явищем позитивним, друге – негативним.
Мета статті полягає в тому, щоб на матеріалі сучасного літературознавства, підкреслюючи роль
відносно довільного, визначити кореляцію двох видів тлумачення – рецептивного та аналітичного.
Для вирішення
цього завдання доцільно скористатися як метафорою символом божества,
зображеного Я. Беме, – мандалою, найпростішим образом цілісності, що дає уявлення про протистояння
її сторін, їхню боротьбу та примирення: "Начертанный им символ, – визначає К. Юнг, – изображает Бога
двойственным, поскольку внутренний круг ее поделен на два полукруга, стоящие спина к спине" [5:278].
У цій формулі, якщо замінити слово Бог на слово інтерпретація, півкола, що тепер символізують собою
два різні типи підходів до твору – безпосередню рецепцію (б/р) та вичерпний аналіз структури тексту
(а/т) – протистоять одне одному, тобто, за висловом К Юнга, "стоять спина до спини". Водночас
необхідно підкреслити, що жоден із підходів, взятий окремо, не може повністю осягнути твір: б/р
мусить спиратися а/т, а а/т – на б/р, проте і за цієї умови всебічне охоплення тексту реалізується лише
частково: інтерпретація (тлумачення) ніколи не буває адекватна текстовому змісту, вона то
наближається, то віддаляється від нього.
б/р
Безпосередня рецепція (б/р)

а/т

тлумачення
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Вичерпний аналіз структури тексту (а/т)
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Адекватність інтерпретації тексту щодо об’ктивного змісту багато в чому залежить від дискурсу як
динамічного контексту культури. Так, певний контекст думок і почуттів спонукав В. Топорова,
вступаючи в діалог з автором "Мертвих душ", вдатися до апології Плюшкіна, "непредвзято, но
пристально вглядеться в него и попытаться понять то, что подозревал и Гоголь, но, поддавшись
действию принципа наименьшего сопротивления и ожидания от него образа гротескного скупца, не смог
договорить до конца" [6:32]. Ступінь суб’єктивності топоровської інтерпретації, що базується на рецепції
Плюшкіна як соціального явища, розглянутого в антропологічній перспективі речей, значна, однак не
може бути визнана за неконтрольоване довільне, тому що дослідник, спираючись на аналіз структури
тексту, сприймає цей тип як сатиричний, що й відповідає його зображенню у творі. Проте В. Топоров
дивиться на Плюшкіна іншими, ніж письменник, очима, з розумінням; він не погоджується з художнім
трактуванням його в романі, вважаючи, що воно не відповідає й дійсній позиції М. Гоголя, який начебто
пішов проти себе на поступки вимогам ззовні. У цьому разі знаходить своє місце відносно довільне,
необхідний елемент рецепції і інтерпретації, який стимулює подальший розвиток думок. Крім того,
В. Топоров робить спробу пробитися до гоголівської невисловленої душі. А відповідають чи ні його
міркування дійсності, то – інша річ. Пошуки у цьому напрямку мусять тривати. І хоч казав О. Потебня,
"що заслуга митця не в тому мінімумі змісту, який він мав на думці при творенні" [7:13], це зовсім не
означає відсутності необхідності її осягнути. Труднощі полягають у тому, що думка автора не лежить на
поверхні твору; крім того, чим більше проходить часу, тим важче її висвітлити. Це пояснюється
історичними змінами в суспільстві та свідомості реципієнтів, а також зникненням певних реалій та
багатьма іншими факторами. Елементи припущення, тобто відносно довільного, на шляху пошуку істини
закономірні.
Відносно довільне – це природне і необхідне явище, за допомогою якого здійснюється творчий акт
реципієнта, у процесі якого не лише розкриваються нові смисли, а й народжуються нові, що є
результатом зустрічі читача з текстом. У романі Г. Газданова "Эвелина и ее друзья" герой висловлює
важливу думку, якою не можна нехтувати: "Этими долгими зимними вечерами, – зізнається він, – когда я
сидел один в квартире…я убеждался в том, что классическое построение всякой литературной схемы
чаще всего бывает произвольным" [8: 587 – 588]. Найбільш активно відносно довільне проявляється в
процесі б/р. Однак не можна стверджувати, що б/р виключає а/т, але, як правило, вона спирається не на
вичерпний, а на суб’єктивно-вибірковий аналіз. І такий вид інтерпретацій має право на своє існування.
Підтвердженням цього положення служить цікава праця І. Панкратової та В. Халізєва "Целостность
произведения в контексте типологических сопоставлений. Опыт прочтения "Пира во время чумы"
А.С. Пушкина" (9), схарактеризована Ю. Лотманом як намагання не стільки проаналізувати твір
О. Пушкіна, скільки описати своє його прочитання [10:228]. При цьому, що важливо, вчений додав:
"Отказать в этом им нельзя"[10:228]. Але безкрайнім відносно довільне бути не може, бо тоді воно стає
неконтрольованим довільним, плодом його є обґрунтовано розкритикована Ю. Лотманом гіпотеза про
масонську природу пушкінської "Вакхической песни".
Проте неконтрольоване довільне проникає, під тиском дискурсу, у такі дослідження, де, здавалося,
йому не могло бути місця. Насамперед, ідеться про посібник для вищої школи М. Голубкова "Русская
литература ХХ века. После раскола" [11] і монографію М. Вайскопфа "Во весь логос. Религия
Маяковского" [12]: перший автор припускається до неконтрольованого довільного, нехтуючи текстом, а
так і його вичерпним структурним аналізом; другий – начебто здійснивши такий аналіз (квазіаналіз) –
тенденційно не враховує контекст творів поета.
У книзі М. Голубкова надто довільно оцінюється як особистість персонаж роману М. Горького
"Жизнь Клима Самгина" – Клим Іванович Самгін: "Лара и Юрий Живаго, – пише дослідник, – вот два
героя, которым удается отстоять собственную самость перед агрессивным и разрушительным натиском
истории. Это же удалось сделать и Климу Ивановичу Самгину, оставшемуся самим собой, пусть в
полном одиночестве… Однако он предпочитает остаться один, но не сдаться свирепому валу эпохи,
требующей от человека полной капитуляции и открыто презирающей его право на внутреннюю жизнь,
независимую от гласа народа или общественного мнения" [11: 174]. І це проголошується всупереч
тексту, з якого видно, що Клим не мав свого внутрішнього духовного поля, що він будував себе як
систему фраз, що він жив за принципом не бути, а здаватися. Не коректно також дорівнювати Клима
Самгіна до Юрія Живаго, бо останній готовий був за те, щоб не отступиться от лица (Б. Пастернак),
піднятися на Голгофу, пройти хресний шлях Христа, чого марно чекати від горьківського персонажу.
На відміну від М. Голубкова, М. Вайскопф, передусім, начебто спирається на вичерпний аналіз
тексту: він дає багато посилань, порівнює тексти В. Маяковського з текстами Ст. Пшибишевського,
В. Розанова та інших авторів, так званих посередників, підкреслюючи збіги фраз, образів, цілих абзаців
тощо. Але жорстка і тенденційна концепція автора монографії: "Гениальный новатор Маяковский …
поэт глубоко архаический" [12:7], – не дозволяє йому бути об’єктивним. Зі сторінок книги М. Вайскопфа
В. Маяковський постає жалюгідним епігоном. Залишається тільки незрозумілим, чому польські поети –
Ю. Тувім, В. Броневський та ін. шанували і перекладали його твори, невже ним не вистачало
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першоджерела – поезії Ст. Пшибишевського? Може, М. Вайскопфа надихають гомбровичівські оцінки
Ст. Пшибишевського: "Він був першим представником безумовного мистецтва, – нотує В. Гомбрович у
щоденнику, – яке ні з чим не рахувалося, яке було немилосердною духовною розрядкою. Він був серед
нас першим, хто справді запрагнув говорити.
Але яка ж карикатура! Паяц і блазень! Важко без сорому дивитися на те, як він впадає у партацтво..."
[13:278]. Видно, для М. Вайскопфа великою була спокуса представити В. Маяковського копією паяца і
блазня. А ось Б. Пастернак інакше дивиться на творчість поета; вже на схилі свого життя він писав: "Я
очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания (курсив мій – Л. О.) ее
серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски
вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая
на помощь.<…> Лик его вписан в божницу века… Нельзя отделаться от литургических параллелей. <…>
Залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него
множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к
огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта" [14:334 – 335]. Хіба Б. Пастернак не
помітив би епігонства, хіба він, шанувальник польської культури, не знав Ст. Пшибишевського?
М. Вайскопф припускається, на наш погляд, двох помилок: по-перше, він не зіставляє контексти
творів В. Маяковського і Ст. Пшибишевського; по-друге – виводить із творчості Ст. Пшибишевського і
те, що має своє коріння у фразеологізмах російської мови. Ось приклади:
Ст. Пшибишевський

В. Маяковський

"Её душа была истоптана, словно по ней
пробежало стадо буйволов"; "Я разорвала свою
душу, отравила, осквернила ее <…> Я вырвала
из моего сердца то, что для меня дороже всего,
я разорвала его" [12:23].

"Я выжег души, где нежность растили
<…> Вам я / душу вытащу, растопчу,/ чтоб
большая! – / и окровавленную дам как знамя"
(Ср. также в ст. "Мысли в призыв": "Нежность/
из памяти/ вырвать с корнем)… "[12:23].

В. Маяковський міг безпосередньо перетворювати в образи такі російські фразеологізми, як вырвать
из сердца, вырвать из души, вырвать с корнем, душа горит [15:96, 150], растоптать душу, та їхні
еквіваленти; навряд чи у нього виникала необхідність позичати їх у Ст. Пшибишевського.
На наш погляд, недостатньо вказати лише на подібність мотивів свята в поемі В. Маяковського
"Флейта и позвоночник" і в книзі Ст. Пшибишевського "День Судний", тому що це не дає змоги
характеризувати діалог двох поетів. Дивує і те, що, аналізуючи текст польського поета, М. Вайскопф
послуговується його російським перекладом.
Припускаючись в процесі інтерпретації до неконтрольованого довільного, дослідник доходить
помилкових висновків: "В последней поэме Маяковский обращается к потомкам. Сегодня мы вправе
сказать, что он ошибся направлением. Ему следовало бы воззвать к далеким предкам – там он был бы
среди своих " [12:170]. Тут справа не лише в тім, що ця думка М. Вайскопфа розходиться із судженням і
Б. Пастернака, і М. Цвєтаєвої, яка вважала, що В. Маяковський далеко пішов уперед від усіх поетів і
довго буде чекати на них за поворотом, а в тім, що не береться до уваги сам процес життя ідей. Ліна
Костенко писала: "...всі слова були уже чиїмись" [16:138]; "Усе було на світі позавчора" [16:535]; але ж
"Поезія – це завжди неповторність, / Якийсь безсмертний дотик до душі" [16:138].
Ідеї, а також образи, якщо вони і виникають знову, у творчості великого художника ніколи просто так
не повторюються, а набувають неповторного змісту або його відтінків. Г.Ґ. Ґадамер наголошував, що
"нормативний смисл, закладений у поняття світової літератури, вимагає, аби твори, що належать до
світової літератури, промовляли й далі, хоча світ, до якого вони тепер звертаються, уже ж зовсім інший"
[17:156]. На нашу думку, це поширюється і на простір. У процесі нових рецепцій ідеї і образи,
відроджуючись, оновлюються; а в оновленому виді вони ніколи не дорівнюються попередньому своєму
змісту; вони, як діти, що наслідують батьків: схожі й різні, вони є не повторенням, а розвитком. Щоб
схопити це, необхідно, на наш погляд, с одного боку, дати волю польоту фантазії, різного роду алюзіям
під час рецепції твору, бо це творчий процес; з другого – вивіряти результати б/р вичерпним а/т, а також
враховувати специфіку культурного континууму, в якому він відбувся вперше і продовжував відбуватися
надалі. У зв'язку з цим виявляється особливо актуальним таке видання, як "Сорочинський ярмарок на
Невському проспекті: Українська рецепція Гоголя", і завершальна стаття В. Агеєвої узагальнюючого
характеру. Проте, на жаль, її висновок спрямовано лише на конкретний, певною мірою звужений, нехай і
дуже важливий, історико-літературний інтерес: "Микола Гоголь, – наголошує авторка, – геніально
передбачає багато модерністських знахідок і відкриттів" [18:348]. У новій історичній реальності виникає
потреба всеосяжного засвоєння художньо-філософських засад творчості письменника. І це стосується не
лише Гоголя.
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Таким чином, необхідно шукати шляхи гармонізації двох суперечливих сторін інтерпретацій: б/р з
вичерпним а/т і знаходити такі методики тлумачення, які дозволяли б, віддзеркаливши розмаїтість форм
життя твору у свідомості реципієнта, водночас розкривати його об’єктивний зміст. Ці методики мають
створити також умови і для найглибшого розуміння авторської позиції, яка хоч і не є остаточною
інстанцією, проте нехтування нею унеможливлює діалог з письменником.
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Оляндэр Л.К. Интерпретация и анализ текста: единство и противоречия.
Предметом статьи является критическое осмысление взаимодействий в современном
литературоведении двух видов интерпретаций художественного текста: рецептивного и
аналитического. Интерпретация и анализ рассматриваются как целостность, которая находится в
состоянии борьбы противоположностей. Определяется роль и место относительно произвольного в
процессе интерпретации произведения и авторской позиции. Ключевые понятия: анализ, рецепция,
интерпретация, мандала, относительно произвольное, аллюзии, диалог, текст, контекст.
Olyander L.К. Interpretation and Analysis of the Text: Unity and Contradictions.
The article presents a critical analysis of the interaction of the receptive and the analytic types of interpretation
in modern literature. Interpretation and analysis are seen as a conflicting integrity. The paper specifies the role
and the place of a relatively arbitrary interpretation of a work and defines the attitude of an author. Key words:
analysis, reception, interpretation, mandala, relatively arbitrary, allusions, dialogue, text, context.
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ХУДОЖНЯ ПРИРОДА БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ: ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
У статті досліджуються основні проблеми рецепції та інтерпретації Біблійної поетики. На основі
праць Н.Фрая та ін. аналізується феномен сакрального тексту, заторкується проблема полісемії
Біблійних текстів. Ключові слова: Біблія, література, поетика, текст, феномен, герменевтика.
Біблія займає особливе місце у герменевничному універсумі світу: "Якщо Біблію поставити у центр
космосу Західного світу, ми побачимо, що цей міфічно-метафоричний космос має всеохоплюючу
структуру, і ця структура – це не якийсь хаос чи безкінечні невпорядковані відлуння і співпадіння.
Наступний крок буде в утвердженні сфери, яку можна назвати літературною космологією" [1:150].
Н. Фрай наполягає на думці, що Біблія є кодом буття, кодом мистецтва і літератури зокрема. "Якщо
розглянути теорію критики як всеохоплюючу теорію, то це допоможе зрозуміти роль Біблії у моїй
критиці. Теорія жанрів, представлена в "Анатомії критики", привела мене до священної книги, яка разом
з секулярними аналогіями чи пародіями на неї є найбільш всеохоплююча форма з усіх, що можна
докладно дослідити у межах літературної орбіти. І тоді я зрозумів, що перспективу потрібно повернути у
зворотному напрямі: починати з сакральної книги і працювати в напрямі секулярної літератури... А
оскільки Біблія написана поетичною мовою, її також можна розглядати як особливий мікрокосм чи
епітом єдності літературного досвіду Заходу" [1]. Фрай наголошує, що донедавна Біблію виключали з
літературної дискусії, "однак, це єдина книга, яка об'єднує більшість проблем літературної критики у
єдиному фокусі" [1].
У секулярному дискурсі першими серйозно перейняли біблійну традицію романтики, почавши
вивчати художньо-поетичні аспекти Біблії у їх стосунках до літератури. Особливо це помітно в
англійській літературі, де Самуель Джонсон утвердив побудовані на цій основі канони критики. Другим
етапом зацікавлення Книгою Книг у світовій гуманітарній науці став екзистенціалізм, у руслі якого
сформувалася релігійна (християнська) екзистенц-філософія. Найпоказовішим її представником, який
найбільше уваги приділив вивченню Біблії як явища культури, був Карл Ясперс. "Звичайно,
основоположник найбільш ліберального і гуманістично орієнтованого варіанту екзистенц-філософії не
може обійти увагою духовної кризи, яку переживає сучасне західне суспільство. Його хвилює доля
людини, вірніше – західноєвропейської людини. А "західноєвропеєць" означає для Ясперса
"християнин". Він не уявляє собі освіченого західноєвропейця без знання Біблії; західноєвропейська
цивілізація – це перш за все "Біблія і античність"" [2:37].
Ясперс дуже високо оцінив значення Біблії для європейської культури в цілому і для філософії
зокрема: "Історичні джерела західноєвропейського філософствування закорінені не лише в грецькому, а
й в біблейському мисленні... Вивчення Біблії дійсно було однією з основ усієї західноєвропейської
філософії аж до сьогоднішнього дня" [3:32-33]. "Біблія – це депозит релігійного, міфологічного,
історичного, екзистенційного досвіду тисячоліть" [3:489]. Таким чином, "Ясперс в Біблії знаходить
мотиви екзистенційної філософії та її особливу вартість убачає в тому, що вона є берегинею
екзистенційного досвіду, показує "крах" людини, подолання цього краху і здійснення справжнього буття.
Тому філософ повинен незаперечно звертатися до Біблії... Якщо ж філософія, заявляє Ясперс, базується
лише на розумі, то вона не висвітлює основ людського буття і перестає бути філософією" [2:42]. Таке ж
розуміння переноситься і на сферу літературної критики.
Тому сьогодні повсюдно відчувається велике зацікавлення зв'язками Біблійної критики та секулярної
літератури (Ґадамер, Рікер, Вальтер Онґ). У передмові до книги "Words With Power" (1990), Фрай
зазначає, що у час написання "Great Code" (1982) літературних критиків, що цікавились Біблійними
дослідженнями, було дуже мало, а за кілька років їх стало набагато більше, і ця кількість зростає у
геометричній прогресії. Усі сучасні дослідники сходяться на думці, що сьогодні літературна критика не
може замикатись у собі, а повинна виходити за межі суміжних сфер дослідження, до яких у першу чергу
належать міфокритика, теорія символів, семіотика, культурологія: "Я помітив, що постійно збільшується
кількість літературних критиків, які виходять за межі літературної сфери і розвивають свої зацікавлення
у рамках інших словесних дисциплін. Дехто, включаючи і мене, є послідовниками Кеннета Бурка
(Kenneth Burke), який став піонером у дослідженні "Риторики релігії". З багатьох причин, чому зростає
моє захоплення Біблією, я назву дві. Перша – літературна критика у вивченні метафор прив'язана до
гіпотетичної літературної метафори, яка є твердженням тотожності, що залишається чисто вербальним, і
одночасно заперечує те, що стверджує. Біблія розширює метафору до розуміння того, що можна назвати
екзистенційною метафорою, дійсним ототожненням усвідомленого суб'єкта з чимось, що є об'єктивним в
собі... Інша причина – подвійна перспектива, яку розгортає Біблія: з однієї точки зору це повністю
© Лановик З.Б., 2004
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уніфікована цілість метафоричності й образності, з іншої – вона є абсолютно децентралізована. Іншими
словами, вона постійно конструює і деконструює себе" [4:84-85]. Є значно більше причин, чому Біблія
викликає особливий інтерес літературознавців, мистецтвознавців, філософів. Водночас існує ряд причин,
чому для дослідження Біблії неприйнятні традиційні підходи до аналізу тексту, що робить її об'єктом
окремої наукової дисципліни – біблійної герменевтики.
За час існування Біблія здобула визнання не тільки як релігійна книга християнства, а й як складний
духовно-культурний феномен людства. Не зважаючи на її текстову природу, ніхто із світових
літературознавців не вважає її художнім твором і не прирівнює до зразків літератури, беручи до уваги
ряд особливостей не властивих для літературних творів. Стосовно цього Н. Фрай висловлювався так:
"Ось книга, яка безперервно здійснює плідний вплив на англійську літературу, починаючи від англосакських письменників до поетів, молодших від мене, і при цьому ніхто не скаже, що Біблія "є"
літературним твором. Навіть Блейк, що значно далі своїх сучасників зайшов в ототожненні релігії з
творчою діяльністю людини, так Біблію не називав. Він говорив: "Старий і Новий Заповіти – це Великий
Код Мистецтва"" [5]. На думку Фрая, вивчення Біблії є необхідним для усіх гуманітаріїв, і в першу чергу
для філологів, оскільки вивчення Біблії дає ширше розуміння соціальної функції слів, відкриває більший
вербальний контекст, частиною якого є література, дає розуміння великої частини художніх образів і
символів мистецтва загалом. "Людина живе не так, як тварини в природі, а в оточенні міфологічного
універсуму, структури уявлень і вірувань, розвинутих у процесі її екзистенційної діяльності. Більшість з
них сприймається підсвідомо, і це означає, що наша уява може сприймати деякі елементи, представлені в
мистецтві чи літературі без усвідомленого розуміння того, що ми сприймаємо. Практично все, що ми
бачимо у цій структурі взаємозв'язків, є соціально обумовлене і культурологічно успадковане. Окрім
культурного спадку повинен бути і спільний психологічний спадок, в іншому випадку форми культури і
уявлення поза межами наших власних традицій будуть незрозумілими для нас... Одна з практичних
функцій критики, шляхом якої можна свідомо організовувати культурну традицію, на мою думку, більше усвідомити наше міфологічне середовище. А Біблія є безперечно найголовнішим елементом у
нашій імагінативній традиції, не залежно від того, віримо ми в неї, чи ні" [5]. І продовжує: "Можливо, і
були якісь зрозумілі причини, але сьогодні нема жодного оправдання вченим, які обговорюють різні
культурологічні проблеми, що беруть свій початок з Біблії і великою мірою окреслені у ній, і при цьому
роблять вигляд, ніби Біблії взагалі не існує" [5]. Не заперечуючи літературних достоїнств Книги Книг,
Фрай доходить висновку: "Літературний підхід до Біблії сам по собі не є неправомірним: жодна книга не
може здійснювати такого надзвичайного літературного впливу, якщо їй не властиві літературні
характеристики. Але Біблія абсолютно очевидно є щось "більше", ніж просто літературний твір, - і що би
це "більше" не означало, я не думаю, що тут прийнятна кількісна метафора" [5].
Більшість учених сходяться на думці, що Біблія у більшій частині текстів послуговується поетичною
мовою, тобто такою, яка властива художній поезії. Оскільки поетична мова дуже наближена до
риторичної (у першу чергу інтенсивним вживанням мовних фігур), і Біблія використовує цю поетичну
мову, але при цьому не перетворюється на поему чи інший художній твір, то її стиль можна назвати
риторичним. Основна риса літературних текстів – художність. Ніхто не може заперечити, що Біблійним
текстам притаманна ця риса. У жодній книзі немає такої палітри художніх засобів, як у Біблії. Однак,
традиційний погляд на Біблію, як ми знаємо, стверджує думку, що вона є "художня" правда. Ця точка
зору стосовно буквального значення припускає, що Біблія є невидимим зв'язком між словами, які містять
"істинні" картини історичних подій, та концептуальними доктринами. Вона є "засобом "об'явлення", і це
об'явлення означає щось об'єктивне, що приховане за словами і відкривається безпосередньо читачеві. Це
також "натхненна" книга, і це натхнення означає, що її автори виконували функцію, так би мовити,
святих магнітофонів, які записували під диктовку зовнішньої духовної сили…" [4: 229].
За визначенням критики, якщо текст передбачає конкретні зовнішні паралелі до вербальної
структури, то такий текст є не художнім, а описовим. Але "Біблія навіть на перший погляд дуже
відрізняється від описового письма. Письменник, описуючи щось з метою розкрити певні істини засобом
вербальних структур, уникає мовних фігур, оскільки всі фігури наголошують на тому відцентровому
аспекті слів, що відноситься або до сфери поезії, або до категорій риторики. А Біблія наповнена
експліцитними метафорами, гіперболами, різноманітною етимологією, грою слів, практично усіма
можливими художніми засобами, деякі з яких у лінгвістичних словниках розглядаються як граматичні
невідповідності чи логічні помилки. Але засоби граматики і логіки є достоїнствами поезії, у той час як
ніхто не може назвати Біблію поетичною структурою, хоча їй притаманні усі характеристики поезії, які
зараховуються до її особливих засобів літературного впливу" [4:231]. Тому ми вимушені погодитись із
висновком, до якого у процесі дослідження Біблії доходить Н. Фрай: "Біблію ми не можемо назвати ні
художньою, ні нехудожньою. Вона має літературне значення, але все ж "ми не можемо з нею робити те,
що ми робимо з Гомером чи Данте... В Біблії ми маємо справу із значно складнішою теорією значення і
істинності, ніж в інших книгах... Концентричний контекст Біблії розширюється до величини, що
зазвичай називається "Свята Біблія", і навіть може виходити значно далі за ці межі, якщо ми не
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зупинимось на них. Але де б ми не зупинилися, єдність Біблії як єдиного цілого – це концепція, яка
підкреслюється для розуміння будь-якої її частини. У першу чергу, ця єдність, підкреслимо, - не
метонімічне утвердження доктрини, спрямоване на нашу віру: це є єдність наративу і образності, яку ми
абсолютно правомірно можемо назвати імпліцитною метафорою" [5:62].
Художня природа тексту також означується часово-просторовими категоріями, закладеними в нього.
Хронотоп Біблії є ще однією характеристикою, яка відрізняє її від творів літератури. "Кожен акт уяви,
кожна єдність екзистенції і осягнення, це часово-просторовий комплекс, але не час плюс простір, а час
помножений на простір, так би мовити, в якому час і простір, якими вони є в нашому розумінні,
зникають, як зникають водень і кисень, коли вони стають водою. Таке значення вкладає Блейк у поняття
"вічний" (eternal) і "безмежний" (infinite). Вічність – це не безконечний час, а безмежність – це не
безконечний простір: це зовсім інші ментальні категорії, якими ми сприймаємо божественний світ.
Духовний світ, який візуалізується як світ незмінного порядку, символізується неваріативними
математичними відношеннями, це не вічний світ, а духовний, в якому просто усунено категорію часу. І,
для повного протиставлення, духовний світ візуалізується як незмінно триваючий світ абстрактного часу,
позбавлений обмежуючих рамок чи лімітів екзистенції" [6:46]. Таким чином, розуміння часо-простору в
літературі, навіть за умови вживання слів "вічність" і "безмежність", не має нічого спільного з істинним
розумінням цих категорій, яке передбачено Біблією.
Цікавим є також погляд Блейка на Біблію з точки зору рецепції (у її співвідесені з мистецтвом).
Сприйняття чи тим більше рефлексія, як правило, завжди спрямовані на ego. У осягненні Божого Слова,
крім звичайних у нашому розумінні процесів сприйняття долучається усвідомлення Творця як
Реципієнта: "Архетипове Слово Боже розглядає часово-просторовий світ як єдине творіння у вічності і
безмежності, зіпсоване і відкуплене. Воно є візією Бога (суб'єктивною і ґенетивною: візією, яку Бог має в
нас) ...візією створення, падіння, відкуплення і апокаліпсису... Біблія – це найбільший витвір мистецтва,
який осягає одночасно весь світовий досвід від створення до фінального видіння Міста Божого, охоплює
героїчні саги, пророчі видіння, легенди, символи, Євангелії Христа, поезію і ораторське мистецтво... З
певних причин юдеям вдалося зберегти імагінативну традицію, яку греки та інші нації втратили і пізніше
сприйняли лише у замаскованій чи алегоричній формі" [6:108].
Як відомо, у процесі читання тексту, одна з основних функцій відводиться уяві. Під час читання
художнього твору кульмінаційними з точки зору уяви є прочитання кульмінаційних епізодів чи особливо
образних уривків. Біблія, на думку Н. Фрая, є єдиним текстом, де роль уяви має більше значення не в час
читання, а після завершення читання тексту: "Біблія завершується видінням кінця часів і історії, і є
надзвичайно відкритим завершенням. Вона завершується запрошенням прийти чи увійти в образ пиття
живої води. Тут мається на увазі, що її реальність починає діяти в уяві читача, як тільки він завершує
читати" [4:235]. Окрім того, стосовно уяви у процесі читання Біблії, ми можемо сказати, що це дещо
відмінний тип уяви, оскільки література в осягненні процесів буття коливається у межах між сном і
мрією, незрозумілим минулим і незнаним майбутнім, де центральними є категорії долі і випадку, в той
час як Біблійні тексти підпорядковані Богові як Першопричині, що повністю визначає сенс,
послідовність і передбачення/розуміння подій буття – від створення і гріхопадіння до апокаліптичного
кінця. Отже, тут ми маємо справу з гіпотетично-творчим/ розуміючо-творчим типами уяви і мислення.
Переходимо до ще одного аспекту, на якому необхідно зупинитись детальніше – полісемантичній
структурі значення тексту. Починаючи від Августина, через Данте [7:387], у літературній критиці
утвердилась концепція "чотирьох значень": буквального, алегоричного, морального і анагогічного
[8:606]. Очевидно, нема потреби детально з'ясовувати, що твори художньої літератури не виходять за
рамки перших трьох значень (за винятком, можливо, окремих творів, таких як "Божественна комедія"
Данте, де можна виявити й анагогічний сенс). Тому анагогічна критика зазвичай асоціюється з теологією
чи релігійною доктриною і дуже рідко застосовується до власне літературних творів. Однак, "анагогічна
точка зору в критиці веде до концепції існування літератури у її власному універсумі, яка вже є не
коментарем життя чи реальності, а сама містить життя та реальність у системі вербальних взаємозв'язків"
[9:122].
Анагогічне значення Біблійних текстів вирізняє їх з-поміж літературних творів. Літературі властивий
міметичний спосіб осягнення дійсності, що базується на віддзеркалені явищ буття (природи). Але "коли
ми переходимо до анагогії, то природа стає не вмістилищем, а вмістом, і архетипні універсальні символи,
такі як місто, сад, пошук, шлюб уже не бажані форми людської внутрішньої природи, а самі стають
формами природи. Природа тепер стає внутрішнім елементом розуму безмежної людини... Це вже не
реальність, а мисленнєві чи уявні межі бажання, яке є безмежним, вічним, і тому апокаліптичним"
[9:119] (апокаліптизм у концепції Н. Фрая набуває сенсу надприродного об'явлення, божественного
пророцтва, трансцендентного осягнення буття). Усі види літератури зазнали глибокого впливу
анагогічного значення Писання чи апокаліптичного об'явлення. У той час, коли зміст літератури полягає
у "чистій образності" чи імагінативності, Писання, будучи також релігійними документами, є
поєднанням імагінативного та екзистенційного змістів.
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Літературний світ, навіть якщо й можна його назвати літературним універсумом, це все-таки тільки
художня реальність, а не окремий екзистенційний універсум. "Апокаліпсис означає об'явлення, і коли
мистецтво стає апокаліптичним, - воно об'являє. Але воно об'являє тільки у своїх власних термінах і у
своїх власних формах: воно не описує і не відкриває окремого змісту об'явлення. Тільки коли поет чи
критик переходить від архетипної до анагогічної фази, вони входять у фазу, в якій лише релігія, - чи
щось, що у категоріях вічності може дорівнятись до релігії, - може осягнути зовнішню мету" [9:125].
Таким чином, тут ми маємо справу з двома різними типами мислення: в літературі – імагінативне,
художньо-образне мислення, у сакральних текстах – трансцендентне апокаліптичне мислення. Тому
вивчення літератури спрямоване на розуміння художнього світу уяви у безмежній кількості проявів
людської думки, пропущеної через творчий процес, що в результаті є хоч і творчою, можливо, дуже
індивідуальною, але все-таки рефлексією реального світу. Сакральні тексти, хоч їх теж можна розглядати
з точки зору їхньої художньо-образної природи, мають зовсім іншу природу, де образи чи художні
фігури є лише зовнішнім оформленням внутрішньої структури апокаліптично-трансцендентного змісту,
а тому їх вивчення повинно в першу чергу передбачати осягнення їх анагогічного значення. "Звичайно,
Біблія настільки ж образна, як і будь-який інший літературний твір. Але на відміну від нього, ця
образність повинна сприйматися як сокровенна і поглинатися у мовчазному слуханні, яке є
випробуваною реакцією на Слово Боже" [4:187].
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Лановик З.Б. Художественная природа Библейских текстов: проблема рецепции и интерпретации
В статье исследуются основные проблемы рецепции и интерпретации Библейской поэтики. На
основании трудов Н.Фрая и др. анализируется феномен сакрального текста, затронута проблема
полисемии Библейских текстов. Ключевые слова: Библия, литература, поэтика, текст, феномен,
герменевтика.
Lanovyk Z.B. Artistic Nature of the Biblical Texts: the Problem of Reception and Interpretation
The paper studies the major problems of reception and interpretation of the Biblical poetics. It analyses the
phenomenon of the Sacred text and mentions the problem of polysemy of the Biblical texts, relying on works by
N. Frye. Key words: literature, poetics, text, phenomenon, hermeneutics.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СЛОВА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ
Предметом статті є осмислення функціонування слова, як першооснови будь-якого наративного
фрагменту, у літературному тексті. Визначається вплив дискурсу, підтексту на формування його
значення. Зазначено, що саме в контексті слово промовляє, реалізовує себе, набуває буттєвості.
Ключові поняття: слово, значення, дискурсивне поле, смисловий ланцюг, контекст, підтекст, текст.
Загальновідомим є те, що семантика художнього тексту формується структурами різних мовних
рівнів, саме їх організація та взаємодія створюють зміст тексту, який сприймається як автономний лише
на фоні цілісної структури. Процес сприйняття літературного тексту включає в себе такі взаємопов'язані
етапи як сприйняття слова, речення, текстового фрагменту і врешті усього твору.
Цілком зрозуміло, що основою будь-якої наративної структури є сприйняття її складових.
Першоосновою усіх художніх засобів є, звичайно, слово (знак), оскільки будь-яка наративна
структура – це послідовність знаків, яка набуває значення в залежності від певної знакової системи, яку
відкриває для себе читач. Отже, для того, щоб показати, який процес відбувається у певному
текстовому фрагменті, слід розглянути дію окремого слова. Відразу ж зауважимо, що слово в
літературі модерну означає дещо інше, ніж слово в реалістичній літературі. Якщо слово в реалістичних
текстах веде читача до конкретного значення – то в модерній літературі воно бавиться усією палітрою
своїх значень і веде читача від одного значення до іншого, аж поки читач не зрозуміє знакового коду,
який і буде слугувати каталізатором для вибору потрібного значення. Слово скинуло з себе гніт
значень і, наче компенсуючи неволю в минулому, прагне насолодитися своєю багатогранністю, показати
надзвичайну широту своїх можливостей. Доречно тут пригадати міт батьківства, коли непокірний син
(слово) звільняється від догматичної влади батька (значення) і прагне жити за власними законами.
Отож, у модерному письмі вимальовується, в основному, така картина: слово – значення – значення.
Показовим з цього погляду є міркування Г. Гадамера щодо логічної невідповідності категорії однини,
яка властива слову взагалі, і внутрішньою нескінченістю можливих денотатів, що позначаються словом
[1:28]. Для того, щоб показати дію окремого слова у літературному тексті звернемося до рис.1.
Слово в літературному тексті
Дискурс слова в літературному тексті
Значення слова в літературному тексті
Закріплення значення слова в літературному тексті
Дискурс слова в літературному тексті
Слово в літературному тексті

Рис. 1. Дія слова в літературному тексті.
Як бачимо, слово не є чимось абсолютно окремим, однозначним, а має певний дискурс, оскільки, як
зазначав Г. Гадамер: "...воно не "стоїть", а розчиняється у сказаному" [2:210], адже реалізувати себе
може лише в контексті. Саме тоді набуває різних відтінків, створюючи власне дискурсивне поле. У свою
чергу слово, володіючи певним дискурсивним полем, творить ряд значень, які складають смисловий
ланцюг, відсилаючи читача від одного значення до іншого. Далі передбачається відтворення значень,
при цьому кожне поняття є запитанням, на яке читач має відповісти "так" чи "ні", або ж "можливо",
тобто визначити, чи збігається воно із загальною картиною, що вимальовується унаслідок наративного
© Дем'янюк М.Б., 2004
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фрагменту, або навпаки. Говорячи словами Поля Рікера, відбувається робота думки, яка полягає "у
перетворенні смислів таємних в смисли виявлені, показує рівні значень, що містяться в значенні
буквальному" [3:235]. Читач має підібрати "код", щось спільне, що пов'язує означуваний зміст із
означенням, і внаслідок цього розшифрувати приховані смисли.
Наступний етап дії слова текстового фрагменту полягає в закріпленні за ним конкретного значення,
яке виявляється в результаті розуміння відношення між обома значеннями що, у свою чергу, розкриває
код для розшифрування наступних складових ланцюга значень. Дещо подібний процес досліджує в
своїй праці "Курс загальної лінгвістики" Фердінан де Сосюр, коли веде мову про вартість слова. Автор
зазначає: "Зміст слова по-справжньому визначається лише завдяки опорі на те, що існує поза ним. Як
складник системи слово має не лише значення, але – і насамперед – вартість" і далі: "... роль будь-якого
слова визначається його оточенням" [4:43]. Говорячи про процес закріплення за будь-яким текстуальним
знаком певного значення, слід відмітити неабияку роль підтексту, завдяки якому письменник допомагає
читачу зорієнтуватися в широкому просторі смислової різноманітності слова. Підтекст активізує
діяльність, здібності читача, який має відтворити те, що знаходиться поміж текстом і уявою. Він
самостійно заповнює "лакуни" (Вольфган Ізер), намагаючись намалювати для себе повну картину
відображеного у тексті. Це викликає постійне напруження уяви читача, який знаходиться у пошуку
зв'язків між значеннями слова, вибирає конкретне, відповідне даному моменту значення, прагнучи тієї
миті, коли, за висловлюванням Г. Гадамера, слово "мусить зафіксувати близькість, тобто зупинити те, що
вислизає" [1:50]. Слід відмітити, якщо в традиційних текстах прийоми, які сприяли створенню
підтексту твору, застосовувались несвідомо, то в модерному письмі вони використовуються цілком
усвідомлено, спеціально для того, щоб примусити читача самостійно уявляти, мислити, вибирати,
шукати орієнтири в смисловому ланцюгу, розкриваючи вторинні значення слова, як наслідок цього
втягнути його у літературний текст. Отже, лакуни в тексті є необхідними, адже уявлене створюється
лише тоді, коли щось відсутнє. При цьому створення підтексту дещо обмежене невидимим втручанням
письменника, який через певний зв'язок, розшифрований читачем, коригує цей процес. Слід зазначити,
що не завжди виявлений зв'язок діє упродовж усього художнього твору, часто він може несвідомо або ж
усвідомлено (особливо це стосується модерної літератури) змінюватися. Інколи зміна є досить
неочікуваною і разом з цим оригінальною, що надає елітний відтінок усьому художньому тексту. Отож
після вибору конкретного значення, чому сприяє виявлення замовчуваних і прихованих смислів,
відбувається закріплення його за певним словом. Після цього читач знову повертається до дискурсу,
який оцінюється інакше, з точки зору особливостей творчої манери, художньої техніки письменника.
Має місце процес, коли значення, породжене ланцюгом слів, безпосередньо порівнюється з окремими
ланцюговими поняттями, знаходячи при цьому потрібні відомості. Саме слово на даний момент немовби
відсторонюється. Відбувається пошук закономірностей і особливостей у побудові смислових рядів
даного текстового відрізку, відрізку створення кожної окремої ланки.
Надалі здійснюється повернення до самого слова, яке тепер сприймається на зовсім іншому, більш
високому рівні, з розумінням його значення, ролі, місця, відтінкових особливостей, як знак, через який
виявляється своєрідний стиль письменника, як проявлення певних характерологічних рис героя.
Загалом відбувається процес, коли слово, на думку Г. Гадамера, набуває статусу промовлюваності,
оскільки внаслідок промовляння, промовлене відбулося. Слово висловило себе, набуло самодостатності
через зв'язок з іншими словами, які вивільнили його для самого себе. У цей момент, як зазначає
Г. Гадамер "слово стає промовлюванішим, а промовлене суттєвішим" [1:47].
У подальшому відбувається перехід від попереднього до наступного слова літературного тексту, яке
діє за ідентичною схемою. Унаслідок цієї дії кожне нове слово щільніше наближає читача до тексту.
При цьому попереднє значення слова автоматично відкладається у пам'яті, тобто всупереч одноразовості
акту промовляння, набуває тривалості, а дія наступного певним чином узгоджується з попереднім,
вимальовуючи з окремих деталей цілісну картину, яка лежить в основі текстового фрагменту. Цю
закономірність М. Гайдеггер сформулював так: "Правильне тлумачення ніколи не розуміє текст краще
від його автора, однак розуміє його інакше. Але це інше розуміння мусить збігатися з тим, що пропонує
висвітлюваний текст" [3:197]. Так відбувається рух до все нових і нових слів, унаслідок якого зростає
кількість відомої інформації, що несе текстовий фрагмент, і зменшується кількість невідомої. Помічено,
що відоме може підсвідомо для читача підлягати певним змінам, унаслідок надходження, з
розширенням горизонту відомого, нових даних. Таким чином, слово з властивим йому прагненням до
буттєвості реалізує цю потребу через взаємодію з іншими наративними одиницями унаслідок чого і
набуває істинності. Вкотре апелюючи до Г. Гадамера, згадаємо його промовисте висловлювання
стосовно того, що слово може сказати все, і чудо мови полягає в тому, щоб зафіксувати його близькість
до буття, спіймати все, і насамперед себе. Саме тоді автор і читач отримують насолоду, захоплюючись
відкриттям внутрішнього багатства слова.
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Матеріал надійшов до редакції 20.02.2004 р.
Демянюк М.Б. Реализация слова в литературном тексте.
Предметом статьи есть осмысление функционирования слова, как первоосновы любого наративного
фрагмента, в литературном тексте. Определяется влияние дискурса, подтекста на формирование его
значения. Отмечено, что именно в контексте слово проговаривает, реализует себя, приобретает
бытие. Ключевые понятия: слово, значение, дискурсивное поле, смысловая цепь, контекст, подтекст,
текст.
Demyniuk M.B. The Realization of a Word within a Literary Text.
The article attempts to define the functions of words which form the basis of any literary narrative. It reveals the
influence of a discourse and an implication upon shaping the meaning of words. The paper points out that it is
in the context that a word verbalizes and realizes itself. Key words: a word, a meaning, a discourse field, a
semantic train, a context, an implication, a text.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ТРОПІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Стаття присвячена ролі інтертекстуальних тропів (ІТ) в організації та розумінні художніх текстів,
зокрема оповідань Д.Томаса. Визначаються джерела ІТ, особливості експліцитних та імпліцитних
маркерів інтертекстуальності у текстах. Ключові слова: тропи, інтертекстуальність, експліцитні
маркери, імпліцитні маркери.
У сучасних художніх, газетних, рекламних текстах широко використовуються алюзії. Алюзії є
проявом категорії інтертекстуальності. "Під інтертекстуальністю розуміється включення до тексту цілих
інших текстів з іншим суб’єктом мовлення або їх фрагментів у вигляді цитат, ремінісценції та алюзій"
[1:351]. За висновком Н.О. Фатєєвої, інтертекстуальний зв’язок стає особливо виразним, якщо посилання
на інтертекст входить до складу тропа [2:35]. Тропи, в яких реалізується інтертекстуальність, будемо
називати інтертекстуальними тропами (ІТ). У таких тропах відбувається поєднання переносу назви та
переносу смисла іншого тексту, що надає мовним одиницям особливої багатозначності.
Проблемі інтертекстуальності присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних лінгвістів та
літературознавців [1;3;4;5]. Разом з тим семантика і прагматика інтертекстуальних тропів, їх джерела
досліджувались мало. Мета даної роботи – виявити семантичні типи ІТ та їх роль в організації тексту, їх
значення для розуміння та інтерпретації художнього твору. Матеріалом дослідження є оповідання
видатного британського поета і прозаїка Ділана Томаса, творчість якого відзначається інтенсивним
використанням тропів, частина яких базується на алюзіях до біблійних та британських міфів і легенд.
Міжтекстові алюзії виявляються в сигналах парадигматичного зв’язку, які можна назвати маркерами
інтертекстуальності [1:378]. Маркери інтертекстуальності можуть бути експліцитними або
імпліцитними. Експліцитні маркери інтертекстуальності в оповіданнях Томаса пов’язані переважно з
Біблією, а імпліцитні – з британським фольклором. Особливо системний характер мають експліцитні
маркери інтертекстуальності в оповіданнях "The Mouse and the Woman" та "The Tree".
До експліцитних маркерів інтертекстуальності в оповіданні "The Mouse and the Woman" належать 10
прямих позначень, це біблійні імена Adam, Eve, а також Rachel, Leah, назва реалії – Eden.
Парадигматичний зв’язок даного оповідання з інтертекстом здійснюється у двох напрямках. Перший
напрямок включає прямі позначення та являє собою переказ головним персонажем біблійної легенди про
Адама та Єву своїй коханій жінці: That night he told of the love in the garden of Eden. ‘A garden was planted
eastward, and Adam lived in it. Eve was made for him, out of him, bone of his bones, flesh of his flesh’ [6:68].
Другий – тропеїчний – напрямок реалізації інтертекстуальності пов’язаний і взаємодіє з першим
напрямком, він стає основою трьох ключових тропів у тексті. Одна з метафор базується на прямому
перенесенні біблійної легенди в сучасну оповідь: God, whom he had searched for in his loneliness, had
formed her for his mate as Eve for Adam out of Adam’s rib [6:65]. Дві метафори, які зустрічаються на
початку та в кінці оповідання, утворюють своєрідну тропеїчну рамку оповіді. Ці метафори будуються на
авторському переосмисленні біблійної легенди: It is not a little thing, he thought, this writing that lies before
me. It is the telling of a creation. It is the story of birth. Out of him had come another. A being had been born,
not out of the womb, but out of the soul and the spinning head. <…> He had given a woman being [6:62].
Можна зрозуміти, що головний персонаж, письменник створив кохану жінку лише у своїй уяві, "зі своєї
душі та голови". Тобто, спостерігається своєрідний " текст у тексті", і письменник сприймає уявну жінку
як реальну. Завдяки інтертекстуальним метафорам, зв’язку сучасної оповіді з біблійною твір набуває
високого духовного значення, оповідання стає притчею про перше кохання.
В оповіданні "The Tree" спостерігається найбільша кількість біблійних алюзій з усіх творів Томаса:
більше 30 прямих позначень подій та реалій та 19 тропів, що мають біблійну основу. Основними
маркерами інтертекстуальності є власні назви Christ, Calvary, Eden, the Bible, Bethlehem, причому слово
Bethlehem зустрічається у тексті п’ять разів, прямі позначення біблійних подій та реалій: crucifixion, the
birth in the manger, the twelve stages of the cross, the apostle. Персонажі оповідання уподібнюють
валлійські краєвиди (пагорби, долини), поселення, події біблійним місцям та оповідям: The child lay in
bed. He watched the rocking horse and wished that it would grow wings so that he could mount it and ride into
the Arabian sky ; Bethlehem, said the idiot to valley, turning over the sounds of the word and giving it all the
glory of the Welsh morning [6:43,47].
Ключовими інтертекстуальними тропами, що базуються на біблійних алюзіях, є антропоморфні
метафори: As he unfolded the story of the twelve stages of the cross, the tree waved its boughs to the child. An
apostle’s voice rose out of the tarred lungs [6:47]. Особливого значення в оповіданні набуває слово tree – і
як засіб позначення компонентів 9 метафор та порівнянь, і завдяки інтертекстуальним відношенням – за
легендами, elder (бузина) була тим деревом, з якого зробили хрест для розп’яття. У цьому контексті
© Ємець О.В., 2004
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легше декодується метафора крові сонця на бузині: there was the blood of the noon sun on the trunk of the
elder, staining the bark [6:47]; метафора the blood of the noon sun є алюзією до крові Христа на розп’ятті.
Відбувається надкодування знака дерева (бузини) – воно стає не лише загадковим деревом для хлопчика,
не лише пов’язується зі смертю Христа, але й наділяється ще однією рисою – воно називається
найпершим деревом, що створює асоціацію з біблійним деревом добра і зла: ‘The first tree. The first tree
you told me of. In the beginning was the tree, you said. I heard you’, the child shouted. ‘The elder is as good as
another’, said the gardener [6:46]. У творі відбувається об’єднання двох легенд – про утворення світу та
про розп’яття, що надає тексту характеру притчі про добро і зло, про життя і смерть.
Взаємодія кельтських фольклорних мотивів та біблійної міфології при характеристиці жінки Райенон
(Rhianon) в оповіданні "The Visitor" має комплексний характер. Райенон, яка доглядає за смертельно
хворим поетом, на початку твору зображується за допомогою біоморфних тропів, які несуть позитивну
оцінку: Rhianon blew away the chills of the west wind like a wind from Tahiti [6:26]. У середині оповідання
цей образ отримує розширене значення завдяки експліцитному зв’язку з біблійною легендою: She had
gone and had returned with food, as simply as a maiden out of the Old Testament. Her name meant nothing. She
had a strange name out of the Bible. Such a woman had washed the body after it had been taken off the tree
[6:29]. Райенон наділяється тими ж рисами, що і Марія, яка брала участь у знятті Ісуса з хреста та
обмивала його тіло. Проте пряма вказівка на наявність її імені в Біблії є хибним сигналом, розрахованим
на фонові знання читача, обізнаного з кельтським (валлійським) фольклором. Інформований читач не
може не знати, що ім’я Райенон відсутнє в Старому та Новому Заповіті, що це ім’я однієї з кельтських
богинь [7:21], а також героїні валлійського фольклору Rhiannon [8]. Таким чином, автор використовує
подвійне кодування: 1) встановлюється зв’язок кельтського імені з Біблією та, відповідно, самої героїні з
біблійною оповіддю; 2) актуалізується значущість і роль героїнь з таким іменем у кельтській, валлійській
міфології, подібно до Марії в біблійних оповідях. Завдяки подвійному інтертекстуальному зв’язку образ
головної героїні твору набуває високого духовного значення.
В оповіданні "The Horse’s Ha" метафора, що базується на біблійній алюзії (вершник-смерть на білому
коні), винесена в сильну позицію, в перше речення твору: He saw the plague enter the village on a white
horse. It was a cancerous horseman, with a furuncle for a hat [6:35]. Остання строфа тексту "A Prologue to
Adventure" також включає біблійні мотиви; кінцева метафора твору створює асоціативний зв’язок з
оповіддю про всесвітню повінь: The sea of destruction lapped around our feet. We saw the starfall that broke
the night up. The glass lights on the iron went out, and the waves grew down into the pavements [6: 61].
Інтертекстуальні тропи, що базуються на алюзіях до британського фольклору, відіграють значну
роль переважно у ранній прозі Томаса. Складність їх інтерпретації пояснюється тим, що вони являють
собою переважно імпліцитні маркери інтертекстуальності. Серед факторів, які допомагають визначити
наявність та джерело алюзій та декодувати тропи, можна назвати: 1) повтори цих алюзій як імпліцитних
сигналів у кількох текстах автора або неодноразові повтори в рамках одного тексту; 2) розміщення цих
сигналів у сильних позиціях або в складі ключових тропів. В оповіданні "The Followers" такий сигнал
повторюється тричі в кінці твору в складі варіативних тропів: The tabby that purred like a kettle; The cat
and the fire were purring; the decent purring kitchen [6:123; 124]. Інтертекстуальний смисл дієслова
(дієприкметника) purr (purring) та іменника the cat (the tabby) стає зрозумілим у правому макроконтексті
в кінці твору, коли жінки починають розмовляти з привидом. Згідно з повір’ям, у Британії кішки
люблять привидів і мурчать, коли їх зустрічають [8:45].
Дерево як знак має особливий смисл у ранній прозі Томаса. Крім інтертекстуального зв’язку з
біблійною легендою про дерево пізнання добра і зла, дерево життя, існує парадигматичний зв’язок з
поняттям дерева у кельтській міфології. Дерево – один з центральних елементів кельтської релігії, друїди – кельтські жерці – обожнювали таке дерево, як дуб [7:18]. Дерево мало і духовне значення як
джерело мови, літератури. Так, літери валлійського алфавіту мали символічний характер, кожній літері
відповідало кодове дерево: A – ailm (ялина), B – birch (береза). З комбінації гілок і листя цих дерев барди
побудували систему спілкування з практичних і філософських проблем [8: 90]. На нашу думку, саме ці
мотиви стали джерелом багатьох тропів у прозі Д. Томаса: but the tree was the tree of words [6:29]; the live
pages of the book of days; the pages were gardens, the built words were trees [6:6]; There were six vowels in the
language of the branches. Old Vole heard the leaves [6:58].
Таким чином, більшість інтертекстуальних тропів в оповіданнях Томаса базується на авторському
переосмисленні біблійних та британських міфів і легенд. Тексти наділяються амбівалентністю,
багатозначністю (оповідання "The Tree", "The Visitor", "A Prospect of the Sea"). Використання інтертексту
стає одним з джерел мовної творчості Томаса, основою багатьох тропів. Інтертекстуальність тропів
допомагає автору об’єднати біблійні та британські міфи (оповідання "The Visitor", "The Orchards"),
використати їх для власної міфотворчості. Відбувається міфологізація сучасного життя, поєднання
сучасних подій з міфологічними надає оповіді символічного значення, персонажі оповідань "The Mouse
and the Woman", "The Tree", "The Visitor" наділяються високими духовними якостями завдяки їх
порівнянню з біблійними героями. Інтертекстуальні тропи відображають не лише авторську картину
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світу, але й відтворюють своєрідність британської, в тому числі валлійської, культури, мислення,
міфологій, демонструють значення природи у британській картині світу.
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Емец А.В. Проблемы интерпретации интертекстуальных тропов в художественном тексте
Статья посвящена роли интертекстуальных тропов (ИТ) в организации и понимании художественных
текстов, в частности рассказов Д.Томаса. Определяются источники ИТ, особенности эксплицитных и
имплицитных маркеров интертекстуальности в текстах автора. Ключевые слова: тропы,
интертекстуальность, эксплицитные маркеры, имплицитные маркеры.
Yemets O.Y. The Studies on the Interpretation of Intertextual Tropes in Fiction.
The paper centers on the role of intertextual tropes in the arrangement and understanding of works of fiction:
short stories by D. Thomes’s in particular. It reveals the primary sources of IT as well as the peculiarities of
explicit and implicit markers of intertextuality. Key words: tropes, intertextuality, explicit markers, implicit
markers.
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ПЕРЕКЛАД ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
Предметом статті є розгляд інтерпретації художнього тексту на матеріалі українського та
російських поетичних перекладів вірша Р.Кіплінга "If". Визначається залежність інтерпретації від
контексту та змісту і форми художнього твору. Ключові слова: переклад, інтерпретація, зміст,
форма, вірш, контекст.
Відомо, що головне завдання перекладу – домогтися максимальної автентичності у процесі
тлумачення змісту тексту засобами мови перекладу. Величезного значення тут набуває рівень інтелекту
перекладача, або, як зазначає В. Радчук, його особистісні психофізичні властивості: здатність до
абстрактного мислення, оперативна і довготривала пам’ять, варіативність мислення, внутрішнє "відчуття
мови" (іноземної і рідної) тощо [1]. Усе це відіграє важливу роль у творчості перекладача, а саме в умінні
інтерпретувати текст.
В англійській мові дієслово to interpret означає не лише пояснювати, тлумачити, інтерпретувати,
розуміти (як), але й перекладати усно [2:394], на відміну від дієслова to translate, яке частіше вживається
для позначення письмового перекладу. Саме цю різницю деякі перекладознавці переносять на поняття
перекладу (translation) та інтерпретації (interpretation), вважаючи, що перекладач (translator) – не
обмежений у часі, необхідному для перекладу, в той час як перекладач (interpretor) не має часу і змоги
переробити, удосконалити своє тлумачення; перекладач (translator) має вільний доступ до словникового
та довідкового матеріалу, чого немає у перекладача (interpretor); перекладач (translator) безпосередньо не
контактує з реципієнтами, а тому часто не знає їхньої реакції, перекладач же (interpretor) має тісний
контакт з аудиторією; і, нарешті, перекладач (translator) залежний від оточення, а перекладач (interpretor)
є повністю самозалежним [3:137].
Зауважимо, що подібне розуміння інтерпретації є занадто вузьким (професійним) і обмеженим.
Сучасні перекладознавці та літературознавці – В. Комісаров, В. Кухаренко, В. Радчук, Л. Краснова,
Р. Гром’як та ін. – розглядають інтерпретацію значно ширше: як "засвоєння ідейно-естетичної, смислової
та емоційної інформації художнього твору, яке здійснюється шляхом відтворення авторського бачення та
пізнання дійсності" [4:6]; як "метод літературознавства й літературної критики, тлумачення змісту твору
й його форми в певній культурно-історичній ситуації його прочитання" [5:4]; як "дослідницьку
діяльність, пов’язану з тлумаченням змістової, смислової сторони літературного твору на його
структурних рівнях через співвідношення з цілістю вищого порядку" [6:316].
Інтерпретація (тлумачення) художнього тексту має місце, коли мовна ситуація чи окрема мовна
одиниця не знаходять відповідного аналогу у мові перекладу, і перекладач змушений вдаватися або до
опису, або до відповідної лексичної трансформації, домагаючись автентичності трактування. Завдання
інтерпретації полягає в тому, щоб створити нову якість тексту, відмінну його подібність. Тому
результатом інтерпретації є варіантна відповідність, тобто перекладач пропонує варіант перекладу, який,
на його думку, є найбільш вдалим відповідником оригіналу за формою і змістом.
Метою цього дослідження є характеристика типологічних і специфічних рис інтерпретацій вірша
Р. Кіплінга "If" в поетичних перекладах українською та російською мовами.
Зазначений поетичний твір має шість російськомовних версій – "Заповедь" М. Лозинського, "Когда"
Вл. Корнілова, "Если сможешь" А. Грибанова, "Из тех ли ты" А. Шарапової, "Если…" С. Маршака, "Будь
в силах ты…" В. Топорова – та одну україномовну, переклад Є. Сверстюка "Якщо".
Опублікований у 1910 році, вірш Р. Кіплінга "If" отримав широке визнання у критиків та читачів. За
змістом це був своєрідний заповіт, у чомусь подібний до пушкінського "Пам’ятника" та шевченківського
"Заповіту", де йшлося про категорії етики, яким поет надавав особливого значення. Головним етичним
принципом Р. Кіплінга є відповідальність, тому він вимагає виконання обов’язку і самодисципліни від
усіх і, в першу чергу, від самого себе. Важлива особливість поезії Р. Кіплінга – її концептуальність. Поет
бачить світ у протиріччях – соціальних, національних, етичних, – які уособлюють зіткнення та боротьбу
порядку з хаосом. Пристрасть, інстинкти, на думку Р. Кіплінга, формують в людях індивідуалізм та
антагонізм, тому людина мусить виховати в собі та інших волю, мужність, витримку, почуття обов’язку
по відношенню до суспільства, в якому вона живе. Ці істини були породжені самим життям, а тому є
незмінними в усі часи. Вірш "If", навіть якщо він, на перший погляд, прозоро чіткий і зрозумілий,
насправді має в собі дуже глибинні смислові відтінки, що виявляються в кожному новому прочитанні.
Звідси й постійний перекладацький інтерес до кіплінгівського шедевру, який дає широкі можливості до
інтерпретацій.
Різні підходи до тлумачення твору виявляються вже в перекладі його заголовку. Лише у Є. Сверстюка
("Якщо") та С. Маршака ("Если") він співпав з оригіналом. Наступні переклади зберігають категорію
умовності, підкреслюючи різні її прояви. Так, у варіанті Вл. Корнілова "Когда" умовність є синонімом
© Приходько В.Б., 2004
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упевненості, у перекладі А. Грибанова "Если сможешь" умовність межує з ймовірністю, а у інтерпретації
А. Шарапової "Из тех ли ты" умовність стає в деякій мірі сумнівом.
Окремо стоїть класичний, хрестоматійний переклад М. Лозинського, що має назву "Заповедь". Вона
цілком виправдана, якщо вникнути в суть останніх строф, звернених, як вважалося, до сина, який загинув
у 1915 році на фронті у Франції, що стали поетичним заповітом Р. Кіплінга:
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And – which is more – you’ll be a Man, my son! [7:150]
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек! [7:151]
Заголовок "Будь в силах ты…" В. Топорова розкриває дидактичний зміст вірша, тобто містить у собі
повчання і в цьому наближається до "Заповеди" М. Лозинського. Однак акцентація дидактичності криє в
собі певну небезпеку: перетворити твір на настанову, що б спотворило вірш англійського поета, якому
вдалося уникнути цієї загрози. Як зазначав А. Звєрєв, Р. Кіплінг "добивался сочетания почти
несоединимых начал: фактографической правды и высокой притчевости или нескрываемого назидания –
и, вопреки канону, утверждавшему, что в поэзии такой синтез невозможен, у него получались не
прописи, не унылые басни, а стихи, полные мощного внутреннего напряжения…" [8:106]. Художньофілософській системі кіплінгівського вірша повчально-заповідального тону задають імперативи (don’t
deal in lies; don’t give way to hating; don’t look too good, nor talk too wise), модальне дієслово can (if you can
keep your head; if you can trust yourself; if you can dream; if you can think etc.), чітка ритмічність, а також
цезури, присутні майже в кожному рядку, що підкреслюють категоричність тверджень (if you can trust
yourself // when all men doubt you; if you can wait // and not be tired by waiting etc.).
Поетика перекладу М. Лозинського майже адекватна поетиці Р. Кіплінга: широке вживання
імперативів (владей собой; верь сам в себя; умей прощать; останься прост; будь прям и тверд; наполни
смыслом каждое мгновенье і т.д.), модального дієслова должен (ты должен все воссоздать с основ),
наявність цезури (владей собой // среди толпы смятенной; верь сам в себя, // наперекор вселенной; пусть
лгут лжецы, // не снисходи до них; умей мечтать, // не став рабом мечтанья і т.д.), і, нарешті, повтор
ритмомелодики та віршованого розміру (п’ятистопний ямб). Cлід зауважити, що крім М. Лозинського
ритміку та розмір кіплінгівського вірша повторив ще Вл. Корнілов у своєму перекладі "Когда" [8:196].
На відміну від М. Лозинського, В. Топорову не вдалося так органічно поєднати "фактографическую
правду и высокую притчевость ". У меншій мірі, ніж у Р. Кіплінга, повчання проявилося і в перекладах
А. Шарапової, А. Грибанова та С. Маршака, що частково пояснюється загальним стремлінням російської
літератури – уникнути відкритої дидактичності. Це ж стосується і перекладу Є. Сверстюка.
Проблему інтерпретації тексту часто поєднують з психологією художнього сприйняття. "Кожна
інтерпретація – це мить духовного спілкування дослідника з автором, - зазначає Л. Краснова, - це діалог
на рівні світоглядів. <…> Інтерпретація не стільки оперує текстом, скільки його значенням, втіленим у
форму" [5:21]. У процесі перекладу пошук варіантів інтерпретації обумовлений, насамперед, широким
контекстом, уявою та логічними міркуваннями самого перекладача. Оскільки об’єкт перекладу має свою
смисломісткість, спектр можливих інтерпретацій може бути практично необмеженим. Це
спостерігається і в варіативності перекладів вірша Р. Кіплінга "If", його окремих фраз та строф.
В оригіналі: If you keep your head…1 (дослівний переклад: якщо ти не втрачаєш голови; якщо ти
зберігаєш спокій).
У перекладі:
М. Лозинський

Вл. Корнілов

А. Грибанов

А. Шарапова

С. Маршак

В. Топоров

Є. Сверстюк

Из тех ли ты, О, если ты Будь в силах Як вистоїш…
покоен, не ты рассудка
кто не
[3:233].
растерян… не лишиться
дрожал…
[8:194].
[7:796].
[7:697].
Аналіз перекладів показує різну ступінь їх емоційності. Ніхто з перекладачів не використав у своєму
перекладі фразеологізму не втрачати голову (він найбільш відповідає ритміко-інтонаційній будові
кіплінгівського вірша), замінюючи його контекстуальними синонімами.
В оригіналі: If you can dream… (дослівний переклад: якщо ти можеш, спроможний, вмієш мріяти).
У перекладі:
Владей
собой…
[7:151].

Когда ты
тверд…
[8:196].

Сумей, не
дрогнув…
[8:192].

М. Лозинський

Вл. Корнілов

А. Грибанов

Умей
мечтать…
[7:151].

1

Когда в мечте Умей держать
ты ищешь
мечту…
утешенья…
[8:192].
[8:196].

А. Шарапова
Ты – друг
Мечты…
[8:194].

С. Маршак

И если ты Будь в силах
своей
ты
владеешь
мечтать…
страстью..
[7:697].
[7:796].

To keep one’s head – не втрачати голову; зберігати спокій [2:390].
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В. Топоров

Є. Сверстюк
Як зможеш
мріять…
[3:233].

В.Б. Приходько. Переклад як інтерпретація

Зіставляючи варіанти перекладу, спостерігаємо, що С. Маршак дещо відходить від Р. Кіплінга,
трансформуючи слово dream (мрія) у страсть. Однак, це не свавілля російського поета, а цілком
умотивована дія. Перекладач прагне емоційної рівноваги у поетичному творі, а тому компенсує втрачену
емоційність невикористаного фразеологізму не втрачати голову, вживаючи його контекстуальний
синонім владеть страстью.
В оригіналі: If you can make one heap of all your willings And risk it on one turn of pitch-and-toss…
(якщо ти можеш здійснити усі свої мрії, а потім ризикнути ними в азартній грі ( пер. мій – В.П.)
У перекладі:
М. Лозинський Вл. Корнілов А. Грибанов А. Шарапова С. Маршак В. Топоров Є. Сверстюк
Когда
Якщо ти
Умей
Сумей, когда Рискнешь в
И если ты Будь в силах
согласен на
зможеш в
поставить, в
игра того игре поставить способен все, ты всем,
орла и решку достойна,
радостной
состоянье…
что стало скопленным пориві одному
Поставить
надежде, На
Связать
помалу,
[8:194].
Тебе
Поставить все
все…
карту все, что
судьбу с
привычным, рискнуть ва- на карту…
[8:196].
накопил с
одним
банк за
выложить на
[3:233].
трудом…
броском
карточным
стол…
[7:151].
костей…
столом…
[7:796].
[8:192].
[7:697].
Найбільш точний переклад назви гри pitch-and-toss1 бачимо у Вл. Корнілова (орел и решка), інші
перекладачі вдалися до лексичних трансформацій: поставить все на карту; бросок костей; игра; все
выложить на стол; рискнуть ва-банк за карточным столом; поставити все на карту.
Отже, інтерпретація – це варіант художнього сприйняття інваріанту. Вона не може бути вичерпною,
бо не є вичерпним зміст художнього твору. Інтерпретація дає могутній поштовх для пошуків, роздумів,
поглиблення знань, загострення естетичного почуття, розуміння прекрасного, а отже – творчості. Можна
із впевненістю сказати, що у природі і практиці художньої інтерпретації лежить мистецтво.
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Матеріал надійшов до редакції 27.02.2004 р.
Приходько В.Б. Перевод как интерпретация.
Предметом статьи является рассмотрение интерпретации художественного текста на материале
украинского и русских поэтических переводов стихотворения Р. Киплинга "If". Определяется
зависимость интерпретации от контекста, содержания и формы произведения. Ключевые слова:
перевод, интерпретация, содержание, форма, стихотворение, контекст.
Prykhodko V.B. Translation as a Way of Interpretation.
The article examines the interpretation of the literary text (based on poetic translations of the poem "If" by
R.Kipling into Russian and Ukrainian). It defines the dependence of interpretation upon the context, contents
and composition of a literary piece. Key words: translation, interpretation, contents, composition, poem, context.

1

Pitch-and-boss – азартная игра, вариант известной "орлянки": столбик монет ставится "на кон"; тот, кому
удается с помощью другой монеты разбить столбик и перевернуть монеты на "орла", забирает перевернутые монеты
себе [2:696].
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ПАРАФРАЗА АПОКРИФІЧНИХ МОТИВІВ У "СЛОВІ ПРО ЛАЗАРЕВЕ ВОСКРЕСІННЯ"
Предметом дослідження у цій статті стали есхатологічні мотиви подорожі в потойбічний світ та
воскресіння старозавітних праведників, які невідомим автором "Слова про Лазареве воскресіння" були
запозичені з апокрифічного "Никодимового євангелія" і, наслідуючи традиції дружинної поезії,
опрацьовані в оригінальній манері.
Слово канон, яке в давньоруську мову було запозичене через посередництво церковно-слов’янської,
походить, ймовірно, від грецького слова очерет, комиш. Оскільки очерет використовувався як
вимірювальний засіб, то слово канон почало вживатися на позначення стандарту в різних галузях
людської діяльності, у тому числі і в теології. У богослов’ї каноном спочатку називали правила віри або
виконання релігійних обрядів, установлених церквою, а пізніше – список релігійних книг, офіційно
прийнятий церквою як Святе Письмо.
Необхідність створення старозавітного канону постала після зруйнування Єрусалиму і храму в 70
році по Р.Х., коли зникла централізуючи сила, розпалася система іудейського богослужіння, а євреї
опинилися розсіяними по різних країнах. У цих умовах релігійне мислення і релігійна література були
дуже різноманітними. До того ж з’явилася велика кількість християнських книг, від яких євреї хотіли
відмежуватися і не допустити їх використання у богослужінні.
Турботу про укладання новозавітного канону взяли на себе отці церкви у кінці ІІ століття по Р.Х. Цей
крок був викликаний тим, що після смерті апостолів з’явилися численні книги, які підписувалися їхніми
іменами, оскільки невідомі автори хотіли надати своїм творам авторитетності. Їх називали також
псевдоепіграфами – творами, підписаними несправжніми іменами.
Після формування ядра старо- і новозавітного канонів, значна кількість релігійних книг опинилися
поза межами канону, тобто не була визнана церквою як богонатхненна. Щодо цих творів вперше у ІV
столітті Ієронім вжив слово "апокрифи". Вони вважалися сумнівними, несправжніми, оскільки не були
інспіровані Духом Божим. Але ці твори також були не однорідними – одні містили суперечливі
священному писанню положення і тому були заборонені. Перший відомий список заборонених книг був
складений ще у Римській імперії у V столітті, у Київській Русі перший "індекс" "ложних" книг був
уміщений в "Ізборнику Святослава" (1073 р.). Інші ж відповідали догматам церкви, були пройняті
глибоким благочестям і через це дозволялися, але лише для читання, а не для богослужіння.
"Никодимове євангеліє" – саме такий твір. Знаходячись поза межами канону, воно, проте, ніколи не
було і серед "невірних", заборонених книг. Цей апокриф дуже давній – грецький оригінал з’явився у І-ІІ
ст. нашої ери, переклад західнослов’янськими мовами був здійснений незабаром після прийняття
християнства – у Х-ХІ ст. Дещо пізніше цей твір став відомим і в Київській Русі, хоча дослідникам відомі
його списки починаючи з ХV ст. Назва "Никодимове євангеліє" закріпилася за твором у VІІІ ст. Вперше
пам’ятка була опублікована за списком ХVІІ ст. І. Франком 1899 р. у Львові. Апокриф складається з двох
частин – "Діяння Пілата" та "Зішестя Христа у пекло". У давній українській літературі пам’ятка
побутувала у двох редакціях – короткій, що складалася з першої частини, та розширеній, до якої входили
обидві частини євангелія. Якщо перша частина набагато докладніше, ніж канонічні євангелія розповідає
про суд Пілата Понтійського над Ісусом Христом, то сюжет другої взагалі не має аналогій у них. Його
обґрунтуванням можуть бути хіба що рядки новозавітного тексту "Євангелія від Матвія" (Мф., 27:52-53),
в яких говориться про воскресіння померлих святих. Щодо авторства апокрифу, то Никодим, ім’ям якого
і названий твір, був фарисеєм, членом синедріону і таємним учнем Христа. Але як бачимо з самого
тексту євангелія, Никодим міг бути автором першої та заключного епізоду другої частини. Розповідь же
про "зішестя" до пекла була написана іншою людиною, а Никодимові лише передана. Оповідачами в
другій частині апокрифа виступають свідки описаних подій, сини Симеона Богоприємця Харин і Лентій.
Існує думка, що за цими іменами може приховуватись ім’я справжнього автора розповіді про deskensus –
письменника-гностика ІІ-ІІІ ст. Левкія Карина.
Впливом цього апокрифу позначений не один твір давньої української літератури, у тому числі і
давньоруська поема "Слово про Лазареве воскресіння". Вагомий внесок у вивченні пам’ятки належить
І. Франку. Так, у дослідженні "Слово о Лазареве воскресеніи. Староруська поема на апокрифічні теми"
[1] він визначає час і місце написання твору, його жанр, розглядає систему версифікації, відзначаючи при
цьому зв’язок пам’ятки з традиціями дружинної поезії, зокрема зі "Словом о полку Ігоревім".
Порівнюючи три відомі копії поеми, переписані з одного оригіналу і датовані ХVІ-ХVІІ століттями,
дослідник реконструює її сюжет, визначає літературні джерела і доходить висновку про оригінальність
композиції твору. Назва "Слово про Лазареве воскресіння" дана пам’ятці самим І. Франком також на
основі зіставлення назв та уцілілих фрагментів копій. Спостереження над твором І. Франка, що
зберігають своє значення і нині, на жаль, не знайшли продовження в літературознавстві, у той час як
© Горбач Н.В., 2004
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подальшого дослідження потребує специфіка інтерпретації біблійного сюжету, використання
апокрифічних мотивів, наголошення християнської морально-етичної проблематики.
Починається твір високопоетичним заспівом, що містить звертання Бога і його рішення звільнити
праведників, які знаходяться у пеклі:
"І се я іншому слави своєї не дам,
Та пущу слово моє на землю,
Та спасу людей моїх од зваб сатанинських " [2:37].
У наступній частині подається розповідь царя Давида про народження Ісуса Христа – царя, якому "є
небо престол, а земля – підніжжя ногам його" [2:37]. Почувши цю радісну звістку, Адам скликає
пророків і праведників, щоб від їхнього імені передати Ісусу звістку на землю про їхнє перебування в
потойбіччі. Виконання цього доручення покладене на товариша Христа Лазаря. З ім’ям цього жителя
Віфанії пов’язане одне з чудес Ісуса Христа – воскресіння Лазаря, яким Ісус виявив свою незаперечну
владу над життям і смертю, і після якого у нього увірувала велика кількість людей. Оскільки воскресіння
відбулося на четвертий день по смерті Лазаря, то його у поемі, услід за біблійною легендою, названо
"четвертоденним". Звертання Адама до Лазаря подане у формі антитетичного запитання:
"Ти на те мене, боже, створив єси,
Щоб малий вік на землі сій бути,
А се мя осудив у Ад
На многі літа мучитись?" [2:38].
Далі емоційно-смислове значення антитез підсилюється анафорами:
"... на землі сій
Малий час добро бачили,
А се в тузі сій
Многі літа в приниженні.
Малий час я царював
над тварями божими,
А нині многі дні
Раб я Аду, а бісам полоняник.
Малий час світло твоє бачив,
А се уже сонця твойого пресвітлого
Не бачу я многі літа,
І бурі вітряної не чую, господи!" [2:38].
Апелюючи до Бога, Адам висловлює свій жаль з того приводу, що над ним – творінням Божим –
знущається Ад. Слово ад походить від імені античного бога підземного царства мертвих Аїда. У "Слові
про Лазареве воскресінні", як і в "Никодимовому євангелії", засвідчена проміжна ланка в його
етимології – персоніфікацією пекла виступає його володар Ад. Наприклад, у поемі говориться: "І
проказує Ад до диявола..."[2:40] (подальший уривок твору, на жаль, не зберігся).
Навіть допускаючи власну гріховність –
"Коли я согрішив був
більше інших людей,
То воздав за діла мої мені
Муку сю – не жаліюся!" [2:38-39], – Адам не бажає миритися з марними
стражданнями пророків і праведників. У творі поіменно названі чотири старозавітні великі пророки –
Ісайя, Ієремія, Даниїл, Єзекіїль (ім’я останнього у тексті подано як Єзекія, але зі змісту зрозуміло, що
мова йде не про сина іудейського царя Ієхонії, а про одного з пророків). Також згадано про "всі сімдесят
пророків", хоча далі будуть названі імена лише трьох із них – Самуїла, Єноха, Іллі. Як бачимо, у поемі
згадуються автори як канонічних, так і апокрифічних творів. Поряд з ними у звертанні Давида стоять
імена Аарона – старшого брата Мойсея, що був покликаний богом на допомогу братові, наймудрішого
ізраїльського царя Соломона, праотця усіх людей Адама. Далі Адам дає більш розгорнуті
характеристики біблійних персонажів – праотця єврейського народу Авраама, патріарха ізраїльського
народу Якова, праведника Ноя, що єдиний із людей був обраний Богом для збереження роду людського,
вождя і законодавця єврейського народу Мойсея, царя Давида. Тут автор не просто перелічує імена, а
подає ті діяння, завдяки яким ці люди і уславилися. Так, говорячи про Авраама, автор у поетичній формі
передає біблійну легенду про випробування його віри, коли той "задля тебе [бога – Н.Г.] хотів оддати
сина свого Ісаака" [2:39], а в заслугу Мойсею ставиться те, що він "провів жидів через Чермнеє море,
розмовляв з тобою [богом – Н.Г.] на Сінайській горі у купині лицем до лиця" [2:39]. Підкреслюється і
увиразнюється думка автора про відсутність провин у згаданих осіб риторичними запитаннями, як
наприклад "Чи тобі, господи, й Авраам согрішив?", "А той-то, господи, що согрішив тобі?"(про Мойсея),
"То що, і той согрішив було?"(про Давида) [2:39] та подібними.
Крім канонічних, автор поеми використовує і сюжети невідомого походження. Такими є епізоди про
богообраність Ісайї, в якому той постає прообразом Христа, оскільки Бог вибрав його ще у
материнському лоні ("із чрева матері на небеса знесений" [2:39]), про царя Соломона. Зустрічається у
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поемі і своєрідна контамінація: канонічну традицію зображення пророка Ієремії, який носив ярмо (Ієр.,
28:10) використано щодо образу Даниїла:
"... й Данил щось согрішив,
Що носив дерев’яного козла на рам’ї –
Прообраз твоєї божественної страсті" [2:40].
Після воскресіння Лазар повідав Господу скарги тих, хто потерпає у пеклі. Саме ця звістка, за версією
автора "Слова про Лазареве воскресіння", спонукає Ісуса Христа і його небесне воїнство зруйнувати пекло.
Вважалося, що, оскільки мешканці підземного царства жили і померли в ту епоху, коли Ісус Христос ще не
спокутував людських гріхів своєю смертю, то його рятівного приходу вони мали чекати у підземному світі.
Уперше ця історія у вигляді зв’язного оповідання була викладена у "Никодимовому євангелії", в якому
говориться про прихід царя слави у подобі людській, який "вічну темряву озорив, нерозв’язні пута розірвав,
і відвідав ... тих, що в пітьмі гріховній сиділи" [3:44], "силою Своєю поправ смерть, і ухопивши диявола,
...віддав його на муки вічні і повів земного нашого отця Адама і пророків, і всіх святих, сущих у пеклі, у
Своє пресвітле сяйво"[4:16]. Вплив цього мотиву помітний і в заключній частині "Слова". У ньому,
наприклад, як і в "Никодимовому євангелії", Ісуса Христа названо царем слави:
"І зійшов Господь духом на Ада
І множество небесних воїнів ...
І всі янголи, ідучи зі хрестом на Ада,
Так мовляють: "Візьміте ворота вічні,
І хай знімуться ворота плачевні
І ввійде цар слави!" [2:41].
Для порівняння: у другому творі читаємо: "І був голос, подібний до грому: Прийміть ворота царів
ваших, і зведіть ворота вічні і ввійде Цар слави" [3:43].
У Біблії царями називали не лише найвищих посадових осіб держави, але і керівників війська, всього
народу, значних власників. Це слово прикладалося і до ідолів, як наприклад, до Молоха. У книзі Ісуса
Навина називаються імена 31 царя, оскільки у ті часи в Ханаані царя мало кожне місто. Царем Ізраїлю
названо Мойсея, царем величається Бог і його помазаник Христос. Перифраз же цар слави має інше,
небіблійне походження. Серед творів пізнішого часу його зустрічаємо у драмі ХVІІ-VІІІ ст. "Слово про
збурення пекла", яка теж була створена під впливом "Никодимового євангелія" і може бути об’єктом
самостійного дослідження.
Курс давньої української літератури як початковий і найтриваліший період розвитку нашого
письменства, має низку особливостей, зокрема специфічну жанрову і стильову системи, тематичний
діапазон, він позначений нерозривним зв’язком з історією і релігією народу, його фольклором. Одним із
важливих завдань при викладанні давньої української літератури є досягнення усвідомленого сприйняття
безперервності і спадкоємності розвитку цього історико-літературного періоду. "Слово про Лазареве
воскресіння" якраз і демонструє як побутування традицій дружинної поезії, так і новаторське
застосування їх до релігійної тематики, як подальший розвиток апокрифічної, есхатологічної тематики,
так і її олітературнення.
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Горбач Н.В. Парафраза апокрифического мотива в "Слове о Лазаревом воскресении".
Предметом исследования в этой статье стали эсхатологические мотивы путешествия в
потусторонний мир и воскресения ветхозаветных праведников, которые неизвестным автором "Слова
о Лазаревом воскресении" были заимствованы из апокрифического "Никодимова евангелия" и, наследуя
традиции дружинной поэзии, обработаны в оригинальной манере.
Horbach N.V. The Paraphrase оf Apocryphal Motives in "The Word about Lazar’s Resurrection".
The objects of research in this article are eschatological motives of the journey to the other world and of the Old
Testament justs. They were borrowed from the apocryphal "The Gospel of Nikodim" by the unknown author of
"The Word about Lazar’s Resurrection". Due to the tradition of the retinue poetry they were arranged in the
original manner.
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СПЕЦИФІКА ПІСНІ "ОЙ ПОПІД ГАЙ ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ"

У статті висвітлюється своєрідність пісні про Олексу Довбуша
Найкращим зразком уснопоетичної творчості про Олексу Довбуша є історична пісня "Ой попід гай
зелененький". Створена талановитим народним генієм, вона стала тими могутніми крилами, на яких
летить світом Довбушева слава. Це один із найпопулярніших поетичних витворів опришківського циклу.
Історична пісня "Ой попід гай зелененький" сприймається як своєрідний документ про загибель ватажка
Олекси Довбуша. Тут не змінено ні імен лицаря гір, його вбивці, побратимів, ні місце загибелі отамана.
Варто зіставити текст пісні з історичними документами (зізнання Стефана Дзвінчука у
Станіславському суді та протокол допиту побратима Олекси Василя Баюрака), на які спираються
дослідники біографії Довбуша Ю. Целевич, В. Грабовецький та інші, щоб переконатися в цьому.
Улітку 1745 року Олекса Довбуш перебував у закарпатському селі Ямному, що входило тоді до складу
Угорщини, з двома побратимами Павлом Орфенюком та Василем Баюраком. Тут ватажок провів останню
нараду, де обговорювалися питання переходу "на польський бік", щоб робити дальні походи на галицьку
шляхту. Потім Довбуш покинув Закарпаття, перебрався на Покуття і десь у ніч з 21 на 22 серпня в
Микуличині вчинив розправу над глитаєм Мочернюком, який готував убивство ватажка опришків. З
Микуличина Довбуш пішов до Космача, щоб знищити Степана Дзвінчука, який теж планував ліквідувати
лицаря гір. Цим епізодом починається пісня. Довбуш квапить хлопців вставати рано, бо дорога далека:
Щоби Кути не минути,
До Косова повернути [1:219].
Побратими застерігають ватажка, що там на нього чекає небезпека. Проте ніщо не може стримати
його, він лише просить їх:
Ви на мене уважайте,
По дві кулі набивайте [1:219].
Увечері 23 серпня 1745 року Довбуш із побратимами був біля хати Дзвінчука. Як далі розгорталися
події в ту трагічну ніч, ми дізнаємося з розповіді убивці в Станіславському суді: "Я, - розповідав
Дзвінчук, - у минулий понеділок прийшов з роботи, батько сказав мені, що Довбуш убив чоловіка в
Микуличині, і сказав кого. Я, правда, був здивований, що того чоловіка вбили, і сказав, що він напевно
хотів його (Довбуша – П.Б.) видати. Батько почав мені говорити, щоб я стерігся за себе. Потім полаяв
мене, тому що я сказав: Як пан бог дасть. У тій хвилі собака почала уїдати, а вони (опришки – П.Б) зараз
припали до вікон. Опришки казали пустити себе до хати. Але я не відзивався. Тільки моя жінка й мати
говорили до нього (Довбуша – П.Б.) і не хотіли пустити його до хати, казали: "Не знаємо, хто ти.
Чоловіка нема дома, десь на косовиці в полі". Вони кинулись до дверей і найстарший він (Довбуш – П.Б.)
взяв дрюк, підважив двері, трохи підважив, а потім сам собою почав тиснути й лізти до сіней, я його тоді
підстрілив. А він тільки вилаяв мене і сказав товаришам: "Паліть хату!" Вони почали кресати вогонь, та
не могли відразу викресати. А потім Довбуш сказав їм, щоб забрали в нього зброю, говорячи: "Ще звідси
можу йти". Вони забрали в нього зброю, взяли з собою й пішли в ліс" [2:115].
Складається враження, що автор пісні був очевидцем трагічної події: ватажок у творі наказує
опришкам стерегти біля воріт, а сам іде під віконце, його не хочуть впустити до хати (Дзвінка заявляє:
"розбійника не ночую... Лиш Стефанка нема дома. То й вечеря не готова..."), і після діалогу з Дзвінкою
Олекса ломиться у двері силою й отримує кулю "в ліве плече, в саме серце":
Взявся Довбуш добувати,
Стали замки відлітати.
Тільки Довбуш двері втворив,
Зараз Стефан в серце стрілив,
В ліве плече, в саме серце,
І в Довбуша кровця тече [1:220].
Стефан у суді сказав: "А він тільки вилаяв мене", а творець пісні вкладає лайку в уста печеніжинця:
"Ой ти, шулю, ти ке Дзвінку!" [1,220]. У зізнанні вбивця сказав, що поранений Олекса Довбуш просив
побратимів забрати в нього зброю й піти разом у ліс, а в пісні цей наказ конкретизовано:
Ходіть, хлопці, всі до мене,
Підтримайте трохи мене...
Озьміть мене з хати тої,
Візьміть мене на топори,
Занесіть мне в сині гори... [1:220].
Лише історичні пісні дозволяють собі таку суб’єктивну інформацію та ще співанки-хроніки. Проте
останні мають коломийковий розмір, а витвір "Ой попід гай зелененький" типовий для історичних пісень –
шістнадцятискладовий. І. Сенько вважає: "Той факт, що пісня про смерть Довбуша відрізняється
ритмомелодикою від типових для Покуття співанок-хронік (наприклад, про смерть опришка Туманюка),
говорить про те, що виникла вона не в околицях Космача. Творець зразка вважає місцем проживання
© Будівський П.О., 2004
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Дзвінки місто Косів, веде сюди Довбуша окольними шляхами через Кути, коли з Микуличина до Космача
(а отже й до Косова) простіше дістатися через гори навпростець (усього день ходу)" [3:29]. Автор твору
знає й таку прикмету Олекси, як його кульгавість. Навесні 1739 року Олекса та Іван з опришками
зупинилися в печеніжинській корчмі. Невідомо, з чого почалася суперечка. Іван та Олекса дуже
посварилися. Очевидно, серйозною була незгода, бо від розмов перейшли до зброї. У бійці один з опришків
був убитий, а Іван, охоплений сліпим гнівом, так вдарив брата топірцем по нозі, що Олекса на все життя
залишився кривим. У пісні співається: "На ноженьку налягає, топірцем ся підпирає" [1:218]. Але іноді ми
помічаємо в зразку деякі неточності деталей, оскільки його творець, очевидно, був віддалений від місця
трагічної події належною відстанню, а, можливо, і часом. Під хатою Дзвінчука разом з Довбушем були
тільки два опришки – Павло Орфенюк та Василь Баюрак, а пісня називає серед легенів ватажка якогось
Івана Садгірського, Івана Салагірського, Івана Сандомірського. Павло Орфенюк загинув у бою біля села
Довгопілля в грудні 1745 року, а Василь Баюрак був спійманий у 1745 році й відправлений до
Станіславської фортеці, де його було піддано жорстоким тортурам, а потім страчено [2:115]. Отже, у пісні
"Ой попід гай зелененький" наявний елемент художнього домислу. Проте це не суперечить специфіці
історичних пісень – прагненню досить детально й у хронологічній послідовності довести до відома
слухачів інформацію про смерть видатного керівника опришківського руху Олекси Довбуша та наслідки
цієї трагічної події для його побратимів. На загальновідоме (тіло Довбуша після його смерті четвертували й
розвісили в місцях, де він активно діяв, для остраху населення) пісня лише натякає. Стефан Дзвінчук каже
пораненому Довбушу: "Було не гуляти, правди суці не казати" [1:220] (мова йде про начебто вивідані
любаскою чарівні волоски, з яких убивця зробив священну кулю), а Олекса, передбачаючи свою долю,
просить у передсмертну годину побратимів:
На мак мене посічіте,
Нехай ся ляхи не збиткують,
Моє тіло не чвертують [1:220].
Можна припустити, що наступний епілог:
В полі ляхи злапали,
Руки назад пов’язали ,
До коней їх поселяли [1:220-221]
розкриває своєрідну кару опришкам за невиконання наказу отамана. У такому ж аспекті стають зрозумілі
заключні суворі слова про майбуття Довбушевих побратимів, про їхнє літування та зимування:
В Станіславі на риночку
В тяжких бідах в залізочку,
Там ми будем ночувати,
Там ми будем дні днювати [1:221].
Отже, виходить, що історична пісня "Ой попід гай зелененький" виникла не лише з емоційного
сприйняття трагічної події 1745 року, але й з потреби пояснити причини й наслідки опришківського руху
на чолі зі славетним лицарем гір Олексою Довбушем. Оцінка дається з народних позицій на основі
викладу доступної авторові пісні інформації. А зразком для твору про смерть видатного ватажка
опришків послужила, очевидно, українська народна пісня про кохання "Там попід гай зелененький".
Те, що для ліричного героя пісні про кохання обернулось радістю, те для Олекси Довбуша - зустріч з
коханою – стало причиною загибелі. Очевидно, автор пісні про ватажка опришків використав
композиційний прийом "від супротивного", видозмінивши мажорний зміст твору про щасливе кохання
на мінорний тон, мотивуючи свою точку зору не як прагнення Олекси Довбуша помститися глитаєві
Дзвінчуку за зраду, а як палке поривання зустрітися з коханою.
Для яскравішого змалювання історичних подій народ часто використовує поетику й мелос пісень
різних жанрів. Головне – швидко й оперативно відгукнутися на животрепетні події сучасності, а розмаїта
форма цьому сприяє.
Отже, у пісні про печеніжинця є чіткий об’єкт змалювання (історична постать Олекса Довбуш), а
призначення зразка – якнайоб’єктивніше проінформувати народ про важливу трагічну подію;
зображально-виражальні засоби твору "Ой попід гай зелененький" теж вкладаються в рамки жанрового
поняття історична пісня.
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НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО "АРАБЕСКИ" В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ
УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ
Предметом статті є концепція універсальної моделі світу та розгляд на її основі новели М. Хвильового
"Арабески". Ключові поняття: архетип, модель світу, міф, асоціативні ряди, романтика вітаїзму,
сюжет, символ.
Глибока екзистенційна криза, у якій перебуває українське суспільство, проблеми пошуку виходу зі
складної духовної ситуації стали потужним поштовхом до заглиблення у творчу спадщину одного з
найталановитіших і найзагадковіших митців ХХ століття М. Хвильового, проза якого (особливо
раннього періоду творчості) несе у собі велику силу духовної енергії і за своєю суттю є новаторською.
Сучасному читачеві цікавий перш за все М. Хвильовий-прозаїк.
У статті зроблено спробу проаналізувати новелу М. Хвильового "Арабески" як інтелектуальний код у
контексті концепції універсальної моделі світу. Модель може бути застосована при дослідженні будьякого модерного твору, оскільки вона дає можливість цілісного аналізу, охоплює художню реальність і
систему космічної світобудови.
Мета дослідження полягає у спробі здійснення літературознавчого і філософського аналізу новели
"Арабески" як такої, що найбільш виразно демонструє взаємозв’язок філософських та естетичних ідей
М. Хвильового.
Реалізація поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань: запропонувати концепцію
універсальної моделі світу та розглянути на її основі новелу "Арабески"; довести, що її необхідно
сприймати як певний інтелектуальний код, що допомагає розкрити творче кредо митця.
Сукупність свідомого та підсвідомого, що закодована у творі письменника-міфотворця, дає підстави
говорити про певну міфологічну авторську модель світу. Проекція новели М. Хвильового "Арабески" на
неї має відбуватися за принципом "цілісності сприйняття і відходу від усталених канонів розуміння
художнього твору". "Арабески" – твір модерний, а "модернізм – це, у першу чергу, міфотворення. Міф –
це об'єктивізація явища, це взаємини Я з ТИ, злиття Я з ТИ. Саме на щаблі міфу відбувається найвищий
мистецький синтез", – зазначає С. Павличко [1: 227].
За умов творчого сприйняття, модерна новела є узагальнено-цілісним відображенням космічних
зв'язків, своєрідним інтелектуальним кодом до розкриття творчого кредо митця. Новелу "Арабески"
М. Хвильового слід розглядати саме з точки зору її внутрішньої цілісності, хоча на зовнішньому рівні
вона є досить еклектичною, адже в ній використані елементи різних мистецьких напрямків
(імпресіонізму, експресіонізму, сюрреалізму). В образно-філософських структурах М. Хвильового
відчуваються екзистенційні мотиви. Письменник своєю творчістю сприяв появі європейської
психологічної моделі мислення. Не випадково, що за таких умов він вийшов до екзистенціалізму.
Компоненти новели "Арабески" (асоціативні ряди, різні види символів) створюють так звану
"універсальну картину світу". У такий спосіб твориться інша реальність (естетичний надсвіт), що
входить до ширшого поняття – художньої мікрогалактики з усіма її буттєвими, духовно-ментальними,
ірраціональними вимірами. Основний принцип, на якому базується універсальна картина світу, – вихідна
лінія. У цьому випадку цілісна структура твориться за допомогою окремих рівнів, своєрідних елементів,
складових певного інтелектуального коду .
Архетипна свідомість є ґрунтом для інших рівнів світової моделі. Вона поєднує у собі низку таких
понять, як пам'ять – спогади – сни, що становлять категорію часу в новелі. Основні асоціативні ряди
формуються на рівні архетипної свідомості, щоразу спрямовуючи реципієнта до первісних першоджерел.
Цей рівень можна назвати своєрідною просторовою площиною, у якій вбачаємо глибинну взаємодію
вищезазначених елементів.
Виділимо ті асоціативні ряди, що спрямовані до первісних джерел: на дальніх міських левадах рипить
трамвай – щоб постали переді мною теплі образи – хрустальні дороги – прозоро-фантастичні леденці –
коники (дитинство) – тоді я люблю далеку Еспанію (я – фантаст) [2: 393]; у вишневих садках жевріють
зорі – падають на ягоди крізь темряву синєблузої ночі – падають на ставки, щоб прозвучати – веснянка
дум про Еспанію [2: 393]; м'яка зелень дерев – білі, незнайомі люди – як Еспанія – як троглодитний вік –
люди ловили за хвіст леопарда і роздирали надвоє – починається білий ранок – так можна збожеволіти
[2: 395].
Елементи асоціативних рядів розташовані у зворотному порядку. Спочатку рівень "urban energy"
(рипить трамвай), потім – рівень первісної свідомості (фантастичної) (веснянка дум про далеку Еспанію).
Так ліричний герой занурюється в безперервний віталістичний потік, відкритий колективному досвіду
віків, а відтак стає творцем свого індивідуального міфу, відновлюється через власну свідомість.
© Хом’як Т.В., 2004
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Асоціативний ряд завжди несе в собі певне інтелектуальне навантаження, утворює цілісну систему
образів, що містять узагальнюючі властивості й відновлюються в пам'яті за законом асоціативної
суміжності. В асоціаціях М. Хвильового криється потреба бачити і сприймати світ "внутрішніми очима",
застосовуючи для цього певний емоційний код. Розкрити зміст деяких асоціативних рядів допомагають
символи – архетипи.
Серед них у "Арабесках" варто виділити архетипи хронотопу. Циклічний хронотоп художнього світу
є віддзеркаленням міфопоетичних уявлень етносу. Але такий вид хронотопу – лише одна з двох проекцій
його хрестоподібної конфігурації, а саме горизонтальна. Вертикальна відтворює бінарну опозицію "верх
– низ" у структурі українського міфу, де "архетип глибини" (ставки) означає безодню Вічності минулого,
шлях до предків. Такий архетип конкурує з "архетипом висоти" (зорі, небо), що символізує безодню
майбутнього.
Відповідно до певної світоглядної системи небо може уособлювати намагання людини вирватися з
лабет екзистенційної обмеженості, а земля – ту саму екзистенційну замкненість особистості в оболонці
індивідуального "я".
Міфологічний, замкнений у собі час (циклічний) протікає крізь порожнечу "межичасся", тобто
губиться у космічному, планетарно-віталістичному колообізі. Реципієнт може спостерігати напругу
полюсів, між якими протікає час. Досить часто вона характеризується символом "даль", "далечінь" ("Це
веснянка дум про далеку Еспанію..." або "...несе муки й сподівання у виноградну даль", "над ратушею
даль божевільно далекого неба" [2: 408]).
"Даль" розсіює час у невідомості, спресовує його, але одночасно вона виступає пунктом людської
свободи й духовного очищення, тобто "пізнати даль" – означає пізнати сенс буття. Символом циклічного
хронотопу є і годинник ("циферблат на костьолі"), що "горить казковим огнем". Використання цього
символу свідчить про бажання бачити цілісність і взаємозв'язок усього сущого.
На рівні архетипної свідомості у новелі "Арабески" окреслюється значення сну як певного архетипу,
що несе позитивний заряд і зрушує душу в напрямку подальшої прогресії. Сон належить до низки
"пам'ять – спогади", він універсальніший від марень наяву, оскільки може передати приховані таємниці
цілих поколінь. У М. Хвильового сон і реальність зливаються в особливу реальність – сюрреальність (так
зване сюрреалістичне reve). Така реальність є асоціативною, вона близька до образного автоматизму
розгортання візій – снів. За твердженням К. Юнга, сни пов'язують людину зі сферою підсвідомості, вони
є своєрідним первісним кодом, що допомагає дослідити внутрішні духовні пласти.
В "Арабесках" зустрічаємо сюрреалістичний епізод сну. С. Павличко зазначала, що такий жахливий
сон можна охарактеризувати фройдівським поняттям Tagtraum (моторошність, божевілля, кошмарне
видіння) [1: 220].
Епізод сну пов'язаний із творчою проблемою ліричного героя, яка закодована на рівні підсвідомості.
"Чарівна мандрагора" і метелик "адамова голова" виступають символами – архетипами (потужної
творчої енергії і, відповідно, нетривких духовних цінностей): "Я говорю не про чарівну мандрагору, а
про адамову голову: про метелика, що з черепом на голові. Мені навіть сни якісь химерні" [2: 404].
Т. Гундорова називає такі сюрреалістичні видіння "миготливим відсвітом невідомості, що перетворює
свідомість на тінь тіней, миготіння кадрів баченого колись кіно або ж вигадуваної зараз поетичної
імпровізації" [3: 149]. Але у такому контексті епізод сну не можна розглядати як чисто словесну гру
(хоча він спрямований на "матеріалізацію" і "візуалізацію" самого "потоку свідомості"). Сон у цьому
розумінні трактується як певна система асоціативних зв'язків, той вимір буття, що створюється
близькою взаємодією підсвідомості й реальності. "Цілком імовірно, що для М. Хвильового з його
прагненням до напівабстрактного ідеалу і суперреальним відчуттям матеріального, одним із
найсуттєвіших творчих завдань було відшукати грані їх взаємодії. Реальність за таких умов не
відкидається, але у творі вона орієнтована на те, щоб надавати звичайним образам зовсім нового
значення (як це було в епізоді сну), асоціювати певний елемент зі всією теплотою та наповненістю
Всесвіту. Так реальність утверджується як над-реальність" [3: 150].
В "Арабесках" функціонує всеохоплюючий категоріальний архетип антропоцентризму, що
виявляється як архетип матріархічності. Категоріальний архетип матріархічності в художній моделі світу
має глибоке етнокультурне коріння.
Матріархічність – онтологічна риса української міфопоетичної системи. Образ Марії в "Арабесках" –
це категоріальний архетип. Варто зазначити, що психологічне асоціювання стану ліричного героя зі
станом явищ природи в українському міфі часто відбувається за присутності жінки. За таких умов явище
природи виступає психологічним асоціативом ("Тоді підходить до мене Марія. Марія дивиться на
далекий огонь. Гримить повінь. Над рікою важкі весняні хмари" або "Марія звертається до мене. І
тікають мутні води у невідому даль" [2: 394, 395]).
Образ Марії можна назвати Євангельським. Літературознавець Т. Гундорова зазначала, що Марія є
однією з найпопулярніших міфологем М. Хвильового [3:150]. Цей смисловий образ відбиває
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"межичасся" світобудови. Марія поєднує момент химерної рівноваги землі і неба, "пустки реальності" і
"блакитної далі" [3: 150].
У певному сенсі цей образ творить час пророцтв, "візуалізує" мрію, наповнюючи її первісною,
чистою енергетикою. Але християнсько-біблійний міф М. Хвильовий використовує лише частково,
свідомо відтинаючи його власне християнську, "дуалістичну" природу (життя Ісуса Христа). Елементи ж
біблійного міфу, близькі до естетики вітаїзму, – образ Марії, прозріння, передбачення М. Хвильовий
використовує, створюючи свій індивідуальний авторський міф.
Образ Марії є елементом асоціативного ряду: ніч – весна – міст – Марія, у якому "ніч" і "весна" –
символи-архетипи первісної творчої енергії, а міст –своєрідний символ зв'язку і єдності духовних,
екзистенційних площин у творі.
Кожен асоціативний ряд у М. Хвильового має багатошарову структуру. Асоціації і символи у
"Арабесках" взаємопов'язані, вони створюють своєрідну структуру, рухаючись до свого психологічно
наснаженого значення. Рівень архетипної, міфологічної свідомості в новелі "Арабески" створює основу
для всіх інших рівнів. Ядром, найвищим узагальненням цього рівня можна назвати категорію пам'яті, яка
відіграє в новелі роль зв'язку часів.
М. Хвильовий для зображення площини індивідуальної пам'яті людини використовує такі прийоми,
як: передача інтенсивності й калейдоскопічності руху свідомості шляхом миттєвої зміни вражень і
асоціацій (у цьому вбачаємо деякі риси імпресіонізму); потік спогадів, в яких діє той же закон
калейдоскопічної гри асоціацій та образів; відчуття розлому дійсності, розірваності зв'язку часів.
За допомогою архетипів втрачений спогад і реальне відчуття органічно поєднуються. Так
індивідуальна пам'ять людини стає колективною пам'яттю етносу, перетворюючись на всеохоплюючий
Універсум.
Отже, на рівні архетипної свідомості новелу "Арабески" можна розглядати як індивідуальний
авторський міф, як символічний код, що вміщує в собі всю багатогранність буття. І у постмодерній
інтерпретації такий код перестав сприйматися лише як замкнена цілісність. Він динамізувався, даючи
реципієнтові можливість сприймати його у взаємодії з іншими елементами художнього твору.
Шлях до гармонізації людських відносин і внутрішнього, суб'єктивного світу ліричного героя
пролягає в "Арабесках" через зв'язок індивіда з Духовним Космосом.
Проміжним рівнем між міфологічною свідомістю й низкою подальших духовних трансформацій
виступає реальність "urban energy", в якій автор акцентує особливу увагу на монументальності сучасної
цивілізації.
Місто у ліричного героя асоціюється із шумом і запахом бензолу (у цьому випадку відбувається так
звана синестезія вражень, а близькість прози до "потоку свідомості" виражається через багатовимірні
асоціативні структури). Воно в "Арабесках" може виступати одним із полюсів діонісійської енергії (за
Ф. Ніцше). У цьому випадку поняття Хаосу може бути трансформоване в енергетику розсіяння. Місто
"розсіює" ліричного героя, який втрачає свої внутрішні орієнтири, розщеплюється свідомість людини, а
це сприймається нею трагічно. У М. Хвильового ліричний герой "безумно закоханий у город", він
"любить його до божевілля". Божевілля трактується як один із модусів екзистенції, хоча, на думку
С. Павличко, "божевілля у модерній літературі не означає зла чи нерозуму. Воно лише виступає
модернізуючим фактором художнього твору" [1: 221]. За Мішелем Фуко, божевілля – новий спосіб
інтерпретації світу. І саме цей світ несе свою провину за нього. Але водночас там, де є мистецький твір, –
там немає божевілля [1: 221].
У М. Хвильового урбанізація теж є шляхом до єднання духовних сил. "Невідома, незнайома",
"надломлена" і розрізнена сама у собі людина творитиме власний віртуальний світ, у якому буде
"... синій вечірній азіатський город без старців, бруду і чорної біржі" [2: 413]. Екзистенційно самотня
людина "дивитиметься на сучасність крізь призму легенд Шахерезади" [2: 413] (ніби знову повертаючись
до первісних джерел).
На рівні "urban energy" M. Хвильовий утверджує власні ідеї "азіатського ренесансу". "Азіатський
ренесанс" визначатиметься і відродженням цілісної людини.
"Синє вечірнє місто Азії" в "Арабесках" – це своєрідний віртуальний простір духовної свободи й
цілісності. Реальність "urban energy" має подвійну структуру: з одного боку, вона є передумовою
складного екзистенційного зламу, з іншого – такий екзистенційний злам відкриває неабиякі можливості
для духовних трансформацій ліричного героя.
Простежити духовні трансформації особистості у всій їх динаміці дає можливість третій рівень
творчої моделі світу (сфера живої енергетики "біос"). Об'єднуючою ланкою усіх трансформацій виступає
так званий "екзистенційний простір", складовими якого є певні модуси людського існування
(екзистенції).
Духовні перетворення особистості у новелах М. Хвильового дослідники називають екзистенційними
(Т. Кононенко). Варто зазначити, що рівень духовних трансформацій ("біос") ускладнюється постійною
духовною роздвоєністю, самостійністю людини у світі.
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Визначимо такий асоціативний ряд: тиша – морська мертвота – пустеля – мертвий зиб. Пустеля –
символ всеохоплюючої самотності. А. Камю зазначав, що саме вона є причиною розсіювання ілюзій і
деструкції ідеалів особистості. Така невідповідність між людиною та її життям називається абсурдом, а
єдиним виходом – проривом з абсурдного світу стає смерть – необхідна онтологічна передумова
"трансценденції екзистенції".
М. Хвильовий, ідучи за основоположниками екзистенціалізму (К'єркегором, Унамуно, Ніцше),
віддзеркалює в основі авторського багатоаспектного сприйняття переживань буття в його наближенні до
кінцевого виміру – смерті. Смерть трактується як наближення до вищих духовних сфер, специфічна
характеристика буття. Дослідниця І. Цюп'як говорить про так званий "екзистенціал смерті" у новелах
М. Хвильового: "Термін "екзистенціал" використовується у значенні модусу, характеристики буття. Він
визначається у співвіднесеності з поняттям "смерть" і реалізується як закономірна одиниця виміру
людських цінностей, як філософське прагнення автора до акцентуації абсурдності життя без сенсу.
Смерть у цьому випадку є не тільки вирішальним підсумком вчинків ліричного героя, а ще й його
переходом на вищий духовний рівень" [4:15].
В екзистенціальній площині "екзистенціал смерті" може виявлятися як знак зупинки часу: "Повз
одинокої оселі, що біля моря, іде залізниця – тупик" [2:410]. Залізниця (символ часу, нехай і обмеженого,
фрагментованого) закінчується "тупиком" (смертю). У цьому виявляє себе екзистенційний принцип
смерті як "небуття", "ніщо" (за М. Гайдеггером). Смерть трактується М. Хвильовим неоднозначно, а як
багатовимірне явище, тому вона може бути не лише завершенням внутрішнього руху особистості
(зникненням динаміки), а й своєрідним каталізатором процесу єднання з Вищими духовними сферами.
Наприклад: "... ще раз і ще раз: воістину прекрасне життя. І, коли я умру і на моїй могилі ви положите
пучок чебрецю – знайте: я воскрес" або "... знову бачу її сіроокою гарячою юнкою з багряною полоскою
на простріленій скроні. Вона затулила рану жмутом духмяного чебрецю й мчить по ланах часу в
безсмертя" [2: 403].
На макрообразному рівні автор звертається до рефлективно-відчуттєвого втілення екзистенціалу
смерті (запах чебрецю, застосування прийомів віддаленої асоціації з потужними семантичними полями).
Синестезією вражень, введенням у текстову тканину різноманітних відчуттєвих ефектів автор підсилює
емоційний заряд новели.
Повертаючись до прапервісного архетипу (чебрець, могила як символ глибини, безодні вічності у
структурі категоріального архетипу хронотопу) М. Хвильовий поєднує два рівні (реальності) світової
моделі – архетипну і духовно трансформативну, підкреслюючи так цілісність і взаємозв'язок усіх
буттєвих форм. Величезне значення у модерній прозі має зображення "простору існування". Тут – це
замкнене коло, яке зберігає у собі духовну енергію. На рівні такого кола відбувається утвердження
"закону постійної відроджуваності життя": пучок чебрецю на могилі – я воскрес – із смерті у життя, або:
затулила рану жмутком чебрецю – мчить у безсмертя.
В "Арабесках" М. Хвильовий використовує і оригінальні символи зв'язку індивіда з космічними
сферами. Наприклад: "… тоді я похиляюся на телеграфний стовп і думаю, що я ніколи не розкажу, що
робиться в моїй душі" [2: 403], "…молюся, щоб "Боженька" зробив мене генієм…" [2: 404].
Телеграфний стовп – символ, що тут має багатошарову (побудовану за принципом палімпсесту)
структуру: 1) стовп – символ урбанізації, індустріального міста (рівень "urban energy"); 2) стовп як
вертикаль, своєрідна "лінія зв'язку" з вищими сферами (рівень духовних трансформацій), адже саме
"похиляючись на телеграфний стовп", ліричний герой звертається до Бога, тієї духовної сутності, що
виявляє себе у двох проекціях, а саме: творчий суб'єкт; абстрактна ідея цілісності.
У контексті новели "Арабески" вищі духовні сфери – це певний трансцендентний світ, сприйняти і
зрозуміти який можна лише шляхом складних духовних трансформацій. Іноді цей процес може
завершитися втратою внутрішніх орієнтирів, і як наслідок спостерігаємо розкол власного "я" ліричного
героя (М. Хвильовий використовує прийоми віддаленої асоціації із полісемантичною структурою): "От і
все: золота осінь димить на твоїй патетичній душі, поет пізнав сірого чортика і тісно жив з ним" [2: 405].
Автор використовує архетип осінь – символ згасання життєтворчої енергії ("осінь димить"). Вислів
"пізнати сірого чортика" у мистецькому сенсі може трактуватися як перехід від модерну до традиції
(своєрідна творча деградація). У колористиці новели сірий – колір традиційності, застиглості.
Духовні трансформації можуть відбуватися як у напрямку до вищих сфер, так і у зворотньому.
Остаточною, завершальною ланкою у процесах внутрішніх метаморфоз ліричного героя "Арабесок" є
його єднання з Космосом, яке характеризується взаємоперетворюваністю Хаосу – Гармонії, енергетики
розсіяння та єднання.
В основі прагнення до "азіатського ренесансу" лежить міфологічний архетип – всеочищуючий вогонь
(зі східної міфології), який у "Арабесках" було досить оригінально трансформовано у "вогонь інтуїції":
"... поет крізь огонь своєї інтуїції побачить нові береги..." [2: 405]. М. Хвильовий використовує символ
"далекого вогню на костьолі, що творить поему" [2: 395] та "маяка, що горить за косою у порту" [2: 407].
Очевидно, таке "духовне горіння" є передумовою катарсису.
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Але остаточне духовне очищення ліричного героя на рівні Інь-Янь відбувається завдяки
"опрозоренню людини" символом якого є камінь мудрості – кришталь. В "Арабесках" досить часто
зустрічаємо образ "хрустальних (кришталевих) доріг", "прозорих коників" (образ "затишку дитинства",
повернення до первісних форм свідомості), "блакитних метеликів над гармонією душі" (у східній
філософії існує твердження: чиста, прозора душа перетворюється на метелика).
Автор поєднує рівні світової моделі, елементи так званого "інтелектуального коду" за допомогою
колективних, спільних всьому людству символів. Вони "пронизують" новелу, створюючи своєрідний
психологічний фон.
Стосунок колективного і "транссуб'єктивного" (незалежного від свідомості реципієнта, несвідомого)
до сфери свідомості – амбівалентний.
В "Арабесках" М. Хвильовий використовує своєрідні прийоми медитацій: "Я – Сатурн у хаосі
планетарного руху. Я – далеко від десяти супутників. І мені радісно сказати, що тут увесь я: із своєю
мукою, із своїм "знаю", із своїми трьома кільцями: віра, надія, любов" [2: 413].
Ліричний герой ізолює себе від зовнішнього світу ("Я – далеко"), він знаходиться у власному
духовному просторі, символом якого є кільце (коло) як Вічність, тобто найвища єдність фрагментованого
часу. Віру, надію, любов можна трактувати одночасно як модуси екзистенції ліричного героя, так і як
певні духовні орієнтири, які він обирає для себе.
Таке самозаглиблення можна назвати рухом всередину, до русла, що відкриває неповторність і
єдність Всесвіту, який складається із протилежностей.
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Хомяк Т.В. Новелла Н. Хвилевого "Арабески" в контексте универсальной модели мира.
Предметом статьи является концепция универсальной модели мира и рассмотрение на ее основании
новеллы Н. Хвилевого "Арабески". Ключевые понятия: архетип, модель мира, миф, ассоциативные ряды,
романтика витаизма, сюжет, символ.
Khomyak T.V. Novella "Arabesgues" by N. Khvilevoy in the Context of the Universal Model of the World
Concept.
The article studies the conception of the universal world model and considers the short story "Arabesgues" by
N. Khvilevoy on its basis. Key words: archetype, world model, myth, associative lines, romance of vitaism, plot,
symbol.
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ СТРУКТУРИ ПОЕМИ Д.Г. БАЙРОНА
"ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА"
У статті особливості художньої структури ліро-епічної поеми Д.Г. Байрона розглядаються у зв'язку з
проблемою об'єктивації героя в літературі першої половини ХІХ століття. Ключові поняття: художні
час та простір, ліричний герой, герой, ліро-епічна поема, фабула, роман.
Поема "Паломництво Чайльд-Гарольда" посідає в творчості Д.Г. Байрона особливе місце. Поет
працював над нею 10 років. У передмові до повного зібрання творів Байрона, яке вийшло у Петербурзі в
1904 році, О.М. Веселовський писав, що цей твір "прекрасний самородок, не поема, не ліричний цикл, не
натурфілософська мрія, не політична маніфестація, не елегія песимізму і душевного розладу, але усе це
злите в небувалу, неструнку і владно захоплюючу цілісність" [1:55]. До "Паломництва ЧайльдГарольда" повною мірою можна було б віднести слова О.С. Грібоєдова: "Байроном захоплюються, не
розуміючи його в дійсності" [2:145]. Для українського читача сьогодні проблема розуміння поеми
Байрона пов'язана і з тим, що надруковано фактично лише скорочений переспів першої пісні, здійснений
Р. Чумаком [3].
Метою даної статті є визначення структурних особливостей поеми "Паломництво Чайльд-Гарольда".
"Світ схожий на книгу, і той, хто знає тільки свою країну, прочитав у ній лише першу сторінку"
[4:22], - цим порівнянням починається епіграф до поеми, взятий з "Космополіту" Луі Шарля Фужере де
Монброна (Лондон, 1750 рік). Прагнучи створити книгу, схожу на світ, Байрон зтикається з проблемою
художнього засвоєння часу та простору. Композиційний прийом подорожі, у даному випадку
успадкований від просвітницької та сентиментальної літератури, поет якісно переосмислює, пов'язуючи
його з особливостями романтичного світосприйняття [5].
Так, уже 4 строфа поеми мотивує необхідність подорожі. Хоча це слово в тексті строфи не присутнє,
саме до нього веде логіка (точніше – діалектика) романтичного мислення. Характеризуючи ЧайльдГарольда, Байрон прямо або опосередковано зіставляє контрастні поняття: день – ніч, тепло – холод,
світло – пітьма, весна – осінь, юність – старість. Так активізується фундаментальна для романтичної
свідомості ідея двоєсвіту – протиставлення недосконалої дійсності ідеалу. Дійсність втрачає для героя
привабливість внаслідок "перенасиченості" – рокової хвороби розуму і серця (характерно, що Байрон не
протиставляє розум і серце, а об'єднує їх, і ця формула єдності буде неодноразово відтворена в поемі).
Кінець строфи Байрон насичує "негативними" поняттями, пов'язаними з характеристиками реальної
дійсності. Інерція констрастного мислення, задана початком строфи, "підказує" їх "позитивні" антиномії:
якщо батьківщина стає в'язницею, то чужина дозволить здобути волю, якщо батьківський дім
виявляється могилою, то життя можливе лише в подорожі. Таким чином, подорож сприймається як шлях
до гармоніїї з оточуючим світом, як подолання роздвоєності сучасної людини, змушеної приховувати
свої справжні переживання під маскою удаваних веселощів або удаваної байдужості.
Таким чином, від початку в поемі подорож пов'язана з образом Чайльд-Гарольда. Вона мислиться як
сутнісна характеристика героя. Автор очікує від героя змін, покладаючи сподівання саме на подорож.
Але Чайльд-Гарольд – людина зі скутими перенасиченістю розумом і серцем. Він не змінюється і не
може змінитися, з ним нічого не відбувається і не може відбутися. Статичний – тобто внутрішньо
завершений – герой зорієнтований на минуле, і історія Чайльд-Гарольда – це його передісторія. Тому
художні можливості, пов'язані з образом героя, дуже швидко виявляються вичерпаними. Вже в першій
пісні автор починає забувати про героя, щоб в передмові до пісні четвертої практично відмовитись від
нього: "В останній пісні пілігрім з'являється рідше, ніж в попередніх, і тому він менш відокремлений від
автора, який говорить тут від свого власного обличчя. Пояснюється це тим, що я втомився послідовно
проводити лінію, яку всі, здається, вирішили не помічати" [4:110]. Таким чином, автор визнає факт
поступового витіснення героя ліричним героєм.
Роль Чайльд-Гарольда в поемі врешті-решт виявляється суто формальною. Подорож героя дозволяє
Байрону охопити своєю поемою величезний простір. Португалія, Іспанія, Албанія, Греція, Бельгія,
Швейцарія, Італія стають окремими "сторінками" грандіозної книги, яку хоче створити поет.
Якщо герой здійснює подорож у просторі, ліричний герой – подорожує в часі. Будь-яке явище
сьогодення сприймається ним крізь призму історії: боротьба іспанського народу проти Наполеона
примушує згадати про Реконкісту, залежність греків від Туреччини – про минулу велич античної Греції
тощо. Розмірковуючи в першій та другій піснях про долю країн Середземномор'я, ліричний герой
говорить про злий рок, який тяжіє над цими країнами. У третій пісні суб'єкт свідомості приходить до
розуміння історичних закономірностей, які виявляють себе в тих або інших історичних подіях,
усвідомлює, що кожен факт має свій шлейф у минулому, цим минулим зумовлюється і визначається.
© Астрахан Н.І., 2004
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Кульмінація третьої пісні – опис поля Ватерлоо. Байрон відвідав його в 1816 році, тобто через рік
після того, як англо-голандські війська під командуванням Веллінгтона та пруські війська під
командуванням Блюхера остаточно розгромили тут Наполеона. Саме словосполучення "поле Ватерлоо"
звучить хронотопічно – представники усієї Європи взяли участь у битві, яка ознаменувала собою кінець
цілої епохи європейської історії.
Роздуми про "поле Ватерлоо" ведуть Байрона до погляду на Європу як на культурно-історичну
цілісність. Те, що сучасному читачеві здається цілком природнім, на початку 19 століття було посправжньому новим. Ліричний герой поеми Байрона здійснює паломництво святими місцями культури
та історії Європи, що тільки-но починає усвідомлюватись європейцями як цілісність. (Цікаво було б
простежити, як змінювалась історико-культурна міфологема "Європа", скажімо, в свідомості
представників вітчизняної культури від створення журналу "Вісник Європи" (1802) і до сьогодні.) В
1816 році, коли Байрон писав третю пісню своєї поеми, Європа ще напружено прислухалась до відлуння
минулорічної події, неначе прагнучи передбачити риси епохи, яка прийде на зміну наполеонівській.
Поет ставить перед собою складне завдання – дати виважену оцінку ролі Наполеона майже одразу
після його останньої появи на сцені європейської історії. Незначна відстань у часі не завадила Байрону
усвідомити суперечливість цієї постаті. Через півстоліття Ф.М. Достоєвський та Л.М. Толстой практично
одночасно повернуться до феномену Наполеона у найвідоміших своїх романах. Тільки тоді дійсно
виникне можливість оцінити вплив цієї особистості на перебіг європейської історії ХІХ століття – і у
соціально-психологічному, і у філософсько-історичному вимірі. Байрон геніально відчуває вектор
майбутніх пошуків, піднімаючи проблему взаємин "володаря" з "мільйонами", називаючи Наполеона
"надлюдиною", що з гордим презирством ставилась до "покірливого натовпу". Узагальнюючи, поет
розмірковує про "безумців рід жорстокий", до якого належить Наполеон.
Важливою є сама спроба Байрона зробити художній час та художній простір історично конкретними.
Але зв'язок особистості з історичними обставинами її буття для поета-романтика залишається
символічним. Наполеон – символ епохи. Саме на таких засадах створюється його образ в поемі. Єдність,
до якої поет включає Наполеона, позачасова. В межах своєї епохи постать Наполеона залишається
незрівнянною.
У експериментальній поемі Байрона можна побачити своєрідну паралель зі структурними пошуками
Вальтера Скотта, перший історичний роман якого вийшов у 1814 році. Вигадані події, пов'язані з
вигаданим героєм, на передньому плані та історичні постаті й історичні події на другому плані,
присутні і в "Паломництві Чайльд-Гарольда". Але фабульні зв'язки між двома планами не відбулися і не
могли відбутися, як було показано вище, саме через особливості характеру сучасного – романтичного –
героя. Бездіяльність, нездатність жити (розвиватись, змінюватись) Чайльд-Гарольда є його сутнісною
характеристикою. Саме перенесення головної зацікавленості на сучасність відрізняє поему Байрона від
творів Вальтера Скотта.
Таким чином, у якості посередницької ланки між Чайльд-Гарольдом і Наполеоном,
виступає
ліричний герой. Власне, його свідомість, яка прагне охопити, художньо засвоїти все існуюче, встановити
зв'язки між всім і всіма – тобто свідомість поета – і стає головним об'єктом зображення в поемі і в той же
час дзеркалом, що відбиває цілий світ. І хоча і Чайльд-Гарольд, і Наполеон, - інші щодо ліричного героя,
шлях створення цих образів у поемі залишається єдиним – ліричним.
Не випадково перша пісня "Паломництва" містить "Прощальну пісню Гарольда", в якій герой
виступає в ролі ліричного героя. З іншого боку, читач не може не відчути, що і сам поет має уявлення
про муки душевного неспокою "сильних духом". Фрагмент третьої пісні "Паломництва", присвячений
Наполеону, має яскраву ліричну кінцівку, яка свідчить про глибинну спорідненість двох людей, з якими
для сучасників і нащадків асоціюється епоха, котрій вони належали, - епоха романтизму.
Образи, пов'язані зі світом природи, мають у поемі універсальне символічне значення. "Природамати", з точки зору поета, - скарбниця істини. Байрона цікавить загальний рух, яким охоплене існуюче.
Природа сповнена динаміки, як і історія, як і внутрішнє життя людини. Природа несе в собі значення,
яке необхідно "прочитати", витлумачити, тобто вона являє собою знак, звернений до людини. Світ
природи, з точки зору ліричного героя, найпрозоріше віддзеркалює нескінченність і єдність буття, які в
поемі пов'язуються з образом Творця.
Погляд на світ, як на книгу, автором якої є Господь, давній, він був поширений в епоху
середньовіччя. Романтики, надзвичайно високо підносячи постать поета, сприймають творчість як вияв
креативних сил самої природи. Коли Байрон намагається створити "всесвітню поему", охопити
художнім словом все існуюче, він прагне досягти того ж відчуття єдності, яким його вражає світ
природи. У його поемі кожен образ, кожна думка, кожна строфа славить міць свого творця, свідчить про
його стрімке особистісне і творче зростання.
З іншого боку, вільний рух поетичної думки ліричного героя виправданий глибинними внутрішніми
зв'язками між різними явищами дійсності, які ця думка виявляється здатною встановити. Так,
наприклад, описуючи Швейцарію, красу Женевського озера, грозу в Альпах, Байрон наприкінці третьої
пісні згадує про Вольтера і Руссо, які жили в цій країні. І кінець пісні неначе несподівано "римується" з її
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початком: автор від наслідків історичних подій (битва при Ватерлоо як кінець епохи, започаткованої
Французькою буржуазною революцією) йде до їх першопричин (діяльність французьких просвітників).
Таким чином, художнє відтворення дійсності відбувається в поемі шляхом суб'єктивним: через "я",
яке вступає зі світом у боротьбу. Протиріччя між суб'єктом свідомості та об'єктивною реальністю
виступає в якості головного формотворчого принципу поеми. Це ніяк не суперечить романтичній
монологічності: точка зору ліричного героя залишається домінуючою, єдиною. Спроба подолати
протиріччя між зовнішнім і внутрішнім (її відображає, наприклад, характерне словосполучення "добрий
ворог", яке визначає ставлення поета до рідної країни), призводить лише до загострення протиріч.
Непримиренне протиріччя між досвідом, до якого призводять людину життя і роздуми про життя, та
збереженням віри, яка є безумовною заслугою людського серця, яскраво підкреслюється
парадоксальністю кінцівки строфи 114 пісні третьої: знаю, що доброта – міф, а щастя – мрія, але
продовжую вірити в них. Неможливість досягнення ідеалу не приводить до розчарування в ньому.
Ліричне обрамлення третьої пісні (звернення до донечки Ади) мотивоване необхідністю акцентувати
розбіжності між тим, що є, і тим, що має бути, і в той же час декларувати переконаність у кінцевій
перемозі належного: батько і дочка відірвані одне від одного, але внутрішній зв'язок між ними буде
відновлено.
Творчість і сприймається як шлях до належного. Не маючи можливості звернутися до донечки тут і
сьогодні – безпосередньо, поет звертається до неї у літературному творі – тобто моделює комунікативну
ситуацію. Образ Чайльд-Гарольда піддає сумніву саму ідею подорожі. Подорож як така не дозволяє
людині змінитися і не гарантує їй гармонійного існування. Головна відмінність між героєм та ліричним
героєм в "Паломництві Чайльд-Гарольда" у тому, що другий веде поетичний щоденник. І так як
поетичний щоденник переростає в поему, юний подорожувач, який ще зовсім недавно стверджував, що
поезія для нього є лише можливістю наповнити "години дозвілля", виростає в поета сучасності.
Творчість передбачає особливо інтенсивне переживання часу. За визначенням М. Бахтіна, вона уявляє
собою усвідомлення себе в потоці історії [6]. І хоча спроба Байрона співвіднести час інтенсивного
зростання особистості з розвитком європейської історії виявляється суто ліричною і виростає на чисто
романтичному грунті, вона містить у собі програму об'єктивації, тобто програму становлення
реалістичного роману.
У передмові до четвертої (останньої) пісні поеми Байрон називає свій твір "закінченим", відкидаючи
інше визначення – "завершений" [4:110]. Між закінченим і завершеним твором – можливість
продовження. Поему можна було б продовжити у географічному (просторовому) відношенні – не всі
європейські країни виявились охоплені "паломництвом", і Європа не вичерпує собою "весь світ",
художньо відтворити який прагне романтичний поет. Поему можна було б продовжити у історичному
(часовому) відношенні, адже одна історична епоха прийшла на зміну іншій, історія продовжується, і
кожна подія дозволяє з нової точки зору подивитись на минуле. Поема могла б бути продовженою і у
автобіографічному – ліричному – відношенні: доля ліричного героя визначилась, але його життя не
скінчилося. Таким чином, суто експериментальним шляхом Байрон приходить до усвідомлення
необхідності конкретизації, тобто чіткої визначеності, обмеженості художніх часу та простору.
Щодо зображення особистості, три головні образи, які мають у поемі конструктивно вагоме
значення, фабульно не пов'язані між собою і функціонально неспівставні. "Епічний герой" – дійова
особа – Чайльд-Гарольд виявляється бездіяльним, то зливається з ліричним героєм, то витісняється ним.
Подорож, залишаючись зовнішнім композиційним прийомом і характерним романтичним мотивом,
організує художній простір в поемі. Але фабула (в епічному розумінні слова) не формується. З образом
ліричного героя пов'язана організація художнього часу в поемі: його діахронні подорожі активізують
план історичного минулого, на тлі якого осмислюються сучасні події, а з іншого боку співвідносять час
особистості з часом великої історії. Образ Наполеона створюється у зв'язку з конкретною історичною
подією, що дозволяє часу і простору перетнутися на полі Ватерлоо.
Але розповідь про подію,
зображення події відсутні, їх місце займають роздуми ліричного героя.
Таким чином, ліро-епічна поема Байрона і окреслює кордони нового жанру, і намічає вихід за його
межі. Грандіозний художній експеримент, який тривав близько десяти років, привів до постанови нових
художніх завдань. Ретроспективно сформулювати ці завдання, маючи на увазі подальші шляхи розвитку
європейської літератури, можна було б так:
конкретизація та взаємоузгодження художніх часу та простору, позбавлення їх інваріантності;
відокремлення героя від автора, формування об'єктивних – епічних – механізмів розкриття характеру
героя;
відображення
в малій історії особистості характерних ознак
великої історії, загальних
закономірностей суспільного життя.
Тобто головна конструктивна особливість поеми "Паломництво Чайльд-Гарольда" – відсутність,
несформованість фабули, перевага ліричного початку над епічним. Саме фабула стає нагальною
потребою літературного розвитку, яку покликаний був задовольнити реалістичний роман. Фабула –
"сукупність подій, пов'язаних між собою" [7:107], чітко локалізованих у часі та просторі, наближає
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художні час і простір до реальних, забезпечує максимально об'єктивне розкриття характеру героя,
визначає можливості (межі) розвитку особистості в конкретних суспільно-історичних обставинах.
Так коливання Пушкіна щодо жанрового визначення "Євгенія Онєгіна" (поет протягом усього часу
роботи над твором у листах до друзів називав його то романом, то поемою) пов'язані і з продовженням, і
з подоланням байронівської традиції [8]. Поет робить художні час і простір соціально та історично
конкретними, максимально наближуючи їх до реальних (загальновідоме зауваження Пушкіна, що час в
його романі розчислений за календарем). Це створює передумови для зображення соціально та
історично конкретного характеру. Об'єктивація героя, відокремлення його від автора дозволили
Пушкіну вийти за межі романтичного світобачення, зробити залежність від стереотипів романтичного
світосприйняття однією з сутнісних характеристик соціального типу "дивних людей, яких багато".
На рівні фабули зовнішня соціальна визначенність героя і його внутрішня нездатність сприймати
життя як дар, як диво, романтична зневіра у позитивних цінностях існування (тобто передчасна старість,
змертвілість душі) співпали і виявились у зображенні дуелі як центральної і по суті єдиної події
роману. Мертве несе смерть, так само як живе помножує життя. Лише смерть Ленського, живі муки
живого сумління пробудили Онєгіна від мертвого сну вітчизняного варіанту "англицького спліну",
зробили його здатним жити – і кохати.
Родовий дуалізм байронівської поеми долається і таким чином відтворюється в романі Пушкіна на
якісно новому рівні як співвіднесеність автора і героя. Сама структура "Паломництва Чайльд-Гарольда"
стверджує погляд на творчість як шлях до належного, на літературний твір як простір вільного
особистістного зростання, на поета як людину, здатну охопити своєю свідомістю все існуюче. Четверта
пісня поеми присвячена Італії, яка для Байрона передусім є батьківщиною краси, батьківщиною того
типу індивідуальної творчості, який сформувався в епоху античності і відновився за часів Ренессансу.
Усвідомивши себе спадкоємцем великих творців Італії, Байрон завершує поему образом моря, що
символізує неприборкану стихію нескінченного, сповненого рухом життя.
Пушкін, рухаючись слідом за Байроном, свідомо ставить перед собою завдання максимально
наблизити роман до життя. З цим завданням пов'язаний принцип протиріччя, згідно з яким побудовано
всі рівні романної структури [9]. Роман сповнений протиріч, як саме життя. А автор роману, як і
ліричний герой поеми "Паломництво Чайльд-Гарольда", - передусім поет, творець. У цьому його головна
відмінність від героя ("разность между Онегиным и мной"). Цим пояснюється його незалежність від
соціокультурних стереотипів поведінки, забезпечується можливість бути внутрішньо вільним, живим і
щасливим.
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Астрахан Н.И. Особенности художественной структуры поэмы Д.Г. Байрона "Паломничество
Чайльд-Гарольда".
В статье особенности художественной структуры лиро-эпической поэмы Д.Г. Байрона
рассматриваются в связи с проблемой объективации героя в литературе первой половины ХІХ века.
Ключевые понятия: художественное время и пространство, лирический герой, герой, лиро-эпическая
поэма, фабула, роман.
Astrakhan N.I. The Peculiarities of the Poem Structure "Childe Harold’s Pilgrimage" by J. G. Byron.
The paper views the peculiarities of the literary structure of the lyric and epic poem by J. G. Byron in the context
of character development in the literature of the 1st half of the 19th century. Key words: belles-letters time and
space; lyric character; character; lyric and epic poem; plot; novel.
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МЕТАФОРА "КАРНАВАЛУ" В УТОПІЇ О. БОГДАНОВА "ЧЕРВОНА ЗІРКА"
У статті досліджується жанрова природа утопії О. Богданова "Червона зірка". Визначається її
зв’язок із серйозно-сміховим родом літератури, якому притаманне карнавальне світовідчуття.
Розглядаються такі атрибути карнавалу, як маскарад, розіграші, містифікація. Ключові поняття:
утопія, жанрова природа, карнавальне світовідчуття, раціоналізація карнавалу.
На відміну від низки забутих російських літературних утопій початку XX століття, таких як "Через
півстоліття" С. Шарапова (1906), "Анархісти майбутнього" І. Морського (1907), "Свято весни" Н. Олігера
тощо, доля утопічного твору О. Богданова "Червона зірка" (1908) склалася краще: він неодноразово
перевидавався, про нього багато писали і сперечались. З'явився він через два роки після того, як
А.В. Луначарський у статті "Завдання соціал-демократичної художньої творчості" поставив проблему
зображення майбутнього соціалістичного устрою. Цікаво, що інший видатний критик-більшовик
В.В. Воровський вважав намагання художнього зображення майбутнього абсолютно безперспективними.
В пореволюційні роки "Червона зірка" витримала сім видань, останнє вийшло вже після смерті автора
(1929 р.), була перекладена іншими мовами, німецькою і французькою зокрема. Потім п’ятидесятилітнє
забуття, і лише в 1979 році твір О. Богданова знову побачив світ у збірці російської утопії та наукової
фантастики другої половини XIX століття "Вічне сонце", а у 1986 році увійшов до збірок "Російська
літературна утопія" та "Російська фантастична проза XIX-XX століття".
Сучасні дослідники розглядають "Червону зірку" як твір, який залишив власний слід в історії
утопічної та науково-фантастичної літератури. Вказується на те, що в своїх поглядах на соціалізм
О. Богданов йде шляхом видатних утопістів минулого, намагаючись конкретизувати окремі положення
та втілити їх в образну форму, але основний акцент робиться на різноманітності його науково-технічних
прогнозів: підкреслюється, що він передрік космічні кораблі з атомними двигунами, роль автоматизації,
обрахункових пристроїв, синтетичних матеріалів, відеотелефонів тощо. Видання утопії О. Богданова в
США у 1984 році викликало чималу зацікавленість до його творчості з боку американських та
західноєвропейських дослідників утопії, які, зокрема, відзначали, що О. Богданов блискуче представив
проблеми "постіндустріального суспільства": небезпечність атомної енергії, забруднення навколишнього
середовища, недостатність природних ресурсів, їжі тощо. [1:71-96].
Дійсно, утопія О. Богданова несе яскраво виражений індустріальний характер, важливе місце
займають досягнення науки і техніки, але головним для О. Богданова є все-таки зображення ідеальних, з
його точки зору, суспільних відносин. Для того, щоб показати людське суспільство, побудоване на
принципі колективізму, він використав літературну форму класичної утопії місця (хоча вже з середини
XIX століття утопія переміщується з просторового виміру до часового та стає "ухронією"), відправивши
свого героя на Марс, де живуть схожі на землян люди.
Формально твір О. Богданова "Червона зірка" поділено на чотири частини: в першій з них мова йде
про події, які передують мандрівці героя на Марс, а також розповідається про саму подорож; друга і
третя частини – це опис світу марсіан, який побудовано на комуністичних принципах; події четвертої
частини відбуваються на Землі, де герой приймає активну участь у революційній боротьбі за "нове
життя". Таким чином О. Богданов, по суті зберігає традиційну для класичної утопії побудову з двох
частин: більша частина твору присвячена опису ідеального, з точки зору автора, суспільного устрою;
менша є ніби його обрамленням. У зв’язку з цим відмітимо, що, як вважає американський дослідник
Г. Морсон, у граничних жанрах літератури, яким є утопія, "на периферийные и обрамляющие элементы
текста часто ложится главный смысловой акцент" [2:84]. Зокрема, вважаючи, що саме обрамлення
"Утопій" Т. Мора "выявляют её подлинную жанровую природу", яка дозволяє наблизити цей твір не
лише до "Держави" Платона, а й до "Хвали дурості" Еразма Роттердамського, "Гаргантюа і
Пантагрюеля" Ф. Рабле, "Дон Кіхота" М. Сервантеса, він відносить "Утопію" Т. Мора до серйозносміхового догматично-жартівливого роду літератури [3:180]. Сюди ж, на наш погляд, варто віднести
"Червону зірку" О. Богданова.
Аналізуючи характерні особливості жанрів серйозно-сміхового, М. Бахтін, зокрема, відмічав, що "все
они проникнуты - в большей или меньшей степени – специфическим карнавальным мироощущением". В
обрамленні "Червоної зірки" присутні такі атрибути карнавалу, як маскарад, розіграш, містифікація.
Одним з найяскравіших представників марсіанського світу в утопії О. Богданова є персонаж на ім’я
Менні, керівник та один із організаторів експедиції на Землю. Його зовнішність з першого дня
знайомства привернула увагу Леоніда, від імені якого ведеться розповідь, своєю оригінальністю: "Его
глаза были настолько замаскированы очень тёмными очками, что я не знал даже их цвета; его голова
была несколько непропорционально велика; черты лица, красивые, но удивительно неподвижные и
© Тузков С.О., 2004
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безжизненные, совершенно не гармонировали с его мягким и выразительным голосом, так же, как его
стройной юношески гибкой фигурой" [4:201-202].
Судячи з усього, аналогічну зовнішність мали на Землі й решта членів експедиції, оскільки власні
обличчя вони змушені були приховувати під масками, щоб не привертати увагу землян. Після того, як
Леонід погодився поїхати на Марс, Менні зазнав перевтілень:
"Он расстегнул воротничок и снял с себя вместе с очками ту удивительно сделанную маску, которую
я, как и все другие, принимал до этого момента за его лицо. Я был поражён тем, что увидел при этом. Его
глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были
расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение
почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно
для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была
сравнительно мала. Всё вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй уродства, но
не карикатуры" [4:206-207].
Леонід не одразу дізнається про те, що Менні – представник іншої цивілізації. Деякий час він вважає
його таким же професійним революціонером, членом соціал-демократичної партії, як і він сам. Потім,
щоб переконати Леоніда виїхати нібито в науково-дослідну експедицію на Марс, Менні говорить, що він
учасник таємного наукового об’єднання, яке "значительно опередило академический мир во многих
важных вопросах науки"; відкрило спосіб космічної подорожі і займається дослідженням найближчих до
землі планет – Венери та Марсу. І лише на етерофоні (так марсіани називають свій космічний корабель),
познайомившись з рештою членів експедиції, Леонід розуміє, в яку ситуацію він потрапив. Але на цьому
омани головного героя не закінчуються. Більш того, містифікація в утопії О. Богданова переростає у
відвертий розіграш. Дві жінки, які також перебували на етерофоні, вирішують приховати свою стать, і
він протягом якогось часу вважає, що вони юнаки.
Але в найбільшій мірі карнавальне світовідчуття виявляється в останній частині твору О. Богданова,
де автор моделює революційну ситуацію, яка, як він вважає, допомагає процесу здійснення утопії.
Сучасна філософія все частіше ставить питання: яким чином утопія – дітище вільної фантазії, певна
метафора – перетворюється в реальність? Відповідь очевидна: "Сама реальность становится утопией, она
играется… Только в качестве действующих лиц здесь выступают массы, и мир воспринимается как
театральные подмостки…, привычная повседневность исчезает и становится иллюзорной, её вытесняет
массовая эйфория, радостное возбуждение, неотличимое от отчаяния, воля человека парализуется, и
снимается социальный контроль. Над всем властвует насилие" [5:275-276]. Ось як передає О. Богданов
відчуття одного з героїв твору, лікаря Вернера, який приймав безпосередню участь у цьому масовому
дійстві, що імітувало "возврат на землю Сатурного золотого века, живую возможность его возврата": "Я
смертельно устал за эти дни, видел много крови, много страданий, которым не мог помочь, насмотрелся
картин гибели и разрушения, а на душе всё так же радостно и светло" [4:304].
Святкове життя народу, "вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы,
равенства и изобилия", М. Бахтін називав карнавалом. Карнавал, на його думку, втілював ідею
всесвітнього оновлення, але "был враждебен всякому увековечению, завершению и концу. Он смотрел в
незавершимое будущее" [6:14-15]. Як бачимо, карнавальне світовідчуття, в якому "идеально-утопическое
и реальное временно сливалось" [6:15-16] в "Червоній зірці" сприяє втіленню утопії, прагненню
побудувати утопічну державу. У світі реалізованої утопії відбувається одержавлення, раціоналізація
карнавалу, адже гумор по своїй природі несумісний з утопією, оскільки "смех подразумевает, что все
истины ошибаются, все ценности текучи и все объяснительные системы сами нуждаются в объяснении"
[2:79], а утопія нагадує вічне свято і відкидає сумніви.
Отже, О. Богданов далекий від думки, що перед обличчям абсолютної цінності кожної конкретної
людської особистості втрачають силу всі інтереси загального розвитку людства. По суті, ігноруючи
відому формулу Ф.М. Достоєвського: "Высшая гармония не стоит слезинки хотя бы одного только
замученного ребёнка", - він вважає, що абсолютний порядок життя можна ствердити за допомогою
насилля.
Наголосимо, що у своєму творі О. Богданов не зміг уникнути протиріч, які виявляються і в
композиції, і в сюжеті, і в стилі Це пояснюється, по-перше, самою специфікою літературної утопії,
художнє завдання якої полягає в створенні емоційно та морально привабливого образу майбутнього, і
яка з самого початку знаходиться в невирішеному протиріччі з реальною дійсністю, де, як переконливо
показали письменники, котрі зверталися в своїй творчості до особливого різновиду утопічної
літератури – антиутопії, ідеал перероджується і перетворюється в свою протилежність – тоталітарний
устрій; по-друге, штучним роз’єднанням двох сфер людської діяльності – державної та особистої (у творі
наявні дві сюжетні лінії: соціальна (картини ідеального суспільства, критика сучасності) та особиста
(Леонід – Нетті), які йдуть паралельно, розділяючи його на власну утопію та романтичну новелу); потретє, тим, що в межі класичної утопії автор вмістив новий життєвий матеріал - революційну боротьбу.
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Тузков С.А. Метафора "карнавала" в утопии А.Богданова "Красная звезда".
В статье исследуется жанровая природа утопии А. Богданова "Красная звезда". Определяется её связь
с серьёзно-смеховым родом литературы, которому свойственно карнавальное мироощущение.
Рассматриваются такие атрибуты карнавала, как маскарад, розыгрыш, мистификация. Ключевые
понятия: утопия, жанровая природа, карнавальное мироощущение, рационализация карнавала.
Tuzkov S.A. The Metaphor of "Carnival" in Utopia "The Red Star" by A.Bogdanov.
The paper reveals the connection of the work with the serious-comic kind of literature which is
characteristic of the carnival attitude to the world. It centers on the ideas of mascarade and mystification
as well as playing tricks upon somebody. Key words: utopia, genre origin, carnival attitude to the world,
rationalization of the carnival.
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КАЗКА О. ТОЛСТОГО "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК, ЧИ ПРИГОДИ БУРАТІНО" ЯК ПАРОДІЙНОСАТИРИЧНИЙ ТВІР
Предметом статті є пародійно-сатиричний і достатньо призабутий аспект відомої казки
О.Толстого. У статті подається історія перекладу казки К. Коллоді О. Толстим, аналізується зміст
казки, порівнюються образи, стиль та вірші Толстого й Блока. Автор вказує на культурно-мистецькі
реалії Росії початку ХХ століття, які пародіює Толстой.
Кілька років тому в одній з книг я випадково зустрів досить цікаву та абсурдну для мене тоді фразу:
"Загальновідомо, що казка Олексія Толстого "Золотий ключик" є пародією на життя Олександра Блока".
Ця фраза мене зацікавила й визначила мої пошуки.
1. Біографія Толстого втілилася в його творах, потрібно тільки знайти у художньому біографічне.
Толстой, як людина, що була часто схильна до змін, залишав свої колишні пристрасті, піддаючи їх
осміянню. Цей принцип здійснювався настільки послідовно, що про біографію Толстого можна говорити
лише на основі його творчості, не використовуючи інших матеріалів. Достатньо хронологічно описати,
над чим сміявся Толстой,— перед нами виникне як достовірна картина захоплень письменника, так і
дати розставань із цими захопленнями.
З молодих років Толстой досить критично, навіть глузливо ставився до декадентів. Достатньо згадати
його "арлекінаду в одній дії" "Молодий письменник" (1914), в якій він зображав дивні, нервові,
"нездорові" стосунки в літературному середовищі Петербурга. Він надавав їм комедійних, навіть
фарсових рис. Так, молодий поет Аркадій заявляв дружині: "Я тобі зраджую й буду зраджувати...
Пробачте, я поет божою милістю. Мені потрібні переживання. Вашими ревнощами ви гальмуєте мій
талант". І далі, із прозорою гейнівською ремінісценцією: "Я не можу з пальця висмоктувати вірші.
Мені потрібен матеріал". Вірність він вважає міщанським забобоном і посилається на вірші свого
колеги Юрія Блідого (!): поет "как ветер в волны, всегда влюблен, неся объятий чужих вериги".
Випхавши дружину, він по телефону викликав коханку (вона — "у костюмі коломбіни") прямо в будинок
своєї родини: "Приходь до мене зараз. Ти з чоловіком? Так нехай він ревнує, нехай стоїть за нашою
ставнею і плаче, як пьєро. Ах, твій чоловік у костюмі пьєро?" Очікуючи появи коханки, поет декламує
вірші: "В этот вечер, вечер душный, ты пришла в мои объятья. И обвил твой раб послушный складки
бархатного платья". Але замість коханки в костюмі коломбіни приходить дружина і т.д.
"Арлекінада" Толстого мала конкретних прототипів. Читачам тих років не потрібно було ламати
голову над питанням, хто ховався за образом поета, на кого натякало ім'я Юрія Блідого і кого
пародіюють вірші про кайдани чужих обійм. Усе було ясно. Ставлення Толстого до декадентів як у
літературі, так і в побуті, було сповнене неприйняття й глузування. Через сім років це ставлення буде
підтверджено в "Сестрах", а через двадцять один рік — в іншій "арлекінаді", яка зветься "Золотий
ключик, чи Пригоди Буратіно".
2. У передньому слові до своєї знаменитої казки "Золотий ключик, чи Пригоди Буратіно" О. Толстой
писав: "Коли я був маленький,- дуже, дуже давно,- я читав одну книжку; вона називалася "Піноккіо, чи
Пригоди дерев'яної ляльки" (дерев'яна лялька по-італійському – буратіно).
Я часто розповідав моїм товаришам, дівчаткам і хлопчикам, цікаві пригоди Буратіно. Але тому що
книжка загубилася, то я розповідав щораз по-різному, видумував такі пригоди, яких у книзі зовсім і не
було.
Тепер, через багато років, я пригадав мого старого друга Буратіно і надумав розповісти вам,
дівчатка й хлопчики, надзвичайну історію про цього дерев'яного чоловічка" [1:118].
Здавалося, це переднє слово усе пояснювало – історію сюжету, інше ім’я, розходження характерів і
пригод Буратіно й Піноккіо, появу російських фольклорних елементів тощо. Проте саме в ньому й
закладена досить серйозна містифікація – Толстой просто не міг читати в дитинстві цю книгу. К. Коллоді
написав свою всесвітньо відому, гранично моралізаторську і досить нуднувату повість "Пригоди
Піноккіо, історія маріонетки" у 1880 р. Італійською Толстой не володів. Уперше на російську мову ця
повість була перекладена в 1906 р. [2; 3; 4] Толстому на той час було вже 24 (!) роки. Тому фраза про те,
що він у далекому дитинстві читав про дерев'яного хлопчика – справжня містифікація. Але навіщо?
Переднє слово з'явилося замість підзаголовка, який був у рукописі - "роман для дітей і дорослих".
Цей підзаголовок – жанрова установка на сприйняття тексту, авторська установка на сприйняття подій
твору як абсолютно казкових подій, він примушував забути істину: "сказка – ложь, да в ней – намек".
Тому автор неодноразово підкреслював віднесеність дати казки до кінця ХІХ ст., приховуючи справжню
дату – 1936 р.
© Близнюк А.С., 2004
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3. Як відомо, Толстой уперше зіткнувся з текстом К. Коллоді в 1924 р., коли разом із перекладачкою і
чудовою журналісткою Н. Петровською (1884-1928) опублікував у берлінському видавництві "Накануне"
книгу під назвою "Пригоди Піноккіо". На титулі книги було зазначено: "Переклад з італійської Ніни
Петровської. Переробив і обробив Олексій Толстой". Як відзначав у своєму дослідженні В. Баранів [5],
Толстой спочатку хотів лише відредагувати переклад "Піноккіо". Проте при зустрічі з абсолютно чужою
манерою, невластивим стилем, він не втримався й почав не редагувати, а обробляти. Тому на титулі дуже
точно зазначено розподіл обов'язків. Толстого привабив, перш за все, герой казки, бешкетник, образ,
який завжди був симпатичний авторові. Крім того, "зміст, світ образів часто розривають
сентиментальну тканину книги і роблять її цікавою" [6]. Зберігши майже всі сюжетні ходи й епізоди
казки, Толстой відкинув моралізування, відмовився від об'ємних пейзажів, гранично підсилив сюжет
динамікою, наситив вигадливими епізодами і фантастичними пригодами, типово російськими
фразеологізмами, прислів'ями, приказками. Відбулася серйозна русифікація італійського тексту. І
головне, образ Піноккіо наблизився до народного російського образа Петрушки [7] (у тексті берлінського
видання Піноккіо час від часу називається цим ім'ям). Фінал же твору був принципово різним: у Коллоді
Піноккіо виходить із в'язниці завдяки доброму імператору, а у Толстого - завдяки "маленькій революції".
4. Загальноприйнято вважати, що О. Толстой узявся за роботу над "Піноккіо" у січні 1935 р., коли
почав одужувати після інфаркту міокарда. Але документи свідчать, що перші кроки були зроблені ще у
1933 р., коли була укладена угода з видавництвом "Детгіз". Відмітимо ще одне: до самої весни 1935 р. в
жодному документі немає ні слова про Буратіно. Скрізь Піноккіо і тільки Піноккіо.
Чому саме в середині 30-х років Толстой почав працювати над казкою – не є предметом нашого
дослідження. Але зазначимо, що це була відповідь Толстого на боротьбу педологів із казкою. З роками
стала невідчутна залежність виходу "Золотого ключика" від поразки ворогів казки, але в ті роки вона
чітко усвідомлювалася. Критик О. Александров писав: "Зараз цей період уже канув у минуле. Репутація
казки реабілітована. Детіздат потроху включає кращі зразки казкової літератури у свої плани.
Створюються і нові казки. Серед них одне з перших місць безперечно належить новій книжці Олексія
Толстого" [9].
5. Толстой почав писати "Золотий ключик", відклавши роботу над останньою частиною трилогії
"Ходіння по мукам". Тобто, працювати над казкою він почав із тими ж думками й тривогами, які
турбували його під час роботи над романом. В першій частині трилогії є досить несимпатичний образ
поета-декадента Олексія Олексійовича Бессонова, в образі та імені якого читачі досить легко впізнали
шаржировані риси О.О. Блока. Пізніше автор пояснював, що мав на увазі не самого поета, а його
чисельних епігонів. Але це не пояснювало те, чому для висміювання епігонів використовувалися
портретні та біографічні риси Блока. Пояснення лише одне: Толстой не позбавився своєї ворожості до
декадентів і виплеснув її на сторінки дитячої книжки в образі Пьєро. І у Коллоді, і в берлінському
виданні такий образ відсутній. Це — суто толстовська вигадка середини 30-х років.
6. У Коллоді немає Пьєро, але є Арлекін: це він упізнав Піноккіо серед публіки під час спектаклю, і
це йому Піноккіо рятує потім його лялькове життя. На цьому роль Арлекіна в італійській казці
завершується. Цю єдину згадку використав Толстой і вивів на сцену постійного партнера Арлекіна —
Пьєро, бо Толстому потрібна маска "обманутого чоловіка" (Пьєро), а не "щасливого коханця" (Арлекін).
Тема Пьєро вводиться відразу і рішуче, гра йде одночасно на традиційному тексті (діалозі двох
традиційних персонажів італійського народного театру) і на підтексті — сатиричному, таємному,
повному їдких алюзій. Таким чином, Толстой кардинально змінює образну структуру казки Коллоді,
вводячи два нових образи – Пьєро та його кохана Мальвіна. Роман Пьєро і Мальвіни — найсуттєвіша
відмінність "Пригод Буратіно" від "Пригод Піноккіо". Чому саме ця трійця? Відповідь лежить не лише у
традиційності тих чи інших образів чи у натяках на сімейні стосунки Блока, а у тому, що сам Блок
осмислював долю свого ліричного героя в тих же образах: Пьєро — Арлекін — Коломбіна. Не говорячи
вже про п'єси, уся рання лірика мовби підсвічена історією трьох театральних масок. Ліричне "Я"
нестримно прагне до втілення в образ Пьєро. Цей образ присутній у віршах і тоді, коли він не названий
своїм стародавнім ім'ям: "Я был весь в пестрых лоскутьях,//Белый, красный, в безобразной
маске.//Хохотал и кривлялся на распутьях,//И рассказывал шуточные сказки..." [9:122].
7. Крім трагічного Пьєро блоківської лірики потрібно пам’ятати про трагікомічного Пьєро з
"Балаганчика". Узагалі, відзначимо, що майже у всіх випадках, коли Толстой відходить від Коллоді, він
наближається до Блока — наближається з літературно-сатиричною метою, тим більше, що на початку
ХХ століття Пьєро, як і Незнайомка, був улюбленим і звичним образом у незліченних пародіях на Блока.
8. Саме з Блоком, думається, пов'язана одна з найпоетичніших вигадок Толстого — чарівні двері, які
заховані за полотном, на якому намальовано вогнище. Подібне вогнище є у Коллоді (намальована на
стіні фреска), але за ним нічого не приховується. У берлінському перекладі не згадано, на чому
намальоване вогнище. В казці полотно й двері — алюзія на вікно у "Балаганчику", в яке вискакує
Арлекін: "Даль, яку видно у вікно, виявляється намальованою на папері. Папір лопнув. Арлекін полетів
шкереберть у порожнечу" [9:660],— говорить ремарка. У цьому розриві в п’єсі Блока з'являється образ
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Смерті. Полемічне протистояння образів і ситуацій Блока та Толстого (двері ведуть до щастя) тут досить
очевидне і не вимагає ніяких роз'яснень.
9. В казці Толстого Пьєро ліричний поет. Справа навіть не в тому, що стосунки Пьєро з Мальвіною
стають романом поета та акторки, справа в тому, які вірші він пише. "Пляшут тени на стене,—//Ничего
не страшно мне.//Лестница пускай крута,//Пусть опасна темнота,//Все равно подземный
путь//Приведет куда-нибудь..." [1:187]. Образ "тіні на стіні" — постійний образ поезії символістів. "Тіні
на стіні" з’являються у віршах В. Брюсова [10], у десятках віршів О. Блока та й у назві одного з них
[9:295]. "Тіні на стіні" — не просто часто повторювана Блоком деталь освітлення, а постійна метафора
його поетики, заснована на різких, кричущих контрастах білого й чорного, зла й добра, ночі й дня. Вже
перший рядок в першій книзі Блока "Ante lucem" (До світла) говорить про світло та темряву:"Пусть
светит месяц — ночь темна..." Якщо перечитати всю книгу, то "у ній не знайдеш ні людських обличь, ні
речей, а тільки світлі і темні плями, що біжать по ній безперестанку" [11].
10. Трагічний оптимізм Блока передбачав віру й надію всупереч обставинам, які підштовхують до
розпачу та зневір'я. І тому в центрі стилістики поета знаходиться поняття "всупереч" та різні способи
передачі заперечення. Шаржуючи Блока, Толстой відтворює навіть у синтаксисі речень Пьєро, як і
личить пародії, основні риси стилю поета: незважаючи на те, що... але... нехай... усе рівно... Узагалі,
вірші Пьєро пародіюють не той чи інший конкретний текст Блока, але саму творчість поета, образ його
поезії. "Мальвина бежала в чужие края,//Мальвина пропала, невеста моя...//Рыдаю, не знаю — куда мне
деваться...//Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?" [1:163].
"Ляльковим" самогубством поет Олександр Блок, бути може, рятувався від реального самогубства:
"Истекаю я клюквенным соком!" — це Толстой підхопив жорстоко, але влучно. Чотири рядки про
зниклу наречену з'явилися у виданні 1943 р., замість нейтрально-дитячих віршиків, які не вкладалися в
пародіювання Блока. Отже, пародійність впроваджувалася автором цілком свідомо.
11. Інтонація і слова "болотних мотивів" Блока ("Вот — сидим с тобой на мху Посреди болот") теж
почуті і передані пародійно влучно: "Мы сидим на кочке,//Где растут цветочки,—//Желтые,
приятные,//Очень ароматные..."[1:168].
Потрібно помітити, що у рукописі казки було набагато більше віршів Пьєро, в яких відчувалися
блоківські мотиви. Так, у друкований текст казки не потрапили такі, наприклад, рядки: "Светит месяц
прямо в пруд//Там, где лебеди плывут.//Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля!//Я подружку потерял,—//Месяц, ты ее
украл.//Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля!//Месяц, ты ее украл..."[12].
12. Через рік після смерті Блока Толстой написав статтю "Пропащий ангел", і якщо проаналізувати,
які блоківські вірші використовуються в статті, картина вийде досить дивна: у цих цитатах містяться всі
ті образи, які потім Толстой спародіює у "Золотому ключику": "Я просыпался и всходил//К окну на
темные ступени..." В другому: "Вхожу я в бедные храмы,//Слушаю бедный обряд;//Там жду я
прекрасной дамы//В мерцанье красных лампад.//В тени у высокой колонны//Дрожу от скрипа дверей...".
В третьому: "Занавески шевелились и падали,//Поднимались от невидимой руки.//На лестнице тени
прядали//И осторожные начинались звонки.//Еще никто не взошел на лестницу,//А уж заслышали счет
ступень...". А також: "Белое нежней не было зим//И перистей тучек.//Ты дала мне в руки//Серебряный
ключик,//И владел я сердцем твоим..." [13].
13. Коли Буратіно потрапляє в будиночок Мальвіни, красуні з блакитним волоссям, то вона змушує
його вирішувати задачі і писати диктант, причому текст диктанту такий: "А роза упала на лапу Азора".
Чому саме цю фразу, цей відомий паліндром А. Фета з’явився у казці Толстого? Розгадка відкривається
завдяки драмі О. Блока "Роза й Хрест". З цього приводу В. Жирмунський писав: "Співставлення
прекрасної дами Ізори з трояндою то в чуттєвому, то у зверхчуттєвому аспекті цього символу
проходить через усю драму Блока... "Трояндові зарості" у саду Ізори мають таке ж символічне
значення, як і квітуча весняна яблуня. Блок спеціально відзначає їх у числі "головних" у декораціях
майбутньої постановки Художнього театру. "Рози повинні бути величезні, південні". Чорна троянда,
що таємниче упала з рук Ізори на груди Гаетана, який спить у трояндових заростях, і подарована ним
Бертрану, стає символом любовного служіння останнього..." [14].
Толстой пародіює п’єсу Блока, перевернувши фетівський перевертень ще раз — у значеннєвому
відношенні: троянда, що упала з рук Ізори, стає трояндою, що упала на лапу Азора. Звуковий збіг імен є
основою для пародійного співставлення, а платонічне обожнювання — темою пародії. Паліндром
перетворився в глузування над романтичним коханням лицаря, який очікував на свою кохану. Відмітимо,
що Ізора замкнена у вежі, а ключ постійно носить при собі Арчибальд, і тема ключа супроводжує кожну
появу цього персонажа. Повірницю Ізори в драмі "Роза й Хрест" звуть так само, як розбійницю-лисицю в
казці Толстого,— Аліса. Узагалі Толстому було не вперше пародіювати цю драму Блока, згадаємо його
повість "Без крил", повість, яка є своєрідною попередницею казки про дерев'яного героя.
14. Толстой шаржує мрію Блока – "Солов’їний сад", бо в нього потрапив шибеник Буратіно. Так, саме
Буратіно, а не Пьєро, який був закоханий у Мальвіну. Для нього будиночок став би жаданим "Солов'їним
садом", а Буратіно, який заклопотаний тільки тим, як здорово пудель Артемон ганяє птахів, здатний
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лише скомпрометувати ідею "Солов'їного саду". Тільки для цього, для компрометації, він і потрапляє в
"Солов'їний сад" Мальвіни.
15. "Солов'їному саду" Блока протистоїть "Країна Дурнів" Толстого, яка стильово різко відрізняється
від усієї казки. При уважному читанні "Країна Дурнів" своєю розмитістю фарб, міражністю та
неконкретністю обрисів, нагадує Петербург, який зображається у романі "Сестри", яким гуляв поет
міражів Бессонов. По вулицях "Країні Дурнів" прогулюється лисиця, яка тримає в лапі "квітку нічної
фіалки". Ця лисиця нагадує тих мрійливих дівчат, які у першій главі роману "Сестри" заворожено
завмирали над "Нічною фіалкою" Блока. В поемі йшлося про сон і, як визнавав сам автор, народилася
вона зі сновидінь,— тому невиразність сну і пронизує зображення "Країни Дурнів"...
Тепер стає зрозуміло, чому в передмові до "Золотого ключика" письменник відніс задум казки у своє
далеке дитинство. Указівка на дитинство заздалегідь відводила можливі докори (наприклад, із приводу
образа Бессонова). Містифікація вуалювала пародійний шар "Пригод Буратіно" переносом казки в
доблоківську епоху.
16. Для Толстого символізм був лише етапом, після якого він пішов далі, в інші ідеологічні та
естетичні області. Чим рішучішим був розрив із минулим, тим гострішою була сатирична полеміка.
Проти символізму письменник використовував переосмислені образи символістського побуту. Зокрема,
пошуки щастя. На цю тему було багато творів у роки молодості Толстого, серед яких славнозвісні: "Пер
Гюнт" Г. Ібсена та "Синій птах" М. Метерлінка. І в цих обох творах щастя знаходиться не там, де його
шукають, а в будинку, під рідним і убогим дахом.
Саме у Метерлінка всі основні персонажі — маріонетки, а події сповнені сатиричних натяків на
мистецтво початку століття. Ім'я цього метру символізму було невіддільно від театру маріонеток.
Метерлінк, підкреслюючи маріонеткову залежність людської долі від фатальних і нетутешніх сил,
розробив теорію, у якій ниткове водіння ляльок отримало загальноестетичний і філософський зміст:
людина, мимовільний учасник незрозумілого йому дійства,- іграшка в руках таємничої й підступної долі,
лялька, яку смикає за ниточки невидимий ляльковод. Устрій театру маріонеток - ідеальна модель
світобудови, як її уявляли символісти: видиме тут — лише відображення задумів і рухів, що
відбуваються там, за колосниками світової сцени. "Світ — ляльковий театр, ми в ньому маріонетки" —
одна з ключових, основних метафор символізму.
17. Ідея "режисерського театру" також вела до образа маріонетки, у яку нібито перетворює актора
повновладний режисер - "деміург театру". Саме цим дорікала Мейєрхольдові В.Ф. Коміссаржевська:
"Шлях, що веде до театру ляльок,— це шлях, по якому Ви йшли увесь час..." [8]. Такого роду
режисерський театр зображений на сторінках "Золотого ключика". У Карабаса Барабаса — володаря
цього театру — є навіть своя "теорія", свій "театральний маніфест": "Кукольный владыка,//Вот кто я,
поди-ка...//Куклы предо мною//Стелются травою.//Будь ты хоть красотка —//У меня есть
плетка,//Плетка в семь хвостов,//Плетка в семь хвостов.//Погрожу лишь плеткой —//Мой народец
кроткий//Песни распевает..." [7:184].
У "Золотому ключику" зображено два театри, які різко протиставлені естетичними й етичними
принципами і композиційно розведені в протилежні кути — у початок і кінець твору. У казці описаний
репертуар обох театрів і манера гри. В одному театрі панує гніт і примус, в іншому - Буратіно
збирається "грати самого себе".
18. Толстой так будує композицію, що для з'ясування природи конфлікту між театрами досить
глянути на театральні завіси. У театрі Карабаса "на завісі були намальовані танцюючі чоловічки,
дівчатка в чорних масках, страшні бородаті люди в ковпаках із зірками, сонце, схоже на млинець із
носом і очима, та інші цікаві картинки". Ця деталь інтер'єра змальована з реально існувавших, відомих
театральних завіс. І вони були нерозривно пов'язані з ім'ям Мейєрхольда. У новому ж театрі: "На завісі
його блищав золотий зиґзаґ блискавки", що є узагальненим зображенням іншого, не менш знаменитого
театрального символу. Таким чином, Толстой подає пригоди Буратіно і його друзів як історію
суперництва двох театрів, тобто казка не тільки "новий роман для дітей і дорослих", але і свого роду
"театральний роман".
19. Цілком імовірно, що титул Карабаса Барабаса — "Доктор лялькових наук" — лише іронічно
переосмислений літературний псевдонім Мейєрхольда — Доктор Дапертутто. Це припущення
підсилюється тим, що у режисера В. Соловйова, найближчого помічника Мейєрхольда як по сцені, так і
по журналу "Любов до трьох апельсинів" (у якому відділ поезії вів Блок), був журнальний псевдонім
Вольдемар (Вольмар) Люсциніус, який, очевидно, дав Толстому ідею імені Дуремар. Подібність
прослідковується не тільки в іменах, а й у портретах: у Толстого - "Увійшла довга... людина з маленькиммаленьким обличчям, таким зморщеним, як гриб-зморшок. На ньому було старе зелене пальто" [1:158].
А це портрет В. Соловйова, намальований мемуаристом: "...Висока, худа людина з бородою, у
довгополому чорному пальто" [15]
Образ Мейєрхольда подано поза портретною подібністю, бо об'єкт іронії Толстого — не конкретна
особистість знаменитого режисера, а сформований міф про нього, "міська легенда". Тому
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самохарактеристика Карабаса Барабаса: "Я доктор лялькових наук, директор знаменитого театру,
кавалер вищих орденів, найближчий друг Тарабарського короля", — дуже близька уявленням про
Мейєрхольда провінціалів в оповіданні Толстого "Рідні місця": "Мейєргольд — повний генерал... Зранку
його государ імператор викликає...".
20. Так, театр Станіславського був не менш "режисерським", ніж театр Мейєрхольда. В цьому
сатирик явно перегинає. Проте дає історію взаємин двох реальних театрів — петербурзького й
московського. Через театри Толстой вводить у казку старе, традиційне для російської літератури
протиставлення "двох столиць" — Петербурга й Москви.
У перше десятиліття століття театральні прихильності Толстого були на боці Мейєрхольда. Толстой
писав М. Волошину з Петербурга в Париж у грудні 1908 р.: "Лукомор'я", де всі декаденти улаштували
скандал, пішло з "Театрального клуба" і відкриває свій театр. Мейєрхольд винуватець усього, звичайно.
От там і покладеться початок нової російської комедії, обновляться й розгорнуться хирляві душі. Я
вірю в це..." [6]. Але автор "Золотого ключика" у 30-і роки вірив уже в інше, а над колишньою своєю
вірою — і над собою тодішнім — сміявся. Маріонетки, що відбилися від рук театрального "владики",—
полемічний образ, глузливий доказ художника на користь філософії активності, досить актуальної у
радянському мистецтві 30-х років ХХ століття.
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Близнюк А.С. Сказка А. Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино" как пародийносатирическое произведение.
Предметом статьи является пародийно-сатирический и достаточно призабытый аспект известной
сказки А.Толстого. В статье дается история перевода сказки К. Коллоди А. Толстым, анализируется
содержание сказки, сравниваются образы, стиль и стихи Толстого и Блока. Автор указывает на
культурно-художественные реалии России начала ХХ столетия, которые пародирует Толстой.
Blizniuk A.S. A Fairy Tale "The Golden Key or the Adventures of Buratino" by O.Tolstoy as a Work of
Parody and Satire.
The article centers on the parodic and satiric and well-forgotten aspect of a well-known fairy tale by O.Tolstoy.
It gives the history of Tolstoy’s translation of the tale by K.Kollody, analyzes its contents and compares the
images, style and poems by Tolstoy and Blok. The paper points to the cultural and artistic realities of Russia of
the beginning of the XXth century parodied by Tolstoy.
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ЕСТЕТИЧНІ ФУНКЦІЇ НАСКРІЗНИХ ОБРАЗІВ У ПОВІСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ
"QUID EST VERITAS?"
У статті здійснено спробу визначити місце, роль та естетичні функції системи наскрізних образів,
презентованих Наталеною Королевою в повісті "Quid est veritas?"
У спадщині Наталени Королевої одне з головних місць посідає євангельська тема. Християнські
мотиви наявні у більшості творів письменниці, що передусім пов’язано з її католицьким
світосприйняттям. Крім того, ця високоосвічена жінка, звичайно, усвідомлювала й загальнокультурне
значення Св. Письма – унікальної художньої пам’ятки, де закумульовані безцінні для розвитку всієї
цивілізації надбання у сферах моралі, історії, філософії, врешті, літератури.
Найповніше християнський світогляд Наталени Королевої відбився в повісті "Quid est veritas?" ("Що є
істина?") (1939 р.). У слові від автора письменниця визначає свій задум як спробу висвітлити частину
духовної атмосфери, в якій відбувалися події, котрі вже майже 2000 літ хвилюють християнський світ [1:
18]. Серед прикметних засобів і прийомів, що сприяють відтворенню незабутньої епохи, варто виділити
своєрідні наскрізні образи: танцю, чаші, корабля тощо.
Зокрема у другому розділі твору ("На дозвіллі") важливе смислове навантаження покладено на
танець1. Спочатку його виконує маленький хлопчик, котрого прислав у подарунок Ірод. Невигадливі
дитячі рухи викликають у Понтія Пілата двоїсте почуття: його серце сповнюється й радістю, і легкою
тривогою, бо тетрархів сюрприз може виявитись троянським конем. Недобре передчуття реалізується у
згадці про брутальний танець Саломеї, яка забажала в нагороду голову пророка Йоканаана. Згодом
Йосиф Ариматейський викриває Іродових дружину й племінницю, котрі здатні заради влади на все,
засвоїли всі способи спокуси, танцями тіла й духу [1: 21].
Письменниця наголошує на тому, що її Пілата вкололо слово "танці". "Пластичний фриз … козенятка
і хлопчика-танцюриста…Здалося, що легка мелодія там, у перистилі, розвіялась у злісному й
переможному сміху Саломе" [1: 21].
Нарешті, уві сні Понтій бачить себе самотнього на краю безодні, протиставленого усім. Єдиний
спосіб урятуватись – обернутись й пробігти протоптаною дорогою. Герой Н. Королевої не візьме участі в
тім підлім танці, бо прокуратор Юдеї має чисте сумління, дотримується своїх переконань і не підлягає
впливам тільки тому, що "так роблять усі!" [1: 23]. Таким чином, лексема "танець" з опису ритмічних
рухів під музику трансформується в багатозначний образ, який виростає до рівня антагоністичного
протиставлення життєвому кредо Пілата. Змальований повістяркою прокуратор ладен перебувати в
статиці, адже такий стан для нього відповідає твердому дотриманню закону і власних переконань; її
персонаж проти динаміки, що вимагає компромісів.
За класифікацією Н. Фенько, Понтіїв сон можна віднести до "снів-потрясінь", бо саме вони пов’язані з
кризою свідомості; проводячи героїв через такий сон, автор примушує їх внутрішньо змінюватися.
Дослідниця переконана: такі сни майже завжди є умовою внутрішнього розвитку персонажа; зворушення
свідомості героя через його підсвідомість дає змогу максимально увиразнити психологічний конфлікт
твору [2: 54]. Віщий сон завершується пророкуванням майбутньої прокураторової катастрофи: він-таки
робить єдиний крок за юрбою, і страх перед таким життям огортає огидою його душу. З іншого боку,
якщо згадати Фройдове "сновидіння є втіленням бажання" [3: 130], то можна зробити висновок про
підсвідоме розуміння персонажем свого глибинного зв’язку з натовпом; більш того, Пілатів сон доводить
моральну готовність героя до неадекватних учинків.
З постаттю Марії Магдалини пов’язаний наскрізний образ корабля – символічного уособлення самого
життя. Героїня Наталени Королевої зрікається "позірно-безпечних тихих пристаней", відмовляється
навіть від кохання, що стане мілиною, – Магдалина прагне широких морських просторів. Знаменна
зустріч із Йосифом Ариматейським стала для Марії епохальною: вона назавжди відмовляється від
колишнього існування, усвідомивши нову мету свого буття. "Корабель її життя, що був майже наскочив
на мілину, готовий був цілком застрягнути між підводних скель, тепер задвигтів і плавно рушив, справді
увільнений і справді вільний у море" [4: 129]. Згодом символічний образ корабля трансформується в
реальний човен, без вітрил та весел, на якому Магдалина зі святим Ґраалем у руках показуватиме дорогу
вигнанцям. Тож різнопланове застосування цього наскрізного образу підкреслює ґрунтовні зміни в
характері та світогляді головної героїні, акцентує на перемозі духовного над матеріальним.

1
Наскрізний образ танцю виконує важливу естетичну функцію не тільки в повісті "Quid est veritas?", а й у
"Без коріння", й особливо у "Сні тіні": головною героїнею цього твору є гістрія (танцівниця) Ізі.
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І, нарешті, варто згадати найважливіший наскрізний образ священного келиха Ґраалю, який так чи
інакше впливає на долі всіх провідних персонажів твору. За легендою, саме в цю таємничу чашу Йосиф з
Ариматеї зібрав Ісусову кров. Дослідники називають Ґрааль табуйованою таємницею, котра є невидимою
для негідних, та й достойним з’являється лише певною мірою [5: 317]. Наталену Королеву завжди вабило
нерозгадане; вона визнавала, що в молодості "ганялася" за легендами про Святий Ґрааль та Гору
Спасіння. Окрім того, доля містичного келиха несподівано переплелася й з історією материнського роду:
її далекий предок Гільєльмо де Кастро належав до лицарів-альбігойців, котрі нібито сховали Ґрааль у
горі Монсеррат [6: 107].
Чарівна чаша нерозривно пов’язана з коловоротом подій повісті "Quid est veritas?". Вона дивним
чином впливає на долі героїв твору: юдеї вважають її келихом магів, що володіє мало не диявольською
силою; для послідовників Христа – це один із священних євхаристичних предметів, адже саме з нього
Ісус причащав апостолів під час Таємної вечері.
Складна доля чекає на охоронців святого Ґраалю. Письменниця зображує кардинальні зміни в житті
Магдалини, котрій Йосиф доручив оберігати таємничу посудину. Смарагдовий келих рятує Лазаря та
його сестер, коли юдеї відправляють їх у морську подорож на човні без весел і вітрил. Після Ісусової
страти марно намагатиметься знайти святу чашу Пілат: для героя Королевої, за спостереженнями
І. Набитовича, пошук самої істини поступово ототожниться з пошуком Святого Ґраалю [7: 57]. Власне, із
необхідного атрибута перших християнських богослужінь священна чаша виростає до символічного
уособлення самої віри, бо тільки вона може безповоротно змінити життя будь-якої людини. Крім того,
цей келих є важливим засобом пізнання людини, її істинної сутності.
Таким чином, послідовне авторське звертання до наскрізних образів, по-перше, відтінює динаміку
розвитку характерів головних персонажів повісті "Quid est veritas?"; по-друге, сприяє глибшому й
повнішому відтворенню неоднозначної євангельської історії; по-третє, багатозначність та
різноплановість їхнього тлумачення розширює смислове поле сприймання тексту твору.
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Голубовская И.В. Эстетические функции сквозных образов в повести Наталены Королевой
"Quid est veritas?".
В статье осуществлена попытка определить место, роль и эстетические функции системы сквозных
образов, представленных Наталеной Королевой в повести "Quid est veritas?".
Holubovska I.V. The Esthetic Functions of Comprehensive Images in the Novel "Quid Est Veritas?" by
Natalena Koroliova.
The article attempts to define the place, the role and the esthetic function of comprehensive images, presented in
the novel "Quid est veritas?" by Natalena Koroliova.
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ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР У РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
"ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА"
У статті розглядаються особливості хронотопу в одному з останніх романів Павла Загребельного,
оскільки вони мають велике значення для проникнення у психоаналітичний шар тексту та
характеризуються високим ступенем авторської суб'єктивації.
Багатогранна творчість Павла Загребельного 50-90-х рр. як художня цілісність складається з багатьох
складників: мистецького неспокою, новаторського пориву, емоційної та експресивної образності.
Щоразу нові прозові з’яви цього продуктивного митця доводять ориґінальність, інформативну
насиченість, аналітичність мислення їх автора. Така характеристика справедлива і для добре відомих,
хрестоматійних романів митця – "Диво", "Розгін", "Я, Богдан", "Роксолана", "Південний комфорт", і для
творів, що вийшли друком у 90-ті роки і продовжують дивувати читачів і критиків у ХХІ столітті.
Перекладений понад двадцятьма мовами світу, надрукований багатомільйонними накладами (останнім
часом цілу серію романів П. Загребельного пропонує харківське видавництво "Фоліо"), нагороджений
численними преміями, у тому числі державною премією ім. Тараса Шевченка, письменник наприкінці
ХХ в. постає у несподіваному амплуа – автора гостросюжетних детективних, пригодницьких і містичних
творів зі значним присмаком філософічності. Повісті "Ангельська плоть", "Попіл снів", "Зона особливої
охорони", "Гола душа", романи "Тисячолітній Миколай", "Брухт", "Юлія, або Запрошення до
самовбивства" "позначені неспокійним, зарядженим на новаторство темпераментом їхнього автора,
активно сприймалися читачем" [1: 296]. На думку Раїси Мовчан, "Павло Загребельний у нас ще посправжньому не усвідомлений і не оцінений. Однак це ніяк не впливає на його популярність. І на
сьогодні він залишається одним із найчитабельніших українських письменників ХХ століття" [2: 59].
Тож є нагальна потреба усвідомити й оцінити сучасну творчість письменника, і зокрема роман
"Юлія, або Запрошення до самовбивства", який окремою книжкою побачив світ 2000 року, а спершу був
надрукований у 1997 р. у журналі "Вітчизна" під назвою "Юлія". У статті "Розмова тіней, або Куди веде
читача клубок хитросплетінь сучасної української прози?" Олена Логвиненко накреслює шість напрямків
розвитку новітнього прозописання: мемуаристика, відцентровість (авторське дистанціювання від самого
себе), психоаналіз, позасюжетність (позачасність і позапросторовість), орієнтація на масовізм,
дзеркальність тощо. Роман "Юлія, або Запрошення до самовбивства" дослідниця відносить до третьої
групи, в якій філософськи розв’язується конфлікт між чоловічою та жіночою субстанціями. "Автор
робить рішучий прорив у сферу жіночого духу, високо возносячи образ жінки ("вище за Бога"),
схиляючись перед її незбагненною досконалістю... Усім своїм багатошаровим змістом роман "Юлія..."
філософськи потверджує, що найбільш глобальні межі людини – це межі її статі (чоловічої і жіночої)" [3:
6]. Цю думку можна продовжити, проаналізувавши особливості художнього часу і простору роману, бо
вивчення закономірностей та смислових аспектів їх структури має неперехідне значення для
проникнення в психоаналітичний шар тексту. Свого часу М. Бахтін зауважив, що "вміння бачити час,
читати час у просторовому світі і, з іншого боку, сприймати наповнення простору не як нерухоме тло та
раз і назавжди готову даність, а як встановлене ціле, як подію – це вміння читати прикмети руху часу в
усьому, починаючи від природи і закінчуючи людською мораллю та ідеями" [4: 205].
Часова і просторова палітра в творі розмаїта і художньо насичена. Помітна наповненість просторових
площин, всеохопність, особливо у картинах, де індивідуальне співіснує з соціальним. Сюжет твору
динамічний, часові і просторові межі твору гранично звужені. Стискаючи до певних кордонів час
реальний, письменник воднораз максимально розширює умовний психологічний час у часто
протилежних напрямках, що створює ефект романічної тривалості. Таким чином, у тексті час-подія
обов’язково співвідноситься з часом особистісним (часом головного героя – Романа Шульги),
історичним, яким, зрештою, вимірюється життя цілого суспільства, хоч такої мети письменник,
вочевидь, перед собою не ставив. Втілений у мотивах і лейтмотивах хронотоп складає сюжетні варіації, в
яких п’ятиразово програється одна тема: зустрівшись під час війни у далекому Ташкенті з жінкою своєї
мрії Юлією і загубивши її через примхи фатуму, Роман Шульга все життя приречений бути бранцем
цього кохання, адже в кожній доленосній зустрічі він бачить оту першу Юлію, яка перевернула все його
життя і до самої смерті позбавила спокою. У романі п’ять образів жінок, п’ять історій кохань, п’ять
сподівань і п’ять трагедій (кожна зустріч з Юлією, крім останньої, ставала причиною її смерті; щоб
порятувати від Долі останню Юлію, герой убиває себе). І не зважаючи на різноіменність героїнь (Юля,
Оля, Уля), як і їх вік, час і географічні точки зустрічей (1942, кінець війни, буремні 50-ті, роки застою,
перша половина 90-х; Ташкент, Тепліце, Київ, Хімки, Стамбул), у романі фігурує одна і та сама героїня,
яка щоразу з’являється в новій іпостасі і перед якою герой упродовж життя низько схиляв голову. Томуто у романі п’ять частин, змонтованих у цілий текст на честь Жінки і Кохання, а разом з ними й Істини,
адже "жінка – цариця життя, а всі так звані закони природи і закони всіляких держав (який глум і яка
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ницість!) – ніщо, як чоловіча нікчемність, кинута богами до жіночих ніг" [5: 275]. Таким чином перед
читачем постає роман, утворений доцентровою силою п’яти історій, що прагнуть об’єднання. Всупереч
факту, що кожна розповідь фабульно завершена, тим не менш кожна наступна з них доповнює
попередню, продовжуючи і розвиваючи її ідеї. Логіка розвитку сюжету доводить, що всі разом частини
пов’язані ідеєю безперервної тривалості людського й історичного (космічного) буття: не випадково
автор добирає для назв розділів роману докорінно відмінні просторові точки, топоси – Європа, Азія,
Ітіль, Борисфен, Візантія, які ще й додатково несуть і часові ознаки. Так, Ітіллю називали давні слов’яни
Волгу, а правічна назва Дніпра – Борисфен – була відома ще за часів Геродота. Назва останнього розділу
– "Візантія" – теж семантично пов’язана з назвою неіснуючої зараз держави, а насамперед з її столицею:
події п’ятої частини саме і відбуваються в Стамбулі, колишньому Константинополі. Така часова і
просторова всеохопність невипадкова: автор підкреслює, що кохання і смерть для Шульги й Юлії
нероздільні, існують поза часом і поза простором, були завжди і будуть вічно й усюди на земній кулі.
Кохання Романа Шульги і Юлії, що постають українськими Ромео і Джульєтою, закінчилося трагедією,
винуватцем якої є сама Доля, наче підтверджуючи одвічну сентенцію: "Чим більша любов, тим більша
трагедія" (О. Логвиненко) [3: 6].
Ідея повторюваності, яка закладена в змістовний і надзмістовний шари тексту, – у зображенні й
основних періодів Романового життя, починаючи від молодості, років змужніння до зрілості і старості,
які сприймаються як постійно діючий природний колообіг, а це дає підстави стверджувати про
циклічність художнього часу як принцип побудови роману. Він простежується, по-перше, на рівні
повторюваності ситуацій, а по-друге, у картинах щоразу нової пори року, які беруть на себе функцію тла
розповіді. Так, спершу, постає пізня весна в Тепліце, потім зима в Україні (Запоріжжя, Кам’янка),
вереснева трагедія літака в Росії, і, зрештою, смерть Шульги в апогеї літа в Стамбулі. Очевидно, не
випадковість, що перша Юлія помирає у серпні 1942 р., і Шульга, ніби замикаючи цикл, йде з життя
також у серпні. За принципом циклічності вибудовано і топоси зустрічей закоханих: і затишна кімната
акуратного будиночка в Тепліце, де Роман був з Ульрікою, і купе потягу Горький-Москва, в якому Юлія
Никонівна і Шульга піддалися шалу кохання, і розкішний номер у стамбульському п’ятизірковому готелі
"Етап" неподалік від Галатської вежі, де знову постала "його жінка на всі часи, на всі віки і на всі
можливості" – всі на диво нагадують скромну кімнату в сірому Ташкенті сорок другого року. Чи не в
кожному розділі повторюються одні і ті ж самі предмети інтер’єру: круглий стіл посередині кімнати,
оранжевий абажур з шовковими китицями на ньому, вішалка біля дверей, параван, за яким ховається
постіль. Така повторюваність, проте не тавтологічність описів кімнати, розгортається у цілісну
імпресіоністичну картину, де зібрано воєдино часо-просторові межі твору, де одна деталь довершує
палітру психології героїв. Картини інтер’єру можна довільно переміщати з розділу в розділ, від того
естетична цілісність твору не порушиться, навіть щоразу нові часові і географічні реалії не завадять їй.
Сама по собі кімната не є засобом розкриття психології Шульги: штриховий інтер’єр служить лише
епілогом, преамбулою до подальшої трагедії, п’ятиразово відтвореної у романі. З другого боку, кімната
як замкнений простір уособлює нещастя, оповите містичним ореолом, що постійно впливає на долю
героя: він відчуває суґестивну дію сторонніх сил, які не залишають і утримують його в світі страждань:
"Шульга мимоволі затулив очі (...) Куди його привели? Як колись у Ташкенті капіташа, так і тепер цей
прокурорчик (...), мовби змовившись, приводять його в те саме місце, до того самого мізерного
будування, до... Щось присадкувате, вросле в землю, зліплене з глини, ніби геть безвіконне й бездверне,
без будь-яких ознак людської присутності, та водночас таке тривожно знайоме, наснажене такими
могутніми зарядами таємничої енергії, що від одного-єдиного доторку вибух, і полум’я, і прірва, і пропад"
(Курсив мій. – Т.Ш.) [5: 143]. Замкнений простір дому постає фатумом Романового життя, що створює
ситуацію приреченості. Переростаючи межі звичайного локусу, часто він утворює хронотоп
переживання: у мить експресії письменник максимально ущільнює, змикає часопростір, ніби ізолюючи
своїх героїв. Але час рухається, і зрештою цей простір розмикається, наче штовхаючи персонажів до
смертельної розв’язки, зафіксованої вже в назві твору.
Фатальна розв’язка очевидна і з точно зазначених письменником просторово-географічних координат
твору. Мабуть, не випадково герой зустрічається зі своєю коханою в Ташкенті, центрі Азії, у Стамбулі ж
зустрічає п’яту Юлію. Отже, композиція твору є п’ятисегментним колом, по якому рухається герой,
щоразу повертаючись до того, з чого й вирушив у тривалу життєву подорож. Азія, далека чи й ворожа
українцеві за своєю природою, стає його могилою, на яку він приречений од самого початку: "Шульга
знав, що його рідний континет заволодів ним навіки і ніколи нікому не віддасть його, не відпустить
нікуди й нізащо... І до Азії теж ніколи й ніколи! Але ж Юлія в Азії?" [5: 50]. Оце "але" і стає його
дороговказом до смерті. Центральним у цьому колі постає п’ятий розділ, у котрому герой, рятуючи
кохану від долі, вбиває себе в Турції – країні, яка територіально відноситься і до Азії, і до Європи,
будучи межею двох континентів. Тут випало героєві завершити свою долю, збагнувши фатальну
неминучість. Серединне місце відведено третьому розділові – "Ітіль", в якому герої на теплоході, що
пливе Волгою, випробовують долю. Ця ріка впадає до Каспійського моря, "і не розокремлює Європу й
Азію, а поєднує в безмежних межах великої Росії". І тут знову постає питання про "свій" і "чужий"
континет, про рідний і ворожий простір, про фатальність життєвого шляху.
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У назвах розділів закодовано ще одну символічну межу – води і суші. Якщо перша і друга частини
роману позначені всеохопними словами "Азія" і "Європа", то події у третій і четвертій історії
локалізовані двома великими річками – Волгою (Ітіллю, Ра) і Дніпром (Борисфеном). Вода здавна у
слов’янських племен пов’язувала життя і смерть, уособлювала як добре, життєдайне начало, так і була
дороговкакзом до смерті, потойбічного світу, горя. Вона – знак зв’язку між світом живих і мертвих. Ще
К. Юнг визначив воду як життєвий символ душі, що перебуває у темряві, як найчастіше вживаний
символ безсвідомого [6: 56]. Так, для Шульги і Дніпро, і Волга є черговою емблемою смерті коханої
людини і водночас втіленням підсвідомого безсилля перед витівками долі. Річка – це саме життя Романа,
яка понесла у небуття троє з п’яти його кохань. Цей же образ у творі уподібнюється до знаків: "Його
(Романа. – Т.Ш.) відчай мав форму води, а вода, як відомо, безформна". Мертва вода, котра символізує
нещастя, теж має місце в 1, 2, 5 розділах, де основний подієвий топос – суша. Так, на самому початку
розповіді, у Ташкенті, герой несподівано для себе відкриває "брудну, свинцево-сіру, мертву (воду), а він
вирушав у пошуках води живої". Такий несподіваний символ своєрідно готує читача до очікування
трагічної розв’язки сюжетної ситуації.
Окрім гранично і точно визначених часових та просторових координат, у романі чимало й інших автологічних і образних, історичних і сучасних хронотопічних прикмет. Аляска, Канада, Каліфорнія,
Мексика, Коста-Ріка, Вірменія, Чорнобиль – і це лише десята частина географічних назв, які фігурують у
тексті "Юлії". Мають місце й образи, що втілюють і час, і простір водночас, переважно історичний:
Стародавня Греція, скіфський курган Куль-Оба, брама Царгорода (Константинополя), на якій князь Олег
прибив свій щит, шумерські леви Гільгамеша, Нижній Новгород, місто Козьми Мініна, рятівника Москви
і всієї Росії тощо. Така специфіка світовідчуття героя Павла Загребельного пов’язана, по-перше, з метою
створення широкого контексту, в якому факти приватного життя людини ХХ віку виявляються щільно
зв’язаними з усім, що було до неї і буде після неї, а по-друге, з бажанням показу кохання, трагічного за
своєю природою, що не має меж ані часових, ані просторових; це мотив вічного впізнавання чоловіком
сутності жіночого "я".
Принциповим є той факт, що хоча роман "Юлія, або Запрошення до самовбивства" – це твір про
трагедію одного героя, все ж таки Загребельному вдається даний мікрокосм збільшити, показавши долю
цілого українського народу протягом п’яти десятиліть. Таке дослідження історії, у тому числі і в плані
хронотопічних відношень, дозволяє уточнити інтерпретаційні координати попередніх творів, адже роман
писався за часів незалежності, тож письменник не обмежує себе в критиці радянської епохи, особливо
застійних років, коли деякі чиновники "згори" не розуміли елементарних речей свого підвладного
відомства і не робили бодай спроби це здійснити: "Хомухін, ініціативний і невтомний, як усі нездари, не
тільки примушував усю різноплеменну свою дружину з ранку до вечора вислуховувати нікому не
потрібні доповіді, повідомлення, виступи й висловлювання, але ще й організовував відвідини
"найважливіших промислових об’єктів:...поблизьке місто Дзержинськ, де було стільки жахливої хімії, що
нею могла б отруїтися вся Європа, а також добра половина Азії..." [5: 248]. Погляд з висоти віків
дозволяє автору і його персонажеві реально оцінити страдницьку долю свого народу, віками
понівеченого "старшим" братом: "Ох, недаремно якесь московське свиняче вухо вигадало провести цей
ідіотський всесоюзно-енергетичний сабантуй саме на Волзі, щоб ткнути мордою всіх "молодших братів"
у так звану велику руську ріку, ще раз нагадати, що непокірливих топили в цій байдужій тисячолітній
воді" [5: 250].
Своєрідно Павло Загребельний вирішує проблему зв’язку минулого і сьогодення. У тексті практично
немає традиційних для епічних форм екскурсів у минуле, ретроспективних відступів. У кожній частині
згадується лише одна-єдина ташкентська ніч на початку війни, коли Шульга відкрив для себе світ
великого кохання. А всі подальші історії в свідомості Шульги постійно співвідносяться з отією першою
Юлією-Ульяною і тієї ніччю. Образ дівчини й обставини зустрічі з нею постійно зринають в уяві, коли
герой зустрічається з новою жінкою. Автор принципово відмовляється від інших спогадів попри те, що з
кожною епохою Юлій ставало все більше. Отже, концепція особистості, структура оповіді, в якій, по
суті, минуле завжди осучаснене й існує тільки в ньому, поліфонізм у відображенні подій дійсності дають
підстави говорити про особлиий – монолітний – фокус зображених реалій другої половини ХХ століття,
зітканий з окремих мозаїчних картин, у кожній з яких помічено образ жінки. Отже, основна, власне
загребельнівська особливість зображення простору (як і часу) – його олюдненість, а точніше, наповнення
жіночністю. Різноманітні топоси часто розрізняються, виходячи зі знаків жіночого світосприйняття. Ось
чому жінка – невід’ємна частина будь-якої хронотопічної картини. Чимало зображень пронизано і
духовним, і тілесним началом, а жіночі контури стають чудовим засобом увиразнення авторського
світобачення ґендерних стосунків. Ось приклад фемінізації простору: "Попервах йому здалося, що в тілі
Ульріки і в тілі Юлії тільки дикі простори і більше нічого; та незабаром він здивовано виявив, що в
цьому вигодуваному на бутербродах, шпинаті й гороховому супі, безпорадно м’якому тілі є щось від
стародавніх європейських міст: таємничі закутки, вузькі, як флейта, вулички, непередбачувано ламані
лінії, прекрасні заокруглення, несподівані тупики і іще несподіваніші вільні зони, старовинні задумливі
церковці – кірхи і пихаті палаци, замшілі мури, озеречка з білими лебедями, храми і тюрми, теплі вогні
вікон і затаєність нічних вулиць..." [5: 206]. Образ жіночого тіла включається і в опис часових картин:
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"Ніч була жінка, а жінка була ніччю, і хоч десь за Дніпром вже сходило сонце, між ними ще панувала
ніч, і Шульга впізнавав її, як упізнавав він жінку в своїх обіймах" [5:202]. З другого боку, часто-густо
образ жінки сам виокреслюється через просторові і часові мотиви: "Всі ті жінки, які значилися для нього
іменем Юлії, власне, були й не жінками, а мовби простором, диким, темним, страхітливим, як Азія, і всі
зникали в тому просторі, поглиналися ним, як поглинається загадковим космосом галактика Великої
Магелланової хмари" [5: 320]. Паралелізм жінка/простір виконує композиційну функцію, пов’язує
мотиви та їх окремі елементи в певну цілісність. Зрештою, стає зрозумілим, що в "Юлії" поетика часу і
простору міцно пов’язана з невловимими поривами душі його героїв, з підсвідомим, з жіночою
тілесністю, яка в свою чергу є містком проникнення у внутрішній світ засобами психоаналізу. І як тут не
згадати теорію З. Фройда про еротичну природу підсвідомості. Цілком очевидно, що в підтексті роману
"Юлія, або Запрошення до самовбивства" лежить і теорія "тілесності свідомості", зокрема про феномен
тіла М. Мерло-Понті як специфічний вид буття, що забезпечує постійний діалог людської свідомості зі
світом і завдяки цьому чуттєво-змістовну цілісність суб’єктивності. Для Мерло-Понті джерело будьякого змісту криється в людському одуховленому тілі, що уособлює світи й утворює разом з ними
корелятивну єдність [7: 266]. Так і в романі Загребельного Шульга наче розчиняється в еротичній
чуттєвості, яка владарює над його вольовим і раціональним єством. Це призводить до того, що герой
знаходить чимало спільних рис у просторових картинах і жіночому тілі. Прекрасні контури Юлії герой
називає і пасткою, з якої не вирватися, і кліткою, і в’язницею, але разом з тим і "плодючими долинами,
широкими степами, безмежними рівнинами, щедро осонценими джерелами священних запліднень,
народжень і проростань" [5: 267].
Таким чином, вибудувана Загребельним часово-просторова картина
вписується у систему
постмодерністських пошуків літератури межі тисячоліть. Автор обирає пріоритетним подолання
фізичного часу і простору й оцінку сьогодення як тривалої, але обмеженої субстанції. Оприявнення
категорій часу і простору через образ жінки об’єднує різноманітні картини буття, котре постає мозаїчним
монолітом. Це дає підстави стверджувати, що хронотоп у романі "Юлія, або Запрошення до
самовбивства" не є зовнішнім, як то має бути в епічному творі, а набуває рис особистісних, психологічно
вмотивованих, тобто позначених високим ступенем авторської суб’єктивізації.
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Шевченко Т.Н. Художественное время и пространство в романе П. Загребельного "Юлия, или
Приглашение к убийству".
В статье рассматриваются особенности хронотопа в одном из последних романов Павла
Загребельного, т.к. они имеют большое значение для проникновения в психоаналитический слой текста
и характеризуются высоким уровнем авторской субъективизации.
Shevchenko T.M. "Artistic Time and Space in P. Zagrebelnyi's Novel "Julia, or An Invitation to Murder".
The article deals with the peculiarities of chronotop in one of the latest novel by P. Zagrebelny since they are of
great importance for the penetration to the psychoanalytic discourse of the text and are characterized by a high
level of the author's subjectivization.
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ГРАФІКА ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИЙОМ УВИРАЗНЕННЯ
(роман Я. Олесіча "На озерах вогні")
У статті розглядаються особливості форми маловідомого роману початку 30-х років ХХ ст., які дають
можливість крізь його призму розглянути характерні риси усієї української романістики цього періоду.
Оосновна увага зосереджується на графічному оформленні журнального тексту роману, кеглевошрифтовому виділенні текстових фрагментів, що є прикметною рисою і твору Я. Олесіча, і літератури
цього періоду загалом.
Українська романістика 20-х – початку 30-х років, як і вся література загалом, була націлена на
новаторські пошуки, експериментаторство. Насамперед це стосується формальних особливостей
романів. Письменники свідомо, навіть декларативно намагаються руйнувати традиційну романну
структуру, яка стала класичною протягом ХІХ ст. Саме це призводить до постійних часо-просторових
зміщень, активного втручання у романну дію автора-оповідача, від якого попередня традиція вимагала
об’єктивної відстороненості. Надзвичайно активно застосовується спопуляризоване формалістами
оголення прийому, у дію роману вводяться персонажі власних попередніх чи чужих творів. Романи цього
періоду фактично позбуваються того, що ми називаємо епічною розлогістю, та й загалом є невеликими за
обсягом, але натомість набувають гострої динаміки, часто претендуючи (не завжди виправдано) на
планетарного рівня охоплення подій.
Ці та інші риси української романістики означеного періоду не могли пройти не поміченими
вітчизняним літературознавством. Вони стають об’єктом дослідження в цілому ряді праць [1; 2; 3; 4].
Хоча формальне новаторство романістів 20-х – початку 30-х рр. у цих працях не отримало
систематизованої, узагальненої оцінки: одні літературознавці більше зосереджувалися на змістових
особливостях творів, інші – об’єктом аналізу обирали тільки окремі романи. Звідси стає зрозумілим, що з
різних причин цілий ряд творів узагалі опинився поза увагою науковців.
Саме до таких творів належить і роман Я. Олесіча "На озерах вогні" [5-7]. У цілому цей твір багато в
чому є характерним для свого часу. Так, на переломі 20-30-х років українські письменники досить часто
звертаються до відтворення подій із життя інших народів ("Чорне озеро" В. Гжицького, "Роман міжгір’я"
І. Ле, "Шурган" П. Капельгородського, "Гюлле" О. Досвітнього, нариси того ж О. Досвітнього,
М. Йогансена, як і його ж таки романи). Олесіч у своєму романі веде мову про події громадянської війни
у Фінляндії і Карелії (Олонецькій губернії). Очевидно, що авторові добре були відомі ці краї. Крім того,
він детально опрацював велику кількість документів, що згодом позначилося й на наративних
особливостях роману.
Сюжет твору доволі простий: майже повністю позитивні представники табору більшовиків ведуть
самовіддану боротьбу проти підступів місцевої буржуазії, націоналістичних випадів із боку наукової
інтелігенції (зрозуміло, продажної), регулярних білогвардійських військових частин. Події
розгортаються то в Петрограді, то в Петрозаводську, то в Гельсінгфорсі, дуже швидко дія переміщується
з одного місця в інше. Водорозділ між персонажами встановлюється дуже чіткий – за класовим
принципом і ставленням до проблем національного життя. До позитивних персонажів потрапляють,
відповідно, представники більшовицької партії і соціальних низів. Буржуазія й офіцери – зрозуміло,
персонажі виключно негативні. Націонал-шовіністичній інтелігенції, яка готова досить швидко продати
батьківщину інтервентам заради свого благополуччя, протиставляються істинні патріоти фінського
народу (автор, до речі, виявляє прекрасне знання фінської культури, зокрема – літератури і глибоку
повагу до неї). Загалом чимось неординарним у царині змісту, крім національного колориту, роман
Я. Олесіча на тлі тогочасної романістики не виділявся.
Але роман "На озерах вогні" привертав увагу читача своєю стилістичною незвичністю. Твір
складається із 76 невеличких розділів. Це дає змогу авторові не дотримуватися одного стильового
струменю протягом усього роману, а періодично змінювати його, урізноманітнювати. Так, при
зображенні представників фінського буржуазного уряду Олесіч вдається до прихованої іронії,
наближуючи оповідь до сатири чи фейлетону. Відтворюючи перебіг бойових дій, автор активно
використовую стилістику газетного репортажу. Варто відзначити, що на особливостях роману "На озерах
вогні" досить суттєво позначився вплив газетної журналістики, її жанрів, способів подачі матеріалу
тощо. Стилістичну своєрідність роману Я. Олесіча творить і використання документів чи стилізацій під
офіційно-ділове або епістолярне мовлення.
Використання документів, пряме чи завуальоване їх цитування стало невід’ємною рисою історичної
романістики перших двох пореволюційних десятиліть. Активно їх вводять у структуру романів
В. Гжицький у "Кармелюкові", О. Соколовський у "Богуні" й особливо у циклі романів про
народницький рух, З. Тулуб у "Людоловах" та ін. Оскільки радянська ідеологія націлювала на те, щоб
відлік часу вести ледь не від початку Жовтневої революції, то події всього 15-літньої давності у романі
"На озерах вогні" теж сприймалися як давноминулі, а роман, відповідно, можна було зарахувати до
© Васьків М.С., 2004
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історичної романістики. Велика кількість різноманітних документів (справжніх і вигаданих автором)
з’являється на сторінках твору Я. Олесіча: телеграми, звернення, відозви, листи, щоденникові записи
тощо.
З уведенням документів у загальну наративну тканину у романі "На озерах вогні" досить тісно
пов’язане використання можливостей графіки для виділення найбільш значимих місць, протиставлень чи
й просто для творення відповідного зорового естетичного ефекту. До графічного увиразнення Я. Олесіч
вдався уже з перших рядків твору. Прізвище і назву роману він подає напівжирним виділенням шрифту
Arial Black, причому прізвище йде 12 кеглем, а назва роману – 16-м. Тим же шрифтом подається і
жанрове визначення – роман. А потім різні повідомлення, телеграми, звернення, авторські ремарки у
вступному розділі подаються різноманітними кеглями – від 8-го до 22-го – шрифту Times New Roman.
Це приблизно має ось такий вигляд:
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хроніка життя

соціалістична батьківщина в небезпеці!..

Захищаючи нашу країну від нових військових нападів буржуазії, ми пішли на величезні жертви,
оголосивши німцям підписати угоду на самих тяжких для нас умовах.

німецький уряд не хоче миру… він захищає
капіталістів, він хоче подавити революцію в росії

і так далі до кінця розділу [5: 125-126].
Правда, у 8-9 числі "Червоного шляху", де публікувалися перші розділи роману, крім початку,
Я. Олесіч до графічного увиразнення тексту роману майже не вдається. Але, мабуть, він особисто чи з
чиєїсь підказки швидко усвідомив, що варіювання кеглів у тексті дає можливість постійно привертати
увагу читача, вражати незвичністю журнальної сторінки і навіть впливати на сприйняття змісту твору.
Тому у наступних двох числах "Червоного шляху" він постійно вдається до збільшеного чи зменшеного
кегля, курсивного написання тощо.
В основному відмінний від основного тексту кегль використовується при відтворенні документів або
стилізованих під документ інформаційних повідомлень. Хоча не завжди. Так, щоб виділити значимість
вождя пролетаріату, автор роману подає його прізвище в устах учасників мітингу курсивом: "Ленін!
Ленін! Ленін! Ленін! – зашепотіли навкруги…" [5: 127]. Це слово – Ленін – надалі постійно буде
виділятися у тексті курсивом [6: 11].
І все-таки графічне виділення стосується насамперед документального матеріалу у романі "На
озерах вогні". Часто автор наділяє графічні виділення не просто формально видільними рисами, але й
робить їх змістово значимими. Так, він виділяє більшим кеглем оптимістичні повідомлення і звернення,
ключові слова, такі як "влада Рад" чи "Радянська Республіка" та ін. У свою чергу, повідомлення
негативного характеру, про невдачі більшовицьких військ подаються здрібненим кеглем. Що цікаво,
відмінність і високого, і дрібного кеглю від основного тексту обов’язково привертає зорову увагу читача,
але більші за розміром букви, безперечно, значно виділяються на загальному тлі. Нерідко у романі "На
озерах вогні" зовсім поряд, на одній сторінці чи на сусідніх, зустрічаються здрібнений і збільшений
кегль. Контрастність, антитетичність виділених частин тексту зразу і різко кидаються у вічі, впливаючи
на читацьке сприйняття вже на рівні підсвідомості. Так, патетичні за характером комсомольські і
партійні реляції подаються 18-м кеглем [6: 13-15], і тут же повідомлення про панікерів і провокаторів йде
8-м кеглем [6: 14].
Безперечно, ні Олесіч, ні література 20-х років загалом не були першовідкривачами у вмінні
застосовувати графічні засоби для композиційно-сюжетного увиразнення. Ще в далекому ХVIII ст.
Л. Стерн вдавався до різноманітних типографських, як їх називали, "кунштюків", для творення
ексцентричності оповіді і для того, щоб постійно тримати в напрузі читацьку увагу. Ще активніше різні
за розміром кеглі, різні шрифти, незвичне їх поєднання використовувала газетна журналістика ХІХ –
початку ХХ століть. Основна мета все та ж – заволодіти увагою читача, зосередити її на найважливіших
матеріалах. Саме звідси, з пресової журналістики, графічне виділення перебирається і в художню
літературу. Це яскраво видно і на прикладі роману "На озерах вогні", оскільки якраз журнальний варіант
тексту роману характеризується шрифтово-кеглевим різноманіттям.
Коли мова заходить про цей період в українській культурі, то про графічне оформлення видань
говорять переважно лише в естетичному контексті, тобто мається на увазі графічно-художнє оформлення
титульних сторінок, ілюстрацій, плакатів, загального дизайну газети чи журналу. Повз увагу дослідників
пройшли ті вагомі риси графічної подачі тексту твору, які мають суттєве ідейне й композиційне
навантаження. Часто при перевиданні творів 20-30-х років у післявоєнні десятиліття цей аспект
ігнорувався і тексти подавалися в одноманітному графічному оформленні. А в пореволюційні роки
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графіка і для видавців періодики (журнальної в тому числі), і для авторів творів важила надзвичайно
багато. У цьому неважко переконатися, погортавши декілька підшивок того ж "Червоного шляху",
"Життя й революції", "Плугу", "Літературного ярмарку" та ін.
Звичайно, літератори до прийому графічного увиразнення в цей період не вдавалися всуціль і на
кожному кроці. Роман Я. Олесіча "На озерах вогні" в цьому плані дуже вирізняється, бо автор
використовує цей прийом досить активно, можливо, інколи і переступаючи межу доцільного його
застосування. Але цим роман Олесіча привернув увагу як до себе, так і до характерної відмінності
журнальних варіантів романістики цього періоду від романів попередніх і подальших десятиріч.
Одночасно ще раз довів, що для авторського пошуку і новаторства завжди є місце, навіть у таких,
здавалося б, малопродуктивних царинах, як графічне подання тексту твору. У 1933 році письменник уже
не міг собі дозволити відхилень від "генеральної" лінії у змісті твору, хоча й тут були спроби пошуку
чогось свіжого, нового (хоча б національного колориту, екзотизму для читачів, як у романі "На озерах
вогні"), але ще можна було вдаватися до експериментаторства формального. Дуже швидко й це
експериментування насильно перервалося.
Я. Олесіч, як і редколегія "Червоного шляху", застосовували різні кеглі й шрифти для естетичної
привабливості журналу, як це робилося в журналістиці до цього і в ці часи. Але основне – це виділення
документів (будь-яких), ранжирування їх за значимістю, це виділення просто різних значимих фраз чи
більших текстових одиниць. А також це постійне привертання уваги читача, намагання "вибити" його з
інерційного заколисування одноманітним текстом, переключати увагу на різні регістри і цим значно
загострювати її. Саме тому автор роману "На озерах вогні" не всі документи графічно виділяє. Як тільки
у романі з’являються великі за обсягом уривки із щоденників, листів, Олесіч тут же відмовляється від їх
кеглевого виділення, розуміючи, що графічне увиразнення є дієвим тільки у невеликих за обсягом
текстових частинах. Тому він тільки виділяє курсивом дати щоденникових записів чи підписи авторів
листів, чого цілком достатньо для виділення цих текстових елементів.
Зрозуміло, що дослідження графічного оформлення текстів романів не є магістральним напрямом у
вивченні української романістики 20-30-х років. Але на прикладі роману Я. Олесіча ми в черговий раз
переконуємося, що існує ще велика кількість недосліджених, маловідомих чи й зовсім невідомих
аспектів у величезному масиві романістики цього періоду, які потребують ґрунтовного аналізу. Значною
мірою це пов’язано і з тим, що велика кількість неординарних творів ще не знайшла належного
поцінування і вивчення як із боку масового читача, так і з боку науковців. Особливо важливо
враховувати при їх дослідженні контекст моменту творення, вписаність у загальну тогочасну не тільки
політичну ситуацію, але, насамперед, – у систему культурних цінностей.
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Матеріал надійшов до редакції 20.02.2004 р.
Васькив Н.С. Графика как композиционный прием увеличения выразительности
(роман Я. Олесича "На озерах огни").
В статье рассматриваются особенности формы малоизвестного романа начала 30-х годов ХХ в.,
которые дают возможность сквозь его призму рассмотреть характерные черты всей украинской
романистики этого периода. Основное внимание сосредочено на графическом оформлении журнального
текста романа, кеглево-шрифтовом выделении текстовых фрагментов, что является отличительной
чертой и произведения Я. Олесича, и литературы данного периода в целом.
Vas’kiv M.S. Type Matter as Composition Device of Author’s Expression
(The Novel "Lights оf The Lakes" by Y. Olesitch).
The article considers special format of an unknown novel written in early 30s of the 20th century, which displays
characteristic features of Ukrainian novels of the period. It centers on the graphic type of journal text of the
novels and author’s italicizing of the text fragments which is a distinctive feature of both Y. Olesitch’s novel and
the Ukrainian literature of the period on the whole.
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МУЗИЧНО-НАСТРОЄНИЙ ТВІР ЮРІЯ КОСАЧА
Предметом статті є оповідання Юрія Косача "Ноктюрн b-moll". Визначаються елементи
екзистенціалізму в структурі художнього тексту. Ключові поняття: екзистенціалізм, екзистенція
людини.
Юрій Косач – поет, прозаїк, драматург, один з активних організаторів МУРу (Мистецького
Українського Руху) в повоєнній українській еміґрації. Одна з улюблених тем Косачевої творчості –
зображення характерів, психології тих співвітчизників, які були причетні до визначених історичних
подій, а за найтрагічніших обставин явили життєстійкість й незламність духу. Творчість Юрія Косача
стилістично багата і розмаїта. Одним із стилетворчих елементів прози Ю. Косача періоду МУРу є
екзистенціалізм. Це неодноразово визначали в своїх дослідженнях С. Павличко, В. Агєєва, Юрій
Шевельов (Гр. Шевчук, Юрій Шерех), І. Василишин, М. Сподарець. Перед нами стоїть завдання –
визначити елементи екзистенціалізму в структурі художнього тексту (в оповіданні Юрія Косача
"Ноктюрн b-moll".
Оповідання Юрія Косача "Ноктюрн b-moll" уперше було видруковано в 1946 р. у часопису "Наше
життя". Автор відкрито не каже про те, якого року і в якій країні відбувається дія, але ми,
проаналізувавши показані деталі (продаж "на розі цукерок з рожевого суроґату домашнього виробу",
згадка про те, що маму дівчинки "забрали в лапанку", образ утечі чоловіка), з’ясовуємо: під час Другої
світової війни в окупованій німцями країні. Головні герої твору – українка Рома і Гельмут. У постаті
Гельмута Ю. Косач втілює "психологічний образ гітлеризму в його стику з Україною" [1:170]. Спочатку
перед нами постає скрипаль з тонкими музичними пальцями, який має принадну мужню зовнішність
("довгий ніс, ... риса на щелепі, ... чоло, брови, ... широкий рот, тонкі, надто червоні губи... спина його, в
сірому з червоними смужками, кремовий колір сорочки й на тім’ї і ледь-ледь видний промінь лисини..."
[2:173]). Разом з Ромою, яку послали, щоб допомогти визвольній організації знищити ката, поступово
переконуємося, що насправді душа цієї "білявої бестії" поєднує в собі дешеву сентиментальність з
бажанням панувати, наказувати й мати рабів. Виявляється, що тільки зовні ця душа виблискує сяйвом
високої культури (Гельмут із Ромою говорять про Штрауса, Шопена, Ліста, Шиллера, Ваґнера,
Бетховена, Ніцше), а в основі її лежить кнуряче, свиняче, катівське, огидне і примітивне. А поряд із
Гельмутом на "бенкеті катів" автор змальовує "нормальних, надто нормальних" людей: "сутулий кнурик
Сепп з відстаючими вухами, ... його спина з підтяжками і впертий, ситий карк, відбивала кнуряче, товсте
животіння", "Гільдеґард – красуня з Берліну з нахабними, безсоромними очима й видавалась навіть в
своїй сукні голою, розкішно-голою... Міллер елеґантний красень, ...убивчий, шварцвальдка Ельфі, ще
якісь військові з волоссям їжаком і колючими очима шпільців" [2:184-185], яким навіть уві сні
ввижається стадо свиней на зеленому взгір’ї. Гельмут вищий від своїх сито-животіючих колег, бо він –
"принц, майстер, джентльмен з його високими раменями, яструб’ячим лицем, пан серед черні, Просперо
серед грубіянських, тваринуватих, таранкуватих калібанів, володар – хлоп’я чудо" [2:184]. Але Косач,
через сцену кохання Гельмута з Гільдеґард остаточно домальовує тваринячий образ цього "героя",
показавши принца Просперо кнуром, небезпечним для оточення. Тому Рома, беручи револьвер, щоб
знищити виродка, робить це не з ревнощів, а зі зрозуміння сутності тієї людини, в яку вона закохалася.
Викривши мерзенну сутність "білявої бестії", а в його особі всього нацизму, смертний вирок йому
підписують не тільки підпільна організація й Рома, а й – читачі.
Саме такі, як Рома – "людина, втративши колишні орієнтири, розчарована соціальними та
естетичними моделями суспільства, людина, яка почала відчувати абсурдність світу, і, як наслідок, –
незадоволення, відчуження і навіть відчай, потребувала переосмислення багатьох явищ, зміни певних
життєвих орієнтирів, подолання духовної порожнечі" [3:97], – цікавили екзистенціалістів, до яких
причисляли Юрія Косача. Спостерігаючи за зміною настрою і відчуттів Роми, ми бачимо людину,
вкинуту в життя і покинуту в цьому житті, людину, яка мусить усвідомити себе і визначити своє
майбутнє. Але невідомо, який світ – реальний чи ілюзорний, – є для героїні справжньою реальністю.
Тому автор використовує слово "сон": і в характеристиці персонажів, і в описах природи, і в описові
подій, підкреслюючи ілюзорність навколишнього ("чи це був сон, чи яв?" [2:179]).
Це свідчить про екзистенціалістське сприйняття навколишнього світу письменником, для якого
трагічне начало, – ірраціональне ставлення до життя – універсальний спосіб буття в суспільстві, тому що
справжній реальний світ – абсурдний, а існування, екзистенція людини – це "буття для смерті" як
підсумку існування.
Елементи екзистенціалізму таяться і в побудові твору. Постійно грає музика – скрипка, радіо, орган –
увесь твір написаний як музичний твір, як "музична барка", яка пливе у невідоме. Відтворюючи
© Лисенко-Ковальова Н.В., 2004
51

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

химерний і кошмарний настрій ночі, проведеної в середовищі катів, твір названо ноктюрном, що в
перекладі з французької означає "нічний". В музиці ноктюрн – це невеличка лірична інструментальна
п’єса , яка виконувалась увечорі або вночі. Юрій Косач подає одночасно образ кімнати, в якій сидить
Рома і грає музика ("Рома увімкнула світло, брижі кремового потоку втишились, зелень абажура
послабла, виринула софа, фотель, футрина білого вікна під теплою завісою, картина-квіти... В цій теплій,
аж душній кімнаті скрипіла долівка. Матовий паркет, брунатні стіни відбивали шерех, репродукували
кинені давно голоси, скравки речень, віддихів. Ромі здавалось, що вони не самі, але ні, вони були такі
самі й ця рапсодія й вино, шарлат вина. Вона вловила запах троянд, що стояли в вазі" [2:173-174]), і
образ катівні, де орудує Гельмут ("...обабіч за ґратами-стінами люди, лежачи, сидячи, навкарачках.
Палець Гельмутів показує – цей, цей, цей. Створіння пролазять крізь фіртку в ґратах і бігом по коридорі,
недоладні, кострубаті постаті. І знов у тій самій світлості чавунні сходи із прикрим шаркотінням
підошов. Дехто ковзається... Надворі перші постріли. Як тріщання ломаччя в серпневому лісі, як шишки
під ногами. В цьому процесі немає нічого індивідуального, це як конвеєр. Жовті, сірі, землисті обличчя"
[2:180] ).
Також у своїх філософських виступах Гельмут висловлює один з найважливіших постулатів
екзистенціалізму – концепцію свободи людини і, власне, свободи вибору: "Ви не знаєте берлінців, це
твердий нарід. Але імперіальну політику робитимуть. Може, згодом і з музикою... Дев’ять десятих німців
ні в що не вірять, ні в перемогу, ні в призначення раси. Але роблять це: раз, із страху перед карою за
несповнення наказу, два – щоб добре жити хоч один день, три – через amаre perite (любов загибелі)"
[2:175]; "... ми хочемо бути страшні, але ми не страшні. Бог дав нам пророка Ніцше, але він говорив до
маленьких людей, до надто людяних людей, і ми все взяли на віру, зостаючись у душі Вертерами"
[2:183]. Невипадково Юрій Косач згадує про Вертера. Так, на думку Моклиці, психологічний тип
Експресіоніста, всі три його різновиди, визначається владою нижньої півсфери (підземного світу), а
Вертер належить правій, нічній півсфері, а тому завжди під владою емоцій, з чим зіткнулися герої
оповідання: "Ноша емоцій може стати настільки тяжкою, а світ настільки ворожим, що виникає бажання
втекти від цього у смерть... Почуття Вертера пом’якшені приреченістю (пасивність правої півсфери), а
отже сентиментальні. Він не відчуває страху перед смертю, навпаки, для нього смерть тепле,
материнське лоно, повернення до захищеності ембріонального існування" [4:90]. Так само до смерті
ставиться Гельмут, говорячи з посміхом: "Я не вірю у солодку смерть, помираючи щогодини і щомиті
знаходячи краще життя..." [2:183], але пізніше, за мить до смерті, втративши владу над Ромою,
переставши бути принцом Просперо, "винувато утомлено кинув проти себе": " Людина буває весь час, як
холодне залізо... а потім розвезеться. Примари й смерть. А я колись вам говорив: "Я не вірю у жодну
смерть", а оце вірю. Ні, це значить, не можна собі дозволяти понад сили" [2:187].
Характерною ознакою екзистенціалістської манери письма є портретні характеристики героїв повісті,
які автор у притаманній йому манері подає короткими, але яскравими штрихами, використовуючи
прийом асоціативного зображення. Так, наприклад, на початку оповідання ми бачимо тільки пальці
Гельмута ("цупкі пальці, із шліфованими нігтями – пальці, пальці хисткі, не тремтливі" [2:173]), потім
його "обличчя, власне, трикутник його" [2:173]. Велику вагу надає письменник і кольорам в
характеристиці персонажів. Взагалі кольористична гама є ще однією стильовою ознакою оповідання,
засобом розкриття внутрішнього стану героїв. Характерна гама з притаманною їй хаотичністю й
бурхливістю, досягаючи усіх відтінків спектру, передає екзистенцію головних героїв: "пальці в
кремовому потоці світла від лампи під зеленим абажуром", "червоні губи", "футрина білого вікна", "в
сірому з червоними смужками", "в білявому волоссі" [2:173]; "конуси скла заворожили чудесний шарлат"
[2:174]; "била синява", "губи сині-сині, аж чорні" [2:176]; "струм синього блиску", "шарлатні хвилі вина
запінились враз із клаптями синьої завіси", "синіла лиш тафля" [2:177]; "шарлат вина й шарлат уст,
шарлат шаленої ночі, щоб тільки ранок не прийшов ніколи, білий, як смерть"; "світлість належно
сліпуча, аж до червоности, до фіолетовости в очах. Потім замети снігу, теж салатного кольору, що
переходять у синяву"; "червоно-фіолетова сліпучість" [2:179].
Характерною ознакою оповідання Ю. Косача є хронологія подій твору. Зв’язок між часовими
координатами є не зовнішнім, а внутрішнім, він виростає із сприйняття простору і часу героями
оповідання. Сцени в кімнаті Гельмута, сцени на вулиці, сцени в підпільній організації, сцени з
нацистської катівні змінюються і йдуть одним потоком. Створюється враження, що в оповіданні не існує
домінуючого часового і просторового епізоду, а всі вони рівнозначні й існують у творі як виразники
душевних і емоційних переживань героїв. Авторові вдалося поєднати часові координати не в
ретроспективному плані, а в релятивному. Усе це "дає змогу виключити все другорядне, весь час
концентрувати увагу читачів тільки на важливому, створити безперервне наростання напруги" [1:171].
Стильовою ознакою оповідання є манера письма. Ю. Косач використовує розповідь, традиційний
опис подій, пейзажні характеристики, проте у творі з’являються і ознаки нового стилю, характерного для
європейського письменства: довгі абзаци, плавність фрази переростає у рвучкість, підкреслену
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лаконічність, невиділення прямої мови дійових осіб з авторського тексту, опис подій переривається
короткими портретними характеристиками.
Час від часу уривчаста, асоціативна манера Косачевого письма нагадує потік свідомості, у якому
немає чітко окреслених меж і логічно завершених епізодів. Це дає змогу авторові показати зовнішню і
внутрішню напругу, посилити динаміку подій.
Побудувавши своє оповідання як музично-настроєний твір, використавши "незвичні для нашої прози
методи мистецького втілення (метод "напливів" і "потоку свідомості")", Косач дає можливість читачам
"відчути ... огидність, кошмарність, звірячість і безґрунтовність нацизму" [1:172].
Отже, історію, що відбувалася в оповіданні, можна резюмувати так: "Рома вбила Гельмута". А
оскільки подія – вбивство – зображена загадково, таємничо, тобто містичною двоїстістю (сон чи реальне
вбивство?), то слід врахувати, що в тексті є мова, яка не вимовляється цілком. Таємниця вбивства як
таємниця мови несвідомого вимагає психоаналітичного тлумачення, але це вже завдання подальших
досліджень.
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Лысенко-Ковалева Н.В. Музыкально-настроенное произведение Юрия Косача.
Творчество Юрия Косача, одного из украинских писателей ХХ столетия, стилистически богато и
разнообразно. В статье автор выделяет элементы экзистенциализма в структуре художественного
произведения – рассказа "Ноктюрн b-moll". Ключевые понятия: экзистенциализм, экзистенция человека.
Lisenko-Kovaleva N.V. A Music-like work by Yu. Kosach.
The creative work by U. Kosach, a Ukrainian writer of the 20th century is stylistically rich and diverse. The
article distinguishes the elements of the existentionalizm in the structure of " Noctyurn – b-moll" story. Key
words: existentionalizm, human existence.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ВОДИ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ ІВАНА АНДРУСЯКА
"ПОВЕРНЕННЯ В ҐАЛАПАҐОС"
Предметом статті є інтерпретація образу-символу води у поетичній збірці Івана Андрусяка "Повернення
в Ґалапаґос"; дослідження еволюційних змін, які проходить образ; пояснення причин цих змін.
Інтерпретація художнього тексту, як і його аналіз, може застосовуватися відносно різних його
порядків: окремих компонентів (образів, мотивів, фрагментів, частин), літературного твору як цілісності,
літературної творчості автора (сукупності усіх творів, творів певного періоду, певної спрямованості,
певного жанру), на рівні дискурсу. Вибір порядку інтерпретації (аналізу) залежить від ступеня засвоєння
тексту, емоційно-інтелектуального рівня інтерпретатора, мети, яку ставить перед собою дослідник
(читач). І аналіз, й інтерпретація художнього тексту (а прихильники сучасної прагматичної поетики
вживають спарений термін "інтерпретація-аналіз", котрий включає в себе сукупність аналітичних та
рецептивних методів і прийомів [1:38]) є логічними процедурами, які мають на меті дослідження та
тлумачення певного вибраного елемента. "Інтепретація... є роботою думки, що полягає у перетворенні
смислів таємних у смисли виявлені, показує рівні значень, що містяться в значенні буквальному" (Поль
Рікер) [2:235].
Сергій Квіт, формулюючи три рівні інтерпретації тексту, виділяє філософічний, критичнофілософічний та ідеологічний рівні [3:140]. Перший передбачає інтерпретацію з погляду пошуку
відповідей на метафізичні питання, не прив’язуючись до конкретного знання, досвіду культурної
традиції, дослідницьких методологій тощо, а опирається на чисте міркування. У нашому дослідженні
переважатиме цей рівень інтерпретації.
Говорячи про сприйняття свідомістю читача літературного твору, Роман Інгарден виділяє чотири
рівні переходу літературного твору в "уявлюваний об’єкт": 1) світ звуків та фонетичних утворень;
2) одиниці значення фізичного порядку; 3) багатозначність усіх аспектів світу, який розглядаємо з різних
пунктів бачення; 4) об’єкти, представлені у літературному творі [4:158—159]. Якщо перші три рівні –
лише чуттєво-рецептивний шлях до "об’єктивізації" сприйнятого, то четвертий має конкретноматеріальне втілення – "об’єкт", який у літературній творчості ототожнюється з образом.
Саме образ є носієм первинної інформативності, він динамічно розвивається, даючи таким чином
розвиток текстові, еволюціонуючи у своєму розвитку. "Поетичний образ не розкладається, коли виконує
свою естетичну функцію" [5:176], він змінюється, пояснюючи нам закони існування та функціонування
реальності, частиною якої він є.
У поезії образи мають метафоричне перезабарвлення, тобто змінюють своє первинне значення, інколи
набираючи ознак символу. На відміну від звичайних образів-метафор, образ-символ задовольняє не лише
художньо-естетичні потреби, а й конкретизує та вирішує філософські проблеми, тяжіє до узагальнення;
він пов’язаний з міфом, вірою, наукою тощо. Якщо вдалий образ – наслідок роботи уяви, фантазії,
емоцій, то причини виникнення образу-символу – глибше. К.-Г. Юнг пояснював їх проривом назовні
колективного несвідомого, а у самому образі вичленяв домінанти-архетипи [2:96-108]. Їх ще називають
"своєрідними ядрами сюжетних побудов та образних комплексів" [6:28]. У тріаді: архетип – міф – образ
міф становить першу стадію свідомої обробки архетипу (первинну оболонку), а образ – другу стадію
(вторинну оболонку) [6:28]. Необхідність використання поняття символу Ярослав Поліщук пояснює
потребою "усвідомити характер дії міфологічних функцій у літературі. Ідеться не тільки про
співвіднесення множинних елементів у слові, що зазвичай розуміють під символізацією в літературі, але
також і про збереження кодового первісного архетипного елементу при всій історичній змінності смислів
слова-символу" [7:22]. Символ як наріжну категорію людської культури визначає і Ернст Кассірер:
"Людину... як родову істоту визначає саме схильність до мислення символами, що є її одвічною і
найхарактернішою властивістю" [8:41].
У поетичній збірці Івана Андрусяка "Повернення в Ґалапаґос" [9] одним із домінуючих образів є
образ води. З’являється він не випадково. "Література модерної доби, заново творячи символічну
парадигму буття й сутності людини, грунтується на інтерпретації світових літературних архетипів, уже
вироблених культурних кодів минулих епох" [8:45]. Символ води присутній у міфологічних оповідях
усіх народів. "Вода як доісторичний первісний океан у багатьох міфах про створення світу є джерелом
усілякого життя, яке вийшло з неї" [10:42], але разом з тим вона "виступає як елемент, засіб розтоплення
і втоплення" [10:42]. Безпосередньо в українській міфології вода – "найвеличніший дар неба МатеріЗемлі, бо вона оживлює її та робить плодючою" [11:83]. У Івана Андрусяка вода – частина реальності,
але вона, існуючи поряд із землею, не об’єднується з нею, щоб щось породити: "земля і вода переможно
© Хомчук І.В., 2004
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відгонять мерцем" [9:30. Далі цитуємо за цим виданням], "земля і вода мінялися місцями". Вода лише раз
породжує щось, але воно – не для життя, а для знищення життя: "м’ясо зійшло з води і воно ненаситне".
В українській міфології води поділялися на чоловічі й жіночі. "Чоловічі – це дощові й снігові,
"небесні" води, а жіночі – "земні", води криниць, колодязів, джерел" [11:83]. Запліднення можливе, коли
"небесні" води з’єднуються із "земними". У І. Андрусяка "небесні" води – злива, дощ – самодостатні,
вони здатні продовжити рід без поєднання із жіночою сутністю ("плодяться зливи", "замісити сонце на
дощі"), бо вони – "зливи богів", а отже, всемогутні. Хоча з часом, в останній третині збірки, ослаблений,
"ламкий дощ" шукає шлях "до озера", ніби прагнучи поєднання із жіночим єством – земною водою,
дарма що на початку збірки автор проголошував "сервус озерам які прогоріли" і зникли. Цей
конкретизований образ озера з’являється у збірці лише двічі – знищений спочатку, повертається як
необхідність для продовження життя, усвідомлена та признана автором.
Вода – рідина за визначенням. Але у автора вона деструктурується, змінюючи свій фізичний стан.
Роздрібнення чуттєвого досвіду Т. Рібо називає дисоціацією – "первинною обробкою" існуючих образів,
в результаті якої "його елементи здатні входити у нове поєднання" [12:375]. "Розбещена" вода, "загусла"
й "осипається", залишається лише "місце скрипу води", яке, проте, "оповите нічийним дощем" з метою
відновлення її. Вона то перетворюється на звичий лід, то раптом "вода не гнеться піниться вода", по ній
можна "креслити ломом". Вода – надчуттєва субстанція і тому крихка ("погорда кришить воду") та
безтямна ("води розхристані").
Усе, що торкається води, набуває її властивостей. Змінюється вода, але змінюються речі та явища
навколо неї, адаптуючись до нової реальності: "простір лився через край", "простір цей тече",
"викапував пристріт гіркий", "лань пустелю п’є", "ми випари п’єм", "випите чтиво", "дерева налий",
"слід перетече", "лоск мжичить", "розхлюпане місто", "місяць тече і тече" тощо. Світ поволі
перетворюється на воду, стає первісним, як первинною була вода – першопочаток життя. Стаючи
настільки близьким до води, світ намагається очиститись. Вода у народних звичаях та обрядах виступає
як засіб магічного очищення (обряд хрещення, ритуальні купання тощо) [11:83; 10:42]. Вже саме
намагання очиститися – змити гріхи, говорить про гріховність світу. Але коли навіть простір,
зливаючись із водою, може змінитися, для людини, котра живе у змодельованій реальності, це важко.
Вода лякає, таїть у собі загрозу, але разом з тим є перепоною, яку конче необхідно подолати.
Починається "шукання броду", але "западину тіла не винести вбрід"; хоч є "весла розпанахані", але немає
човнів, греблю перерізано, а "мости знесено"; люди ж – "псальмопівчі" – "не возводять ні мости ні
вежі". Психологічно вода є символом неусвідомлених, глибинних шарів особистості [10:42], які лякають
людину, котра все ж усвідомлює необхідність пізнати їх, щоб перебороти страх.
Із прагненням до пізнання ототожнюється і почуття спраги: "мислимо воду якої немає", "їм би майже
сльозу їм би тільки маленький ковток", "тримаймося приходить смак води", зрештою питво з’являється,
але питво "солоде а провадить сушу", а вода "ніби прісна а проте відмивається погано". Знову
повертаючись до давніх міфів, пригадаймо, що символом морального і духовного очищення є земна
вода, поєднана з небесною [11:83], тобто об’єднання чоловічого і жіночого начал, якого у новостовореній
реальності, як вже зауважувалося, немає. Але в кінці збірки, коли усвідомлюється необхідність
об’єднання, люди врятовані, вони "п’ють росу" – за повір’ями, найчистішу та найсильнішу з усіх живих
вод [11:85]. Можемо припустити, що відбувається "повернення в Ґалапаґос", задеклароване назвою
поетичної збірки.
Але туди могли, раніше за всіх, повернутися вибрані, які вміють плавати: "їм легко плисти – їм
потятим хвилею", та автор забороняє їм це робити: "лише хочу щоб ви не чіпали весла", оскільки "є місце
де вода не приживається", і його можна знайти. Авторові "не жаль я кожного віддам", але місце без
води асоціюється з іншим: "є місце твору – ген аж поза титрами", тобто поза кінцем штучно створеної
реальності (фільму), нікому не потрібне, бо все (фільм) вже закінчилося. З’ясовується, що саме болить
авторові: "місце твору" – визнання його як творця, котре може не відбутися або заперечитися.
Вимальовується кілька паралелей: безводна земля – невизнаність митця, вода – творчість, об’єднання
"чоловічих" і "жіночих" вод – прочитання і сприйняття автора читачами.
У глибинно-психологічній символіці вода – "основоположний символ будь-якої безсвідомої енергії,
який проте представляє небезпеку, якщо наводнення переходить розумні межі... добре, якщо вода (в
якості озера чи ріки...) залишається на своєму місці" [11:44]. Якщо співвіднести творчість з водою, то
бачимо, що "наводненням" – виплесками безсвідомого, яке йому загрожувало, – автор опанував,
дозволивши існування у створеній ним реальності озерові – воді, обмеженої берегами, а тому безпечної.
В еволюції образу-символу води бачимо звільнення автора від підсвідомого страху: невизнання –
вихід несвідомого у свідоме через переосмисленя архетипу. "Відкрите зображення несвідомого
викликало б супротив соціальної, моральної та естетичної особи, тому принесло б не насолоду, а стрес,
відразу, незадоволеня, – пояснює Ранк Отто. – Тому поезія використовує різноманітні маски, зміну
мотивів, перетворення у протилежність, ослаблення зв’язку, роздроблення одного образу на багато,
подвоєння процесів, опоетизацію матеріалу, а особливо – символи" [12:10-11]; "усі ці образи є тільки
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несвідоме поета, яке він, щоб звільнитися від нього, виявив назовні, проектував" [12:21]. "Мова йде тут
про втечу від реальності і повернення до інфантильних джерел насолоди", – розмірковує Р. Отто [12:19].
Інфантильність у даному випадку повертає нас у дитинство людства, до його первинних понять про світ
(архетипів). Але використання символу відбувається на новому рівні. Тут доцільно згадати теорію
перепризначення понять Людвіга Вітгенштайма, яка полягає у характерній для постмодерністичної
літературної практики навмисній зміні статуту узвичаєних назв, понять та категорій, що у свідомості
читача викликає два рівні сприйняття: стереотипний та концептуальний, пропонований автором тексту
[6:88]. Маємо схему творення новітнього міфу, який допомагає вирішити протиріччя, проблему, яка,
нехай і підсвідомо, мучить автора, адже "суть міфу в тому, що, зіткнувшись із проблемою, він уявляє її
собі аналогічно іншим проблемам, що виникають у інших планах: космологічному, фізичному,
моральному, юридичному, соціальному тощо. І пояснює усі їх сукупно" (К. Леві-Строс) [13:435].
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Матеріал надійшов до редакції 9.03.2004 р.
Хомчук И.В. Интерпретация образа воды в поэтическом сборнике Ивана Андрусяка
"Возвращение в Галапагос".
Предметом статьи является интерпретация образа-символа воды в поэтическом сборнике Ивана
Андрусяка "Возвращение в Галапагос"; исследование эволюционных изменений, которые претерпевает
образ; объяснение причин этих изменений.
Homchuk I.V. Interpretation of the Image of Water in the Anthology "The Return to Galapagos" by Ivan
Andrusiak.
The paper studies the interpretation of the image of water in the anthology "The Return to Galapagos" by Ivan
Andrusiak. It studies the evolution of the image as well as explains the cause of its changes.

56

УДК 316.257
С.В. Ісаєнко,
асистент
(Чернівецький національний університет)
ЕСТЕТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ КОНФЛІКТУ ВЛАДИ І ОСОБИСТОСТІ
В РОМАНІ ДЖ. ФАУЛЗА "ВОЛХВ"
У статті розглядається трансформація архетипного мотиву "вчитель-учень" у романі Дж. Фаулза
"Волхв", яка виникає згідно принципів філософії постмодернізму, що заперечує загальну обов'язковість
та універсальність норм і цінностей, звернутих до індивідуального, особистого.
Проблема, якої торкаємося в даній статті, є однією із центральних у сучасному гуманітарному
мисленні. У той, чи інший спосіб вона осмислюється вченими різних наук та наукових дисциплін.
Йдеться про проблему новітнього часу, яка набирає всеохоплюючого характеру і має тенденцію все
більше і більше актуалізовуватися у зв’язку з процесами глобалізації. У найзагальнішому виражені це
стосується концепції людини, що в умовах тоталітарної стандартизації усіх галузей життя нівелюється,
уніфікується і має все менше можливостей зберегти свою цілісність та забезпечити право на
автономність існування в тих формах і умовах, які відповідають її внутрішній сутності і прагненням.
Йдеться, перш за все, про те, що системність і ієрархічність структуруються на більш жорстких вимогах
про дотримання норм, стандартів і еталонів елементами, що забезпечують функціонування системи.
Найбільш яскравим прикладом виконання системного завдання є школа як інститут, що репрезентує
владу системи. Школа формує, реалізовує концепцію людини, що за усіма параметрами відповідає
потребам системи. Школа – інститут самовідтворення системи.
Зрозуміло, що конфлікт суспільного і особистісного, стандартного і унікального, загального і
окремого, узагальненого і автономного, що притаманний усій системі, найбільш яскраво виявляється
саме в школі, в тих принципах і підходах до формування особистості, які ця школа проповідує і насаджує
у суспільстві. Власне, усі проблеми сучасності сфокусовані в ній.
Саме ця проблема знаходиться в центрі уваги Дж. Фаулза.
Гуманітарне мислення сучасності сконцентровано навкруг запитань, що постають перед людиною як
результат техногенної уніфікації усіх сфер життя. У працях Р. Барта, Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Делюза,
Ж. Дерриди, Ф. Гваттарі, М. Хайдеггера, И. Хассана, Ж. Локана, М. Фуко, Д. Фоккеми вони знаходять
своє вирішення або сутнісне висвітлення, що, власне, і є свідченням актуальності завдання, яке
намагався вирішити Фаулз у романі "Волхв" .
Постмодерністська філософія виникла наприкінці 70-х років у Європейських країнах як антитеза
культурі, що грунтувалася на цінностях та ідеалах Просвітництва. Постмодернізм намагався виявити
джерела репресивності соціальних інститутів та авторитарності влади взагалі. Ці джерела вбачалися в
ідеї розуму, що була базовою для філософії Просвітництва. Постмодерністи висунули ряд ідей, важливих
для дослідження механізмів влади у найширшому розумінні, і зокрема, комунікативної природи
передачі знань від одного покоління до іншого. При цьому вони не тільки застосовували ідеї сучасної
філософії, але й радикалізували їх, перетворивши на засіб політичної та ідейної боротьби проти
соціальних інститутів, проти цінностей і норм взагалі. Нігілістичний комплекс, що виник ще за часів
Ф. Ніцше, передбачає не стільки "переоцінку всіх цінностей, скільки відмову від класичних цінностей і
норм, висування на перший план несвідомої суб’єктивності, пріоритет вітальних, емоційних і тілесних
потреб людини".
Якщо попередня філософія вважала, що цілісність особистості і її самопізнання зберігаються завдяки
тому, що людина ототожнює себе з Розумом чи з Державою, чи з національно-етнічними єдностями, то
постмодернізм відкидає саму необхідність такої самоідентифікації, оскільки пошук її свідчить про
"несправжність" існування людини і обертається втечею від свободи. Людина безперервно знаходиться в
процесі становлення і зміни у результаті комунікації з іншими людьми.
Постмодерністи відкинули ідеали Просвітництва, тобто гуманістичний образ людини, оскільки, у
їхньому розумінні, гуманізм претендує на загальну обов’язковість і універсальну значимість, яку вони
пристрасно не приймають. А. Хоннет говорить про афект проти загального як основну рису постмодернізму [1:600].
М. Фуко зараховує до тих соціальних інститутів, що є репресивними за своєю суттю, й освітні
інститути – школи, коледжі, університети. Вони є осередками дисципліни, що індивідуалізує тіла через
локалізацію, що означає … їх розподіл і циркулювання в системі відносин" [2:51].
Уособленням саме такого інституту репресивної і тоталітарної системи виховання і навчання
індивідів, що прагнуть вписатися в структуру суспільства є школа, зображена Дж. Фаулзом у романі
"Волхв".
Молодий англієць Ніколас Ерфе, що не знайшов застосування своїм здібностям на батьківщині, їде на
Праксос - один із численних островів архипелагу, який був колискою елінської цивілізації. Він стає
© Ісаєнко, С.В., 2004
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вчителем у "Школі Байрона". Вже сама назва школи несе у собі суперечність, яка стає очевидною, коли
ми ближче знайомимося з духом і структурою виховання у цьому закладі, оскільки ім’я славетного
бунтаря і нонкомформіста ніяк не узгоджується із досить поверхневою і утилітарно-буржуазною
освітою, яку отримують (і прагнуть отримати, бо попит породжує пропозицію) вихованці школи –
грецькі хлопчики – нащадки Есхіла і Платона. З цього приводу герой зазначає: "Спробуєш читати їм
поета, іменем якого названа школа – вони позіхають; пояснюєш, як називаються англійською деталі
автомобіля - доводиться за вуха витягати їх із класу після дзвоника" (пер.- С.І.) [3 :53]).
Штучність цього навчального закладу, покликаного виховувати "людину майбутнього", підкреслює
протиставлення йому дивовижної гармонії природної краси чудового острова в Егейському морі. Цей
клаптик Грецької землі немовби овіяний міфами і легендами глибокої давнини, і здається, що вона
підкоряє його своїм споконвічним законам: "… він пливе у промінні Венери, як владний чорний кит,
вечірніми аметистовими хвилями, у мене і досі перехоплює подих, коли я закриваю очі і згадую про
нього" (пер.- С.І.) [3:52].
Ще конрастнішими на тлі природної досконалості видаються героєві абсолютно дисгармонійні, чужі і
позбавлені будь-якого смаку "ознаки цивілізації": "коли підпливаєш, бачиш два ляпсуси. Перший –
дебелий готель у грецько-едвардіанському стилі… Другий, не менш різко випадаючий з пейзажу,
відлякуюча довга будівля в декілька поверхів, що нагадує … фабрику – подібність не тільки зовнішня, у
цьому мені довелося переконатися" (пер.- С.І.) [3 :52] .
При цьому підкреслюється, що цей виховний і освітній заклад не є чимось особливим, сам по собі він
нічим не відрізняється від навчальних інституцій "у будь-якому іншому пункті земної кулі" (пер.- С.І.)
[3:53]. Герой роману, романтично налаштований молодий чоловік, розраховував, що в легендарній
Греції, на її прекрасному острові, що розташований "трохи північніше, де Клітемнестра вбила
Агамемнона", виховання не таке традиційне (у сучасному розумінні), не таке уніфіковане і тоталітарне, а
більш гуманне і автентично своєрідне, з певними ознаками глибинної національної традиції у
формуванні особистості. Культурологічний штамп свідомості, що сформував семантику його очікувань,
перекреслює реальність школи на Праксосі, основним принципом функціонування якої є "неухильна
дисципліна". Підкорена цій дисципліні свідомість викладачів і учнів уподібнюється свідомості у
"виправному закладі".
Інакше кажучи, Фаулз яскраво демонструє конфлікт між бажаним і очікуваним, внутрішньо
вмотивованими, сутнісними і глибинними потребами людського єства і реальними, зовнішньо
сформованими уніфікованими (тоталітарними) стандартами виховання особистості сучасної цивілізації.
Саме на таку особистість орієнтовано попит техногенних цивілізаційних процесів. І керівник, і
виконавець входять до однієї уніфікованої системи, на них вона тримається як на функціональних
елементах, що по структурно-семантичним ознакам повинні відповідати один одному як складові
цілісності. Система репродукує носіїв, провідників і виконавців своєї функціональної ідеології.
Ієрархічні щаблі і механізми кожної системи як цілісної інформаційної єдності підкорені надідеї –
продовженню в часі та експансивному розширенню у просторі фази свого нормального функціонування.
Ця надідея становить сутність внутрішніх і сенс зовнішніх ознак системи. Система вже за самим своїм
визначенням є феноменом тоталітарним. Так чи інакше вона завжди ставатиме в опозицію до індивіда,
який в усі часи і за будь-яких умов зберігає (чи намагається зберегти) свою внутрішню цілісність, що
виражає себе індивідуальною волею прагнення до існування у статусі окремого. Такий характер
конфлікту з системою завжди носить глибинний екзистенційний характер і завжди за своєю суттю
формує тенденцію до антагонізму. Останній нейтралізується владою системи, яка намагається в будьякий спосіб нівелювати відмінності індивідуального, асимілюючи його уніфікацією. Саме цей, насправді
глобальний, конфлікт сучасності Фаулз змальовує в романі, роблячи його одним із центральних. Школа
на острові є інститутом, що представляє глобальну владу системної тоталітарної цивілізаційної експансії,
яка суперечить внутрішній природній сутності національної традиції виховання і навчання. Влада
цивілізації уніфікує.
Фуко визначав механізми влади, у тому числі і школу, як механізми контролю за людською
діяльністю: розподіл навчального часу, контроль за кореляцією жестів і тіла, регламентація постави,
примус до виконання певних вправ, координація колективних зусиль. Дисциплінарна влада …
"муштрує" рухливі, розпливчасті, некорисні маси тіл і сил, перетворюючи їх на множинність
індивідуальних елементів… Дисципліна "фабрикує особистості, вона – специфічна техніка влади, яка
розглядає індивідів і як об’єкти влади, і як інструменти її здійснення" [2 :32].
Саме тому Ніколас намагається вирватися з тенет цієї жорстко упорядкованої системи і рятується від
"задушливої атмосфери" школи у прогулянках островом. Він сам, будучи повнолітнім, досі не визначив
свого місця у суспільстві. Він – досить інфантильна особистість. Він, дещо зарано отруєний скепсисом,
м’яко, іронічно, але рішуче відхиляє досвід: спосіб існування своїх батьків і університетських
професорів. Автор поступово формує враження, що герой підсвідомо прагне керівництва, навіть
опікунства когось більш досвідченого. Втомлений і розгублений пошуками власного шляху, юнак
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потребує поруч з собою справжнього, а не формального авторитету. Ніколасові притаманні риси, що
дещо виходять за межі вихованих у ньому системою стандартизованих рис, ознак і властивостей одного
із елементів системної уніфікованої множинності. Невдоволення собою і своїм місцем у системі є
свідченням індивідуалізованої здатності до існування у статусі окремого з прагненням зберегти
атрибути, що виділяють його із загального. Індивідуальний опір, нівелюючий сутності влади, є
внутрішньою потребою героя.
Для Фуко школа (як суспільний інститут) "ліпить", фабрикує індивідуальність як елемент системи
влади. Для нього не існує загальної зобов’язаності і універсальності норм та цінностей, а тільки
множинність одиничних (сингулярних) дискурсів. Він вважає, що потрібне переоцінювання цінностей,
радикальне відкидання фундаментальних цінностей Європейської культури, деструкція соціальних
інститутів європейської цивілізації для того, щоб створити сингулярність, унікальність і неповторність
окремих дискурсів. Образ людини, що явно чи приховано присутній у постмодерністській творчості – це
образ людини, яка не здатна досягнути самоідентифікації, яка підкоряється пристрастям і афектам, але
не розумові, яка не здатна контролювати свої почуття і живе у "симулякрах" – фантазіях, далеких від
реальності, що не є очевидними і прозорими, а все більше віддаляються від реальності. Можна сказати,
що образ людини, притаманний постмодернізмові – це образ психотика, психопатологічної особистості,
життя якої розпадається на низку ситуацій, які не стикуються і не підкоряються єдиній лінії. Здобуття
певного набору знань не призводить до пізнання. Це, власне, оволодіння наукою, що на думку
Ж.-Ф. Ліотара, не має об’єктивного, загальнообов’язкового змісту. "Наукове знання – це вид дискурсу
… Знання не зводиться до науки й взагалі до пізнання" [4 :15]. Відбувається релятивізація не тільки
наукового пізнання, але й етичних норм і оцінок. Як відмітив німецький філософ Е. Тугендхат, "ми
більше не можемо висловлювати моральні судження, так як не можемо фіксувати в моральних
судженнях вимоги, внутрішньо їм притаманні, об’єктивні, тобто нерелевантні особистостям" [5:22].
Постмодернізм не сприймає образу людини як цілісної самототожної істоти, що призводить до
перегляду концепції єдності ідентичності (яка, наприклад, у теорії освіти розуміється як єдність освіти)
і, в свою чергу, тягне за собою втрату апріорного фундаменту традиційного виховання і освіти. Виходом
з цієї кризи може слугувати трактовка процесу передавання досвіду і знань із покоління в покоління як
різновиду мистецтва, що є далеким від зазіхань науки на загальну значимість. Цей процес є мистецтвом,
оскільки завжди пов’язаний із здібностями вчителя і реалізується у відносинах "учитель-учень". Він не
просто об’єктивується в комунікаціях, а є за суттю творчим комунікативним процесом. Тому
вирішальною умовою отримання знання для постмодерну є включення його у різноманітні "ситуативні
ігри", що не претендують на загальну значимість і об’єктивність. Для Х. Бека, наприклад, внутрішньою
особливістю постмодерністської філософії є естетизація мислення. Він трактує естетичне у широкому
розумінні як здатність духу сприймати, спостерігати і застосовувати естетичний досвід. Естетичне
формування особистості передбачає чуттєві, миметичні і імагінативні потенції, естетичне конструювання
дійсності [6:74]. Образи, метафори, форми споглядання, фантазми, проекції – засоби реалізації
естетичного конструювання світу.
У романі Фаулза традиційна комунікативна схема реалізується саме у вигляді трансформації
традиційного мотиву учителя та учня. Цей цілісний архетип завжди виступав як форма трансляції
культурних, соціальних і етичних традицій, збереження та засвоєння досвіду поколінь. Молодий герой
роману у своїх поодиноких прогулянках островом стикається з людиною, ставить перед собою завдання
надати йому можливість визначитися як особистості, набути певного досвіду. Ця таємнича особистість
на ім’я Кончис розігрує перед Ніколасом, низку ситуативних ігрових постановок. Він розповідає
юнакові епізоди з нібито власного життя, коли він потрапляв у складні становища, стояв перед вибором
між громадським обов’язком і особистими інтересами, альтернативою стати зрадником, причиною
загибелі безневинних людей тощо. Але Кончис не обмежується наративним впливом. Його розповіді
трансформуються у складні театральні постановки, які імітують реальність. Вони не дають Ніколасу
можливості забути чи ігнорувати набутий емоційний досвід. Мимоволі він залучається до цієї
театральної дійсності, перестає бути просто зацікавленим спостерігачем. Вона стає його справжнім
життям. Спочатку він ще сприймає ситуації як штучно змодельовані, але поступово його реакції
виходять із умоглядної сфери. Ніколас насправді страждає і кохає, хоча й усвідомлює, що Кончис
проводить над ним якийсь дивовижний експеримент. Сам Фаулз визначив цей процес
інтеркомунікативного впливу на особистість як "гру в Бога". "Я хотів, щоб мій Кончис продемонстрував
набір личин, що втілюють уявлення про Бога – від містичного до науково-популярного; набір хибних
понять про те, чого насправді немає, - про абсолютне знання і абсолютну могутність. Руйнування
подібних міражів я досі вважаю першим завданням гуманіста…" [3 :11].
Архетипний мотив "учитель-учень" трансформується в романі згідно філософії постмодернізму, який
відкидає загальнозобов’язаність та універсальність норм і цінностей, визначаючи тільки безліч
одиничних (сінгулярних) дискурсів. Фуко стверджував, що відносини між особистостями просякнуті
відносинами влади: у відносинах між чоловіком і жінкою, у відносинах в сім’ї, між учителем і учнем,
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між тим, хто знає, і тим, хто не знає. Необхідне переоцінювання цінностей, радикальна відмова від
цінностей європейської культури, деструкція соціальних інститутів європейської цивілізації для того,
щоб ствердити сингулярність, унікальність і незрівнянність дискурсів.
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Исаенко С.В. Эстетико-философский контекст конфликта власти и личности
в романе Дж. Фаулза "Волхв"
Данная статья рассматривает трансформацию архетипного мотива "учитель-ученик" в романе Дж.
Фаулза "Волхв", которая возникает согласно принципам философии постмодернизма, отвергающего
общеобязательность и универсальность норм и ценностей, сосредотачивающихся на индивидуальном,
личном.
Isayenko S.V. Aethetic-Philosophical Context of the Conflict between the Authorities and an Individual
in J. Fowles’ novel "The Magus".
The article investigates the transformation of the archetipical motif "teacher – pupil" in J. Fowles’ novel "The
Magus" which originates from the principles of postmodern philosophy that refute the general obligatory quotas
and values focusing on the individual matters.
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ТВОРЧІСТЬ О. КОПИЛЕНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО АНАЛІЗУ
У статті аналізується проза О. Копиленка з використанням однієї з найновіших методологій
літературознавства – універсально-культурного аналізу тексту. У творчості письменника
визначаються основні онтологічні та культурно-історичні домінанти, що дозволяє простежити
специфіку авторського світосприйняття, особливість передачі його в тексті, а також вивчити й
детально проаналізувати базові тенденції культурного процесу 20-30-х років загалом.
У сучасному українському літературознавстві значне місце посідає проблема вивчення творчості
письменників 20-30-х рр. ХХ ст. Проте найбільше уваги звертається на художню спадщину митців
"розстріляного відродження" – М. Хвильового, В. Підмогильного, Г. Косинку та інших і часто
ігнорується покоління так званого "червоного відродження", або, за словами Р. Корогодського,
"полоненого відродження", одним із представників якого і є Олександр Копиленко. У прозовому доробку
цього автора ми можемо зафіксувати актуальні проблеми українського відродження 20-30-х:
відображення нового ритму буття у постреволюційний період, спроба осягнення граничних основ буття
тощо.
Незважаючи на це, простежуємо спорадичний інтерес українських літературознавців до його текстів.
Проза письменника досліджувалася активно у 20-30-ті (Я. Савченко, Л. Підгайний та ін.), пізніше – вже у
60-ті роки (Б. Шнайдер, П. Свідер та ін.), а також у 80-ті (С. Крижанівський, О. Килимник, В. Мельник).
Проте, на нашу думку, цілісного осмислення творчості митця на сьогодні ще не здійснено, що і є одним
із центральних завдань нашої статті. Крім того, метою дослідження виступає реалізація універсальнокультурного аналізу на матеріалі творчості письменника шляхом виявлення світоглядних констант, які
допомагають розкрити не тільки специфіку картини світу митця, а й простежити особливості
відображення в тексті автора певної історико-культурної епохи.
Поняття універсально-культурного аналізу в сучасному літературознавстві є досить новим. Вивчення
універсалій у літературознавчих дослідженнях здійснюється, як правило, на базі трьох основних
підходів: 1) структурального – розробляється філософом О. Кирилюком [1] та його школою [2] (сюжет
твору розкладається на структурні компоненти (схеми), і таким чином визначаються домінантні лінії, які
підлягають інтерпретації з погляду наявних універсалій); 2) культурологічного – фіксуємо, зокрема, у
працях літературознавця В. Халізєва [3] (аналізуються певні культурні універсалії та їх реалізація в
художньому тексті як неодмінна основа філософського осмислення дійсності); 3) літературознавчого –
розглядається в дослідженнях Л. Лиманської [4], І. Волкова [5] та ін. (визначаються окремі художні
інваріанти). На нашу думку, необхідно зробити спроби поєднання базових підходів, тобто простежити
специфіку реалізації універсалій як на різних рівнях текстуальної організації.
На позначення поняття "універсалій" використовуються різні терміни: "інваріантні структури",
"начала", "категорії граничних основ", "світоглядні константи", "константи буття", "загальнолюдські
інваріантні формули", "універсальні реалії" та ін. У зв’язку із близькістю значення термінів "інваріант"
("елемент, сукупність елементів, які в певній комбінації зберігаються при всіх видозмінах даного явища"
[6:226]) та "універсалія", а також необхідністю уникати тавтологічних структур, будемо використовувати
їх як синоніми.
На наш погляд, класифікація універсальних категорій може мати такий вигляд: 1) онтологічні
категорії граничних основ – інваріантні структури народження, життя, смерті та безсмертя (в цьому
пункті ми абсолютно погоджуємося з думкою О. Кирилюка про те, що саме ці категорії є
найуніверсальнішими аспектами буття [1]); 2) культурно-історичні константи: а) власне культурні
(універсалії дому, танцю, пісні, бенкету та ін.); б) міфопоетичні (зокрема, чотири стихії – вогонь, вода,
земля, повітря); в) культурно-історичні реалії (на ґрунті української культури – степ, село та ін.);
г) цивілізаційні універсалії (залізо, гроші тощо). Культурні константи експлікуються завжди на тлі
домінанти певної онтологічної універсалії.
У творчості О. Копиленка знаходять вираження онтологічні й культурно-історичні універсальні
структури, домінантні для всієї прози періоду українського ренесансу початку ХХ століття. Однією із
базових тенденцій творчості письменників у 20-х рр. виступає функціонування інваріантної категорії
безсмертя (іммортальної універсалії), що тісно взаємодіє з генетивними структурами. Загальне
піднесення постреволюційного часу зумовило актуалізацію "революційного романтизму", або, як
зазначав М. Хвильовий, "романтики вітаїзму", що була позначена такими особливими рисами
іммортальності, як героїзація людини (головним чином, не окремого індивіда, а маси), гіперболізація її
можливостей, акцентування спрямованості у майбутнє, прагнення "всесвітньої революції". У кожному із
цих аспектів знаходимо вираження концепції безсмертя людини (соціуму), що стало можливим саме
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завдяки новим умовам реальності. Однак через велику динаміку подій, неоднозначність у сприйнятті їх
письменником часом фіксуємо антитетичність відображення реалій.
Характерним виявом універсалії безсмертя є образ маси, яка підкорює собі навколишній світ, прагнучи
до тотального панування у всесвіті, а отже, до вічності. О. Копиленко, як і, скажімо, М. Ірчан, вказує на
силу такої соціальної консолідації і таким чином здійснює космізацію хаотичної за своєю природою маси:
"...ми – велетні, бо ми – маса..." [7:181], а тому "...біографія окремого громадянина повинна загубитися,
втонувши у водоспаді наших днів" [8:60]. Проте прикметною рисою творчості О. Копиленка є те, що маса у
прозі письменника набуває амбівалентного трактування і часто виступає хаотичним началом із елементами
негативної конотативної семантики (як і в творчості Б. Антоненка-Давидовича, В. Підмогильного та ін.):
"Розпливалась юрба (....) котилася тисячонога велетенська тварина – тисячоногий змій" [8:316]. Така
нівеляція творчої ролі маси й акцент на індивідуальності героя активно почали заперечуватися критикою на
початку 30-х років як відірваність від реальності, дрібнобуржуазна провокація. Тому, скажімо, у статті
Л. Підгайного знаходимо засудження О. Копиленка за пропаганду "надкласового гуманізму": "Копиленко
головно малює не так революційну боротьбу бідняцького селянства, як індивідуальні подвиги, хоробрість й
чудеса сміливости окремих одиниць" [9:74].
Народження нового світу (генетивна універсалія) часто корелює із актуалізацією категорії смерті
(мортального інваріанту). Загалом універсалія смерті в творчості прозаїка домінує у таких базових
позиціях, як заперечення "старого" світу через артикуляцію смерті конкретних персонажів під час
індивідуальної боротьби чи воєнних подій; вказівка на смерть як необхідний етап народження "нового"
світу; фізична загибель жінки як можливості продовження життя або смерть дитини та ін. Так,
наприклад, в оповіданнях "Македон Блин", "Весняні закутки" та інших позитивний герой фізично
знищує ворогів нового ладу. Поняття смерті як природної частини процесу народження нового можемо
зафіксувати, скажімо, в оповіданні "Твердий матеріал": "Тільки у нас будуть нові да Вінчі, Рафаелі –
вони родяться в крові після боротьби" [10:156]. Загибель жінки, майбутньої матері, або втрата нею
дитини, наявні в структурі текстів О. Копиленка (Пріся в романі "Визволення" – самогубство, Мар’яна –
робить аборти; Христя з однойменного оповідання гине вагітна, Мар’яна з повісті "Буйний хміль" –
втрачає дитину через зґвалтування тощо), на нашу думку, може символізувати підсвідоме відчуття
письменником загрози "світлому майбутньому", на яке орієнтує курс нової реальності, адже зміна
соціального ритму буття впливає на підсвідомість людини й викликає мортальну агресію. Отже, якщо на
текстуальному рівні авторських інтенцій домінує універсалія безсмертя, то на підсвідомому функціонує
інваріантна категорія смерті, що створює певну антитетичність відображення історико-культурної
ситуації у творчості письменника.
Втілення культурно-історичних універсалій у прозі О. Копиленка підпорядковується відтворенню
реалій постреволюційного періоду. Особливу увагу письменник звертає на просторові координати буття
людини, а отже, відбиває трансформацію концепту "дім", яка реалізується в цей час у суспільній
свідомості. У 20-30-ті рр. відбувається радикальна зміна акцентів із індивідуально-особистісного
простору дому на зовнішній, "масовий", колективний, і увага зосереджується на вулицях міста, заводах,
вокзалах (семантика вокзалу артикулює розімкнений простір). Основною категорією просторової
організації виступає хаос. Але в творчості письменника він співвідноситься з універсалією життя, тобто
отримує значення першохаосу, після якого відбудеться космізація простору. Так, в оповіданні
О. Копиленка "Будинок, що на розі" реалізується протистояння хаотичного життєствердного руху та
холодного статичного спокою у протиставленні двох будинків: кількаповерхового житлового будинку
"на розі" та університету, функціонування якого визначається безперервним рухом мас. Хаос, який панує
в університеті, навіть у вечірні та нічні години, є виявом життя, втіленим, зокрема, в універсалії пісні: "В
університеті неначе не сплять всю ніч. Хоч о восьмій годині ранку вже дзвонять на сніданок, але вночі
співи, гомін там чути далеко аж за північ. Співи з вікон високого будинку університету летять далеко на
всі кінці й дратують тишу" [7:342].
Універсалія дому корелює із генетивним інваріантом у романі "Народжується місто", який розкриває
проблему "соціалістичного будівництва". У творі здійснюється постійна актуалізація концепції
оновлення, виникнення "нового", прагнення творення нового світу через народження міст: "Живі, повні
руху, нашого кипучого життя... Я б хотів, щоб нові міста виростали щодня" [7:66]. При цьому організація
простору для індивідуального життя тісно переплітається із цивілізаційним простором, втіленим у
концепті "завод", який не протиставляється дому, а навпаки, часом виконує його функцію. Ситуації
задивляння героїв у далечінь – на обрій, який затуляють собою силуети заводів, можна прочитати як
підсвідому орієнтацію на превалювання цивілізаційних універсалій у майбутньому житті соціуму:
"Просто на північ лежали заводи, охопивши простір і закривши собою обрій" [7:70].
Постійною актуалізацією цивілізаційного простору виступає й реалізація інваріантної категорії заліза,
яка є трансформаційним фактором втілення універсалії дому в прозі 30-х рр. загалом. У романі
О. Копиленка "Народжується місто" домінантним матеріалом виступає "сталь" – будується місто
"Стальгород", в якому "живуть нові люди нової, сталевої епохи..." [7:61], що повинні працювати зі
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"стальною дисципліною" і т.д. Подібну концепцію ми зустрічаємо і в тексті роману "Визволення", який
також відображає народження нового життя у новій державі на тлі пошуків самореалізації окремого
індивіда й акцентує протиставлення традиційності (камінь): для нового міста "замість камінців буде
бетон і сталь" [8:18]. Універсалія заліза виражена також через дескриптор залізниці, яка є атрибутом
нового життя, "сталевою стежкою", що забезпечить безсмертя нової індустрійної цивілізації. Залізниця
не лише окреслює простір будівництва-народження, але й сам цивілізаційний топос заводів: "Вже
хитрим плетивом рейок обплела навколо ці заводи залізниця (...) Всі рейки сталевими стежками збігалися
на новій станції – Стальгород" [7:71]. Отже, на нашу думку, саме з цивілізаційною універсалією заліза та
її безпосередніми чи опосередкованими дескрипторами (машина, завод) пов’язана у творах письменників
"червоного відродження" мрія про майбутнє, тобто реалізація онтологічної категорії безсмертя. Так, у
романі О. Копиленка "Визволення" головний герой Сава так уявляє собі майбутнє нового світу:
"Фабрика, завод, машина виробляє для кожного солодку цукерочку щастя. Живи, твори, вихваляй день і
славу перемоги природи (...) Давно вже забули люди, що є неврожай, холод зими і осіння мряка. Зиму
можна перетворити в літо і осінь у весну (...) Планета Земля коливається навколо осі, мов бутоньєрка,
приколота до грудей свого вічного шляху" [8:84]. Як бачимо, тут наявні декілька негативних аспектів
домінування цивілізаційних параметрів існування людства, які, проте, трактуються як цілком позитивне
явище: необхідність "перемоги природи", тобто остаточного підкорення природи й утворення внаслідок
цього хаотичного простору буття, що виявляється в можливості довільного чергування пір року,
актуалізації тільки сприятливих кліматичних умов – весни та літа. Агресивне панування над природою
виражається також у гаслі "Сонце повинно бути нашим рабом!.." [8:83].
Концентрація на концепті майбутнього позначилася на сприйнятті реальності як тимчасовості,
хаотичного простору, який буде космізовано новим суспільством. Тому відтворення сьогочасного місця
існування супроводжується артикуляцією несталості, химерності, несправжності приміщення: "Кімнатка
чомусь нагадувала макет (...) ...дехто й називав цю кімнату каютою" [7:28]. Несталість топосу
посилюється відчуттям хаотичного руху іманентно статичних атрибутів буттєвого простору: "В цьому
тимчасовому будиночку і речі здавалися тимчасовими. В другій кімнаті, куди вийшла Рая, столи стояли
нерівно. Вони ніби гуляли і забули, де їхнє місце. Вони жили самостійно (...) Стіл Галі завжди стоїть під
якимсь химерним кутом, зсунутий під стіну. Так буває, коли не встигли в кімнаті встановити меблі або
збираються їх зараз вантажити, перевозити в інше місце" [7:11]. Таким чином, динаміка реальності
вказує на її лімінальність у процесі переходу в майбутнє життя.
У творчості О. Копиленка знаходимо й реалізацію універсалії степу, складової ментальності
українського народу. Проте, оскільки основна увага автора закцентована на урбанізмі, на трансформації
інваріантної категорії дому, степ у текстах письменника є спорадичною реалією, яка семантизує
неактуальний статичний космос, що не відповідає сучасному темпоритмові буття. Тому персонаж, який
прагне дистанціюватися від динаміки міста, висловлює, наприклад, в оповіданні "Esse homo!", прагнення
втечі в степ: "...я вже не можу терпіти більше свого льоху. Навіть уже здається мені, що я зовсім не люблю
великого міста, а люблю степ" [8:294]. Неоднозначність у трактуванні культурно-історичної універсалії
степу може засвідчити роман "Визволення", в якому декларується необхідність підкорення степів, тобто,
динамізування неактуального для сучасності простору: "Перед ним лежали степи, що їх треба було орати,
засівати. Змагався з величезними просторами степу, кидаючи туди в ненажерливу пащу сіл машини"
[8:159]. Універсалія степу в творчості О. Копиленка може набувати також традиційної співвіднесеності із
міфологемою землі в її генетивній функції. Так, у романі "Визволення" письменник розкриває зв’язок
"жінка-земля" саме через дескриптор степу: "...віє від неї плодовитим степом. Широкими ланами пшениці...
У ній заховане те краще, що є в селянській дівчині, яка приходить у місто" [8:70].
Отже, у творчості О. Копиленка 20-30-х рр. ХХ століття відображено основні зрушення в свідомості
індивіда, пов’язані з постреволюційною дійсністю. Як і для прози М. Ірчана, І. Дніпровського та інших
авторів, для текстів письменника на ідейно-пафосному рівні характерне домінування універсалії
безсмертя (іммортальної структури), що тісно взаємодіє з інваріантною категорією народження. Проте в
структурі сюжету, на персонажному рівні у творчості О. Копиленка фіксуємо мортальний інваріант, що
може свідчити про підсвідомо антитетичну оцінку нової реальності. Серед культурно-історичних
універсалій базове місце посідає відображення трансформації інваріанту "дім", пов’язаної з
переорієнтацією індивідуально-особистісного простору на зовнішній, "масовий", колективний, а також із
активним функціонуванням цивілізаційних реалій. Це зумовлює й зменшення активності ментальних
структур, зокрема, універсалії степу. Загалом, як бачимо, специфіка постреволюційної дійсності, що
визначала особливість рецепції реальності у творчості письменників 20-30-х років, активно вплинула на
реалізацію в текстах онтологічних і культурно-історичних інваріантів. Необхідність цілісного
осмислення літературного процесу, зокрема, соціокультурних трансформацій, відображених у прозі
письменників цього періоду, зумовлює актуальність подальшого дослідження означеної проблеми.
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Пашник Е.В. Творчество О. Копиленко сквозь призму универсально-культурного анализа.
В статье анализируется проза О. Копиленко с использованием одной из новейших методологий
литературоведения – универсально-культурного анализа текста. В творчестве писателя определяются
основные онтологические и культурно-исторические доминанты, что позволяет проследить специфику
авторского мировосприятия, особенность передачи его в тексте, а также изучить и детально
проанализировать базовые тенденции культурного процесса 20-30-х годов в целом.
Pashnik E.V. The Works by O. Kopilenko Viewed Through the Universal and Cultural Analysis.
The article analyzes the prose by O. Kopilenko by means of a newest methodology of literature studies – the
universal and cultural analysis of text. The works of the author are marked by major onthological as well as
cultural and historic dominants. This enables to trace the specific character of the author’s perspective, the
peculiarity of its rendering in the text. It also provides for an elaborate analysis of the major tendencies of the
cultural process of 20-30's.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТОВОГО ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА У РОМАНІ
ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА "СРІБНЕ МОЛОКО"
Предметом статті є оцінка модерного осмислення Валерієм Шевчуком добре відомих літературних
мистецьких виявів. Показано, як автор піддав тонкому естетичному аналізу традиційний сюжетний
образ Дон Жуана, використовуючи при цьому незаангажованість та образно-стилістичну розкутість
свого роману у формі барокової трагікомедії. Проблематика твору розглядаєтьcя крізь призму народної
і світової міфології.
Цілком справедливо, що образ Дон Жуана належить саме до таких літературних утворень, котрі
"внаслідок "боротьби за існування" між літературними образами висунулися на поверхню літератури і
набули значення і назви світових" [1:7].
Поєднання фольклорно-міфологічного сюжету з історичним прототипом дало літературі багатюще
джерело для інтерпретацій, видозміна яких залежала від настроїв літературних епох та таланту авторів.
Відкинувши іспанський колорит і позбувшись комічних первнів, що були продиктовані вимогами
фольклору, образ завзятого спокусника проходить через низку трансформацій: 1) трикстер;
2) аристократ-гвалтівник; 3) митець (артист) фаустівського штибу. Остання викликана відходом від
класичного погляду на образ, де Дон Жуан трактується як антисоціальний чинник, і переходом до
містичного або філософського потрактування, де герой зазнає повної реабілітації, а подекуди і
спрощення образу. За висловом Євгена Ненадкевича", як і за попередніших часів, образ д.Жуана ще раз
демонструє свою випробувану гнучкість, набуваючи актуальних рис і стаючи врівень з добою" [1:22].
Мірилом літературної значущості кожного наступного твору стає рівень модернізації образу, відхід
від епігонської полови переспівів у бік повних неординарних розмислів; еволюція сюжету, котра
потенційно здатна зламати усталені редакції попередніх творів. Інколи сміливий експеримент ставав
відправним пунктом для більш глибоких інтерпретацій інших авторів. Тут доречно згадати приклад Івана
Франка, чий твір "Похорон" генетично пов`язаний з новелою Меріме "Душі чистилища"; приклад Лесі
Українки, яка використала елементи зовнішньої форми "Каменного Гостя" Пушкіна для маскування
сміливої ідеології і психології своїх образів, по суті створивши два рівні тексту для пересічного і окремо
для втаємниченого, елітарного читача.
Варто окремо зазначити ситуацію, коли зв`язок між традиційними сюжетними образами
встановлюється не стільки генетично, скільки на рівні своєї пізнаваності, тобто необхідна у таких
випадках маркованість, що може вказувати на інваріант джерела, замінюватися будь-яким іншим
чинником, що нестиме на собі функції типологічної схожості. Тоді автор не лише намагатиметься
відволікти увагу читача від прогнозованої фабульної напруженості, а вступити з ним у своєрідну гру, у
якій зміщення смислових і естетичних акцентів відбувалося б у міру прочитання тексту, залежно від
настрою, ерудиції читача тощо. Останнє є невід`ємним атрибутивним елементом прози Валерія Шевчука
з його потягом до міфологізму, зображення ілюзорного характеру життя людини не лише у світі
художньої реальності.
Герой твору "Срібне молоко" дяк Григорій Комарницький – своєрідний анти-Дон-Жуан, що волею
обставин потрапляє у круговерть любовних пригод, часто доволі комічних, брутальних, химерних.
Особливість модернізації традиційного образу коханця у тому, що через яскраво виражений ступінь
міфологічності у творі він вписується у низку решти міфологізованих образів, які за своєю природою так
чи інакше претендують на рівень універсальності, тобто відбувається вирівнювання, яке сприяє
поліфонічності значень смислових акцентів у тексті, постаючи при цьому уламками міфологічної
свідомості. Закорінені у давніх формах епосу, вони поєднують у собі фантастичне і раціональне,
універсальне і конкретне, високе і низьке. Все це притаманне бароковому досвіду, який наскрізно
відчувається у творах автора.
Власне, і герой твору – представник барокової культури, складач нищенських віршів, "саме той, що
створив пісню про бідаху комара, що женився на мусі, а після необачно звалився з дуба, бо його здула
звідти шуря-буря" [2:7], своєрідний вагант, який мав би "стати посередником між культурою книжною і
народом" " [3:139]. Про його потенціал здогадуємось через численні позанаративні вкраплення згадок
про твори та імена кращих людей свого часу, як от: Овідія, Торквато Тассо, Кирила Транквіліона,
Касіяна Саковича тощо. Водночас академічні знання дяка не позбавлені народного глузду. Характерно,
що у текст зразки фольклорного жанру вплітаються цілими блоками: "І він, дяк Григорій Комарницький,
її (Явдоху – А.М.) послухався, хоч кажуть люди: "Жінку слухай, а свого розума май!", хоч з другого
боку: "Поки баби, поти ради". Однак не можна не зважити, думав дяк, і на іншу мудрість: "Жінки довге
волосся мають, а розум короткий", а ще не міг зминути й такого резону: "Жінка – як жінка, коли схо© Маєвський А.П., 2004
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чеш – потягнеш", а чоловік він такий, що тягти ту жінку попри все потребує, бо без неї його мутить і
нудить: зрештою, гадав розважно дяк; "Там макогін блудить, де макітра радить", так само: "Де голова
блудить, там хвіст радить", але, попри те: "Не одна жінка мужа замудрувала, а відтак і замурувала". Отже
і він сидить ніби замурований, хоча розум застережно нашіптує: "Бери, сараче, ноги на плечі і втікай, як
досі тікав, бо пожере тебе пекельце" [2:83]. Відповідно до світових донжуанівських мотивів, Шевчуковий
персонаж теж постає трагічним шукачем ідеалів, котрий не може приймати прозаїчну дійсність.
Початково свій потенціал герой скеровує на суто прагматичне завдання – знайти Чучманську землю,
своєрідну Ельдорадо, де "свині поїдають із золотих ночов мигдаль, а через міста і села того чудового
краю протікає горілчана ріка; там і горобці гуляють у срібних панчохах, а ковбаси ростуть на вербах"
[2:35].
Комізм ситуації закладений не у її фантастичності, а у тому, що, на думку дяка, така земля
знаходиться якщо не на Волині, то на Полтавщині однозначно. Відтак з`являється мотив дороги, що у
Шевчукових творах часто-густо символізує духовне переродження персонажа, у даному випадку, ще й
перехід від комічного до серйозного, трагічного. Недарма твір побудовано у формі барокової
трагікомедії, де універсальність і вселюдскість поставленої проблеми визначається неправильним,
колоподібним розташуванням композиційних елементів драми. Пролог, що знаходиться в епілозі, де
читач дізнається про вкраплення першого у всі акти твору, відтак нерозривною стає і проблематика, а її
універсальність зберігається незалежно від хронотопних характеристик. Питання про місце людини у
світі, її культурний код, який втрачає сенс без нащадків, подається читачеві у вигляді розгорнутих
філософських метафор, прихованих алюзій, заміфологізованих образів: "Оце й була причина великої
Явдошиної печалі, бо не родить стебло, якщо корінь його мертвіє". "Відтак узяла горщика, налила води,
всипала пшона і сіла в смузі місячного проміння, поставивши того горщика між ніг, а ще притискаючи
до лона". "І її вуста знову заворушилися, видихаючи таки не слова, а їхні значки чи шифри, адже й усе
насіння, що потужно тверділо на всіх стеблах, занурених у цю ніч, було також не матерією, а знаками, і
жінка, хоча й не знала законів цього світу, визначених мудрими філософами хоч би з тієї таки Київської
академії, але знав їх її тулуб, знали лоно і голова, і перса, і руки, і ноги, а передусім душа. Саме тому
забурніла й забулькала в її горщику вода, а пшоно почало варитися, саме те пшоно, яке недавно, доки не
здерло з нього захисних кожушків луски, також ховало в собі вічну таїну знаку" [2:109].
На суто сугестивному рівні проблематика твору підтримується архетипними образами молока та
Змія. Молоко – це символ статевої сили, яка існує поза бажанням людини. У творі є характерний,
промовистий момент, коли Антониха, з якою, згідно сюжету, дяк не міг мати жодних статевих стосунків
(щовечора жінка зачиняла його самого у клуні), подає йому глечик молока. Часто молоко називається
срібним або місячним. Місяць – архетипне уособлення мудрості, таємничих первнів: недарма Явдоха
чинить свої магічні дійства у смузі місячного світла (див. цитату вище), у його світлі молоко стає
срібним. Змій – то символ блуду, потойбічних сил, єднання землі і неба. У світовій релігійно-біблійній
та народній міфологіях Змій виступає як знак мудрості, вогню, зцілення тощо. На прадавніх глиняних
фігурках жінок можна було побачити зображення змійки, що протягувалася через тіло до лона. Історик
та етнограф Григорій Булашев зазначає, що народні повір`я приписували зміям цілющу силу, те ж саме
знаходимо і у Костомарова" [4;5;6:260-261]. Битий шлях нагадує собою тіло змія, тому Змій – це ще й
символ дороги. Варто згадати і античний образ, у якому змія пожирає свій хвіст. Можемо сказати, що
міфологема Змія вибрана автором якнайвдаліше. ЇЇ циклічність коригує розвиток подій у творі.
На композиційному рівні допитливий читач може помітити рух по спіралі. Сюжет умовно ділиться на
дві половини. У першій дяк зустрічається зі своїми коханками до перетворення на вовкулаку, а у другій –
після перетворення і повернення до людської подоби, знову обходжуючи вже знайомі йому села. Перша
умовна частина – то бурлеск і пародія на екзистенційні мотиви світових донжуанівських сюжетів.
Наприклад, коли дяка судять у житомирському магістраті, у нього з`являється випадковий товариш, який
теж не досить прихильно ставиться до позивачів. То гуска, кармічне покарання якої полягає у
вискубуванні писарчуком з неї пір`їн, щоразу як до суду приходить новий позивач. Так само, як і
Явдошин пес, чиї насущні життєві питання паралельно накладаються на проблеми дяка. У другій, після
кульмінаційної, частині любовні пригоди відсутні абсолютно, автор відмежовує розважальний елемент
від загальнолюдського сенсу життя. Арсенал філософських доводів за донжуанівський ідеал вичерпано,
за ним іде кара, за карою зцілення: "Але він уже про Дмитриху забув, так само, як забув навіки про
Сахнюків з Троянова, Дударчуків із Одудячки, про Хвенну із Синичого та Педору із Воронина – всі вони
на тій дорозі, що залишилася позаду, навіки розтали. Бо знав він тільки один шлях – оцей, який витікав із
Решетилівки і слався аж під небокрай порожній та безконечний, але він, дяк Григорій, тієї безконечності
колись та й досягне. Досягне, бо його веде в цій безперервній мандрівці голос, який виразно звістив
йому, що вже годі йому в цьому світі бути перекотиполем. Але щоб не бути перекотиполем, треба конче
відшукати своє загублене сім`я, а відтак виплекати на своєму стеблі плід, що його має залишити під цим
сонцем кожне живе створіння, котре має право так називатись" [2:190]. Додамо, що подібні авторські
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прийоми є досить модерними, тому типологічне зіставлення образів Валерія Шевчука зі зразками
світового письменництва визначають його твори як багатомірне інтелектуальне явище.
Образ українського барокового Дон Жуана характеризується образно-стилістичною розкутістю,
унікальністю структурно-композиційних новацій, що увиразнюють його на тлі світового модерну.
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Матеріал надійшов до редакції 19.03.2004 р.
Маевский А.П. Интерпретация мирового образа Дон Жуана в романе
Валерия Шевчука "Серебряное молоко".
Предметом статьи является оценка современного осмысления Валерием Шевчуком хорошо известных
литературно-художественных проявлений. Показано, как автор подвергает утонченному эстетическому
анализу традиционный сюжетный образ Дон Жуана, используя при этом незаангажированность и
образно-стилистическую свободу своего романа в форме барочной трагикомедии. Проблематика
произведения рассматривается сквозь призму народной и мировой мифологии.
Mayevsky A.P. The New Artistic Presentation of the Traditional Literary Character of Don Juan in the
"Silver Milk" by Valeriy Shevchuk.
The article sets out to provide the modern understanding of the well-known literary and artistic phenomena by
Valeriy Shevchuk who exercised a subtle esthetical analysis of the traditional literary character of Don Juan,
employing originality and figurative stylistic liberty of his novel written in the form of the Baroque tragicomedy.
The problems of the novel are viewed through the folk and the world mythology.
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ Д. БАЛАШОВА "СИМЕОН ГОРДИЙ" ТА ЙОГО МІСЦЕ
В СИСТЕМІ ЦИКЛУ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ "ГОСУДАРІ МОСКОВСЬКІ"
В статті висвітлюються питання новаторства сучасного російського письменника Д.Балашова в
розробці теми російського середньовіччя, а також з'ясовуються художні особливості циклу
історичних романів "Государі Московські", присвяченого становленню та зміцненню Московського
князівства в XIII – XIV століттях . Особлива увага приділяється художньому аналізу роману
"Симеон Гордий", який розглядається як кульмінаційний центр циклу.
Багатотомний цикл романів Д. Балашова "Государі Московські", присвячений становленню та
зміцненню Московського князівства в XIII – XIV століттях, посідає особливе місце в процесі розвитку
російської історичної романистики. У творчості письменника здійснюється новий підхід до історичних
подій та по-новому оцінюється діяльність князів періоду об’єднання північно-східної Русі, поєднуються
яскрава поетичність зображально-виражальних засобів, епічна масштабность, глибина психологічного
проникнення до внутрішнього світу персонажів, прагнення осмислити вічні морально-філософські
проблеми.
"Государі Московскі" - це оповідь про нащадків Олександра Невського з того часу, коли його
молодший син Данило отримав у спадщину маленьке, загублене серед лісів Московське князівство, і до
того моменту, коли Русь Московська сформувалась як держава нового типу. Романи, з яких складається
цикл ("Молодший син", "Великий стіл", "Тягар влади", "Симеон Гордий", "Вітер часу", "Відречення",
"Свята Русь"), являють собою захоплюючу хроніку широкого епічного розмаху, на сторінках якої перед
читачем постають сотні дійових осіб: князі дому Олександра Невського – Данило Олександрович, Іван
Данилович Калита, Симеон Іванович Гордий (старший син Івана Калити), Іван Іванович (другий син
Калити), Дмитро Іванович, якого згодом назвали Донським та ін.; тверські князі – головні суперники
Москви у боротьбі за великокнязівський стіл; литовські князі, що неодноразово спустошували
московські землі; хани Золотої Орди; священство усіх ступенів та рангів; бояри, воїни, хлібопашці.
Серед них велика кількість славнозвісних імен та яскравих характерів, що вписали свої діяння до
літопису історії.
Романи циклу "Государі Московські" є сюжетно та композиційно самостійними творами. У кожному
з них вирішуються власні художні цілі та обираються відповідні засоби їхнього розв’язання. Об’єднує
романи в цілісну систему загальна ідея, яка є головним структуроутворюючим чинником циклу, – ідея
становлення російської державності. Сім романів характеризують сім складних етапів у процесі
становлення, розвитку та зміцнення Московської держави. У композиційному відношенні романи
пов’язані між собою наскрізними сюжетними лініями та низкою персонажів, що переходять з роману до
роману.
У творчості Д. Балашова найбільш яскраво відбилась відмічена професором В. Юдіним тенденція в
розвитку сучасної історичної романістики – не стільки художнє відтворення, скільки аналіз та
переосмислення історичних фактів та документів [1].
Письменник неодноразово розкривав свою методику роботи з історичними джерелами: у викладенні
подій, навіть найдрібніших, він намагається зі всією суворістю дотримуватись документальної
літописної канви, пам’ятаючи, що сучасний читач перш за все хоче знати, як це було насправді, тобто
вимагає від історичного роману абсолютної фактологічної достовірності; тому автор дозволив собі лише
ті домальовки до літописної розповіді, які дозволені у жанрі художнього відтворення доби, наприклад, у
створенні другорядних персонажів, людей з народу, живих картин тодішнього життя, які також
відтворювались за археологічними та етнографічними джерелами [2: 603].
Таким чином, в основі оповіді Д. Балашова – реальні події історії північно-східної Русі XIII – XIV
століть. Не обмежуючись логічним та послідовним викладенням історичних подій, автор прагне донести
до читача свій погляд на них, на їхні причиново-наслідкові зв’язки. Таке прагнення вирізняє його зпоміж інших авторів історичних романів. Академік Л. Гумільов, характеризуючи творчість Д. Балашова
відмічав, що дуже часто письменники в історичних романах не надають належного значення осмисленню
глобальної подієвої канви, викладають її за шкільним підручником, і читач отримує, як правило, велику
кількість любовних сюжетів, перемішаних з побутовими деталями. У Д. Балашова, напроти,
індивідуальна психологія і навіть інтимні сцени точно та міцно пов’язані з історичними подіями і
складають різноманітне та багатокольорове тло [2: 10].
В основу викладення матеріалу письменником покладений хронологічний принцип. Відсутність
часових лакун в оповіді надає історичному циклу масштабність, обумовлює його значний об’єм, оскільки
інакше охопити події бурхливого та трагічного століття було б неможливо.
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До аналізу історичних подій Д. Балашов підходить з точки зору пасіонарної теорії етногенезу
Л. Гумільова, якого письменник неодноразово називав своїм учителем. Центром такого підходу є
уявлення про те, що спочатку в єдиний народ людей зв’язує не виробництво та споживання, і не
ідеологія та культура, а неусвідомлюване відчуття некорисної симпатії до іншої людини – "свого". В
подальшому такі об’єднання створюють нову етнічну традицію, яка відчувається у течії історичної долі
народу. Але коли народ у процесі історії вичерпує свою пасіонарність (ефект енергії живої речовини
біосфери в людини), етнічна традиція руйнується разом з етносом, члени якого залишають систему і
входять до нових, молодших, етносів, що знаходяться у стані формування [3].
Саме тому кінець XIII-XIV століття розглядається письменником не як продовження розвитку
Київської Русі, а як час її остаточної загибелі і одночасно – виникнення на її уламках нової культури та
державності – Московської Русі. Опора на теорію пасіонарності визначає вибір героя, який також є
рисою, що вирізняє цикл романів Д. Балашова з-поміж інших. Центральна фігура тут – не князь, не
полководець, не дружинник, не селянин, навіть не держава, а російський народ, що знаходиться в
процесі формування.
Розкриваючи особистості ранніх "государів московських" (особливо це показово на прикладі
великого князя Симеона Гордого), про яких в літописах збереглись дуже скупі свідоцтва, Д. Балашов
спростовує негативні характеристики, якими наділяє цих державних діячів відомий історик
В. Ключевський, що явно недооцінив їх роль у збиранні та збереженні земель роздрібненої північносхідної Русі під час татарської навали. На думку В. Ключевського, нащадки Івана Калити уявляються не
живими людьми, навіть не портретами, а, скоріше, манекенами. Це князі без будь-якого блиску, без ознак
як героїчної, так і моральної величі [4: 46-47].
Не ставлячи собі за мету будь з ким полемізувати, Д. Балашов усім ходом своєї оповіді доводить
хибність точки зору В. Ключевського.
У циклі "Государі Московські" великий інтерес викликає роман "Симеон Гордий", і метою даної
роботи є визначення його місця в системі циклу історичних романів Д. Балашова "Государі Московські".
У "Симеоні Гордому" найбільш яскраво виявились художні особливості, притаманні циклу в цілому.
В основі роману – драматично поставлені питання про сенс життя, про зв’язок долі людини та
держави, між особистістю правителя та долею народу.
Складним та цікавим є образ князя Симеона – центральний образ, у якому втілені основні проблеми
твору, названого самим письменником трактатом про совість [5].
Автору вдалося, ґрунтуючись на вкрай скупих історичних свідоцтвах, створити образ молодого
князя – складний, протирічний та, безумовно, привабливий і значущий. Пилкість молодості,
честолюбство, бажання простого людського тепла, тверда рішучість продовжити справу батька
(об’єднання земель Русі під владою Москви), рефлексія, підкреслена автором, – всі ці різноманітні якості
письменник відкриває в людині, якій навіть найбільш проникливі історики відводили не більше п’яти –
десяти фраз.
"Симеон Гордий" є центральним романом циклу "Государі Московські". Існують вагомі підстави для
подібного висновку. З історичної точки зору правління великого князя Симеона Івановича завершує
певний етап у становленні російської держави і створює основу для її подальшого розвитку. Москва,
набравши сил, стала на чолі руських князівств, але це положення ще треба було утримати, при чому не
за допомогою військової сили, а мирної розбудовчої діяльності. З цим завданням успішно впорався
старший син Івана Калити Симеон Гордий, за допомогою розумної дипломатії зробивший більше, ніж
інші за допомогою меча. М. Карамзін в "Історії Держави Російскої" пише, что московські великі князі з
часу правління Симеона Гордого іменувались Государями всея Русі. Таким чином, княжіння Симеона
Івановича – одна з історичних кульмінацій у процесі становлення Русі Московської [6: 114].
З точки зору структури циклу "Государі Московські", "Симеон Гордий" також знаходиться у центрі.
У ньому сходяться головні сюжетні лінії попередніх романів, і беруть початок ті, що розвиватимуться у
наступних. У "Симеоні Гордому" найбільш органічно поєднані елементи художньої системи циклу
"Государі Московські" (актуалізація матеріалу, публіцистичність, підвищення ролі автора-оповідача) та
яскравіше за все виявилась письменницька майстерність Д. Балашова. У цьому романі найбільш
органічно поєднались Балашов-художник, Балашов-публіцист та Балашов-дослідник: композиція роману
містить і широкі епичні картини, і сторінки, сповнені ліризму, і розділи публіцистичного характеру, в
яких автор-оповідач постає рівноправним героєм художнього твору.
У композиційну систему "Симеона Гордого" введені також символічні образи (вітер, дзвони тощо) та
містика. Усі ці різнохарактерні елементи складають цілісне художнє полотно.
У романі "Симеон Гордий" чіткіше, ніж у будь-якому іншому з циклу "Государі Московські",
визначений головний герой Д. Балашова – нація, що народжується. Князь постає виразником прагнень
та сподівань народу, який усвідомлює себе. Через долю людини передає письменник рух історії, через
рух історії – деталі людського буття. Таким чином, перед нами – художнє втілення саморуху історії. І
вже зрозуміло, що ані епідемія чуми, ані інтриги князів-суперників, ані передчасна смерть князя не
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зможуть звернути рух російської історії з "московського" шляху. Мине небагато часу, і навіть передача
ярлика на велике княжіння суздальському князю нічого не зможе змінити.
Не нехтуючи ні історією народа, ні історією володарів, письменник прояснює для самого себе та для
читача духовну історію Русі – розбитої, пошматованої і своїми князями, і ординськими ханами,
поставшої з попелу саме завдяки незламному духу – і не однієї людини, а всього народу. Кожний посвоєму – діями, словами, думками – сприяв становленню та визріванню думки про відсіч ворогу, про
об’єднання та облаштування руської землі.
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Матеріал надійшов до редакції 19.02.2004 р.
Пустовит Т.Н. Художественные особенности романа Д. Балашова "Симеон Гордый" и его место в
системе цикла исторических романов "Государи Московские".
В статье освещаются вопросы новаторства современного российского писателя Д.Балашова в
разработке темы русского средневековья, а также выявляются художественные особенности цикла
исторических романов "Государи Московские", посвященного становлению и укреплению Московского
княжества в XIII – XIV веках. Особое внимание уделяется художественному анализу романа "Симеон
Гордый", который рассматривается как кульминационный центр цикла.
Pustovit T.N. Artistic Peculiarities and the Niche of the Novel "Simeon the Proud" in the series of historical
novels "The Rulers of Moscow" by D. Balashov.
The article centers on the issues of innovations of a contemporary Russian writer D. Balashov in description of
the Middle Ages in Russia. It also reveals the artistic peculiarities of the series of historical novels "The Rulers
of Moscow" featuring the development and consolidation of Moscow Principality in the XIII – XIY th centuries.
Particular emphasis has been placed on the analysis of the novel "Simeon the Proud" which is seen as the
climax of the series.
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ОБРАЗ ТРИПІЛЬСЬКОГО СВІТУ В ПОВІСТІ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ "ВЕЛИКЕ ЦАБЕ"
Стаття присвячена особливостям відтворення художнього образу Трипільської культури у повісті
Докії Гуменної "Велике Цабе".
2004 рік – рік столітнього ювілею видатної української письменниці Докії Гуменної, яка більше
півстоліття була у забутті, бо мала правдомовний характер, бо не злукавила на користь радянської влади
у своїх творах у страшні 30-і. На превеликий жаль, сучасному українському читачеві вона відома, в
основному, своїм романом "Діти Чумацького шляху". Щоправда, в останні роки на "материковій"
Україні було видано ще дві книжки - роман-хроніка "Хрещатий яр" та твір історичної тематики
"Благослови, мати!"
Проте можна з певністю сказати, що більша частина творчого доробку цієї неординарної
письменниці, створеного переважно в еміграції, залишається поки що недоступним для нашого читача.
За лаштунками кордону сховані психологічна повість "Мана", збірка нарисів "Багато неба", повісті
"Внуки столітнього запорожця", "Вічні вогні Альберти", "Скарга майбутньому", "Серед хмаросягів" та
інші твори авторки, що розповідають про життя українців у ХХ столітті.
Незнаною є й тема "історіософічної та міфологічної візії" [1: 63], що складає повість "Велике Цабе",
феєрію "Епізод з історії Європи Критської", есе "Благослови, Мати!", роман "Золотий плуг", романи-есе
"Родинний альбом", "Минуле пливе у прийдешнє", фантастичну казку "Небесний змій", збірку
мікроновел "Прогулянка алеями мільйоноліть". Твори цієї тематики в творчості Д. Гуменної вельми
цікаві і мало досліджені літературною критикою, тому і актуально говорити про них детальніше. Мета ж
даної розвідки – прослідкувати причини виникнення творів про доісторичні часи в творчості Докії
Гуменної і розкрити особливості відтворення трипільського світу в її повісті "Велике Цабе", акцентуючи
увагу на зовнішньому оформленні, сюжетно-композиційні побудові та картинах матріархального світу.
Виникнення творів про дохристиянське минуле в творчості Д. Гуменної супроводжувала, по-перше,
зацікавленість письменниці побутовими традиціями та звичаями свого народу; по-друге, її спроба через
розповіді про прадавніх людей матріархального світу утвердити своє жіноче "я"; по-третє, це була
"найприємніша гра, що визволяла від дійсності і врятувала від шизофренії" (в момент штучного краху в
літературі, створеного радянською критикою); по-четверте, – це було бажання створити "літературне
образне плетиво" [2:273] про давні часи і виплекати новий для української історичної прози жанр.
Захоплення здобутками Трипільської культури і первісними суспільствами допомагають Д. Гуменній
звикнути і не помічати негараздів того часу, побороти беззахисність від постійних нападів критики.
Письменниця занурюється в світ прадавнини, таким чином втікаючи від сучасного життя. Спокій і
затишок вона знаходить в книгах, найближчими її родичами в ці часи відчаю, песимізму та пасивності
стають книги про первісну людину "По вогонь" Роні Старшого, "Золота гілка" Фразера. "Мені кажуть, –
писала авторка у своїх спогадах, – що я примітивна, що хочу знати все про моїх найближчих родичів, бо
ой, як важко бути безрідною і чужою в цій епосі!... Тому, читаючи про примітивні суспільства і
уявляючи себе серед них, ставало мені радісно, легко і затишно. Це мій світ! Бо цей, що в ньому живу, –
виштовхує, я не маю в ньому місця, він мені нецікавий" [2:270-271].
У передмові до збірки оповідань "Чотири сонця" авторка писала: "Людина прийшла в світ для
творення цінностей" [3:5]. Як письменник, Д. Гуменна взяла на себе дуже відповідальну місію –
художньо дослідити прадавню історію України, відкрити ті історичні і культурні цінності, які не
зафіксовані в писемних джерелах, а дійшли до нас лише у фольклорних традиціях та звичаях,
археологічних знахідках.
Правдивість є однією із домінантних ознак творчої манери Д. Гуменної. Ця риса притаманна і творам
про дохристиянське минуле. Це особлива правда, ґрунтована на фактично науковій реконструкції
прадавніх часів, бо в творах цього тематичного циклу знаходимо багато посилань на авторитетні
дослідження з археології, історії, культури.
Хронологічно першим твором цієї тематики є повість "Велике Цабе", що вийшла за кордоном у 1948
році. У післямові до твору Д. Гуменна вказує, що основне завдання твору – "в приступній формі донести
до широкого загалу скарби, які поки що залишаються скарбами вузького кола фахівців археологів" і
пояснити, "що ж таке трипільська культура та яке відношення має вона до нас, українців" [4:122].
Показово, що ця повість вийшла разом із схвальними рецензіями авторитетних вчених-археологів
В. Петрова та П. Курінного. У листі-рецензії до повісті В. Петров вказує на компетентність та сміливість
автора у виборі теми та вміння "оригінального відтворення міфу відповідно до конкретних етнографічноархеологічних матеріалів" [5:147]. Археолог П. Курінний у своїй рецензії вказує на прагнення
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письменниці довести, що "сучасна українська етно-побутова культура українського народу виникла і в
основі сформувалась із трипільської культурної єдності і живе досі в багатьох відкликах її духу" [6:150].
Цю думку підтримує і літературознавець Г. Костюк, підкреслюючи, що в праісторії людства Д. Гуменна
має мету "віднайти і переконливо довести конструктивну духовну єдність української людини в
давноминулому і цим ствердити його історичне право на рівне і почесне місце в сучасному та
майбутньому... Землі" [1:74]. Про праісторичну тему в творчості Д. Гуменної і в її повісті "Велике Цабе",
зокрема, йдеться у статтях І. Іщук-Пазуняк "Постать, доля і праця Докії Гуменної", В. Мельника "Живий
голос далекої епохи" та інших, але в них відсутній детальний аналіз домінант творів цього циклу.
Основний зміст розповіді знаходиться ніби в обрамленні нашого сучасного буття. Луці Савуру,
людині з ХХ століття, коли він доторкнувся до скелету трипільської жінки, сниться сон з історії ІІ
тисячоліття до нашої ери. Таким сюжетним ходом авторка намагається пов’язати нас, українців, з
трипільцями. Розмова про сон-перебування Луки в трипільському світі – це подорожі. Композиція твору
побудована так, що перед читачами постає доля матріархального устрою від розквіту до занепаду
Трипільської культури, а історично цей час складає три століття. Такий проміжок не порушує взаємоузгодженості, інформативності та місткості змісту, а це свідчить про майстерність автора внутрішньо
організувати твір.
Простір, у якому відбувається дія повісті, – це степи, луки та ліси тепер української землі, які починає
обживати матріархальний рід. Д. Гуменна подає пейзажі різних куточків України. Дія повісті
відбувається і серед буйної зелені лісостепу: "Небо сходилось із землею ген-ген далеко, а замість лісу дене-де у ярках витиналися кучеряві верхівки дерев, блищали якісь ставочки, наче мисочки з водою" [7:23],
і серед степових просторів Півдня: "Кругом лише будяки та трави густі й високі, як очерет" [7:46].
Письменниця говорить про конкретні місця, які вона описувала, вказуючи при цьому археологічні назви
знайдених трипільських поселень: Коломийщина, Володимирівка, Усатово, станиця Костромська. На
цьому Д. Гуменна наголошує у "Післяслові" до повісті, а П. Курінний підкреслює, що у конкретності
місця і часу – "велика сила" [6:151] письменниці, бо вона зуміла художньо поєднати різні часові і
просторові рамки для створення цілісного образу світу Трипілля.
Мова – це один із способів реконструкції давніх часів, бо вона також фіксує в собі знання про
матеріальну та культурну спадщину народу. Внутрішньо організована, стилізована під зображуваний час
і мова повісті. "Її розповідь про ту добу – це чарівна поема з добірним метафоричним словом. З
внутрішнім ритмом, з мистецьким поєднанням реального з нереальним і давноминулого з сучасним", –
писав Г. Костюк [1:72]. Оригінальну етимологізацію знайомих для нас слів Д. Гуменна пояснює у
"Післяслові" "швидше виявом здивування, що так згармонізовані етнографічні та археологічні дані
знаходять своє відображення в живій мові, цьому згусткові та нашаруванні колишніх ідеологій,
зашифрованих у мовні символи" [4:142-143 ].
У повісті є слова, які потребують окремих пояснень, бо їх етимологія і тлумачення не співпадають із
смислами змісту. Етимологічно слово "толока" – це "пасовище для худоби"; "місце, де гуляє молодь",
"робота, що виконується гуртом" [8:544-545]. У повісті це слово співвідноситься із місцем, де проживає
рід, тобто це село або хутір. Толоки у "Великому Цабе" мають свої символічні назви: Яга і Лелека
(відповідно: "Яга" – чарівниця; "Лелека" – символ єдності роду, добробуту і сімейного щастя). Вождя
роду (толоки) Докія Гуменна називає застарілим словом "паніматка", що означає "мати стосовно своїх
дітей", "господиня, хазяйка дому", "ввічлива форма звертання до господині, молодших жінок до
старших, чоловіків до жінок" [9:198]. Паніматка у повісті це ще й символ життя, охоронниця, заступниця
і чарівниця. У слово "посестра", що тлумачиться як "названа сестра або найближча подруга" [9:606].
Докія Гуменна вкладає інше значення – це далекі сестри, рідні по крові. Вживає авторка і діалектні
слова, наприклад "синова" (невістка), вважаючи, гадаємо, що саме це слово є давнішим.
Варто пояснити і саму назву повісті "Велике Цабе". "Цабе" у прямому значенні – це "вигук, яким
повертають волів праворуч", іронічне (середнього роду) – "поважна, впливова особа, достойник, туз"
[8:769]. Друге значення і вибирає Д. Гуменна, називаючи з іронією впливовою особою чоловіка.
Пояснити це можна, мабуть, насамперед бажанням письменниці підкреслити досконалість
матріархального устрою, бо у спогадах вона з гіркотою писала, що вдячна С. Пилипенку і Мьортвому за
те, що захопилась трипільською культурою, додаючи при цьому: "Це вони мене охрестили:
ПРИМІТИВНА" [2:272]. І назва, і сама повість "Велике Цабе" Д. Гуменної стала ніби символічною
відповіддю-захистом трипільської культури і закликом пізнавати свої пракорені..
Зовнішнє оформлення і мовно-сюжетно-композиційна побудова повісті Д. Гуменної "Велике Цабе"
"працюють" на ідею гуманізму, яким наповнений зміст повісті.
В центрі духовності родинного кола українців стоїть жінка-мати. "Це вона – охоронниця, покрова і
опікунка свого роду, подайниця всілякого добра. Берегиня. Ось до кого треба звертатись з усіма своїми
потребами" [10:5]. Саме жінка-мати заклала одну із підстав українського характеру, яку Ю. Липа називає
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"трипільством", що поєднує такі елементи як "пошана особистої гідності і бездоглядна воєнна
дисципліна" [11:195], а ще – працелюбність, гостинність, миролюбність та гуманізм.
На її образ звертає увагу герой повісті "Велике Цабе" – археолог і скульптор Лука Савур, який після
розкопок матріархального трипільського селища під Києвом на основі одного із знайдених скелетів
виліпив жінку. Вона, дух того часу, повела його шляхами загадкового трипільського життя. Повела не
примусом, а теплом, красою, відкритістю, добром, яким повіяло від її перших рухів: "...вільно зійшла з
постаменту, ступнула до нього, узяла за руку" [7:5]. І ось герой у чарівному трипільському світі, де
править жінка-мати. Він уже не скульптор, а син Лелеки-толоки, який палко кохає дівчину Ягілку з Ягитолоки. Лука подорожує, шукає і мріє про свою кохану, викрадає і одружується з нею і знову
повертається в рідні краї. Розгортаючи доволі простий сюжет, Д. Гуменна подає одночасно читачеві
художньо осмислену епоху Трипілля. Трипільський світ містить згусток думок автора про родовий
устрій і культове місце жінки в прадавні часи, творчих роздумів про культурні і матеріальні здобутки
протоукраїнців, співставлень матріархату і патріархату, визначення місця особистості в родовому
суспільстві.
Кожна толока має свою паніматку, тобто керівника, охоронця звичаїв і традицій родової общини.
Лука, закоханий у Ягілку, боїться і своєї Лелеки-паніматки і Яги-паніматки. Закон матріархального
трипільського світу вимагає в нього не зустрічатися з коханою, бо вони раніше жили однією толокою,
тобто родичі. Письменниця дотримується думки, що матері-охоронниці толок мудрі, бо дбають про
здорове покоління. У рецензії на повість П. Курінний заперечує позицію Д. Гуменної, вказуючи, що
переслідування паніматок-посестр не є прикметою родових трипільських часів: "Треба не забувати, що
матріархальний лад – це лад хліборобів, і основну прикмету має ту, що він не є ладом насильства"
[6:154]. Лука кохає лише одну дівчину, а в родовому ладі побутував груповий шлюб, де діти не знали
свого батька, де захистком від усіх життєвих негод була мати і влада в толоці передавалась не від батька
до сина, а від матері до дочки. Культ матері і зараз в українській родині сильний, а батьківське начало
послаблене.
Д. Гуменна відвідувала наради Археологічної комісії, читала історичні розвідки про праісторичні
часи, ходила на лекції, навіть приймала участь у розкопках трипільських поселень разом з археологами
П. Курінним та Н. Кордиш. Знання з археології авторка вміло поєднує з фольклорними даними і подає у
повісті фольклорно-етнографічно-археологічне припущення того, як будувався у трипільців дім.
Д. Гуменна пише, що саме жінка зашіптує кожен куточок майбутньої оселі, "щоб темна сила в образі Хо
доступити не могла" [7:24]. Глину місять теж жінки, воду на заміс носять дівчата. Чоловіча робота –
приготувати хмиз для долівки та стін, які знову ж таки оживить жіноча рука. Трипільська хата в
художньому світі Докії Гуменної будується жінкою. Вона чиста, як вода, бо її носять дівчата. Вона тепла,
як глина, бо її місять жінки-матері. В українських селах і дотепер жінки мастять хату глиною, вибілюють
її, чоловіки ж при цьому лише подають глиняний заміс.
Кожна наукова історична розвідка про Трипільську культуру говорить про такий атрибут хатнього
побуту, як піч. Серед археологічних знахідок при розкопках трипільських поселень знайдено багато
керамічних фігурок печей, визначено, що вони були у кожній хатній кімнаті, які утворювали коло одно- і
двоповерхових будівель. І в роді (на високому рівні), і в побуті (біля печі) у повісті "Велике Цабе" чаклує
жінка. Материнська рука і в розписній кераміці. Яга-паніматка вірить, що "складне закляття вкладається
у ці мальовані чари і доки не зітреться це вималюване закляття, доти сила Божа в посуді буде, не
насмілиться Хо й доступитися" [7:79-80]. "Кожний орнаментальний знак: крапка, коло, кривулька, хвилі,
за себе говорили – це ж як мова праісторичної людини", – пише Ганна Кульчицька [12:10]. Це мова
жінки-матері, що говорить з нами через століття.
На культі жіночого начала автор наголошує й тоді, коли говорить, що надзвичайну силу має не тільки
паніматка або старші матері роду, а й дівчата. Коли Лука потрапив до Матері-Росі, то його не принесли в
жертву лише тому, що він сподобався дівчині (згадаймо приказку: "Чого хоче жінка, того хоче Бог"). У
повісті читаємо: "Та ще й дівчина-пуп’янок, її устами безсмертні сили говорять. То ж недарма весною, як
ховають зерно в землю, такі дівчатка, такі пуп’янки чарують Хорса, щоб світив, землю, щоб родила, а
зерно, щоб воскресало – хрещатими танками та хороводами" [7:32 ]. У цій цитаті – спроба автора
художньо пов’язати веснянки та гаївки з трипільськими часами, показати жіноче начало, матріархальні
витоки цих традицій.
Докія Гуменна намагається наблизити до нас людину з прадавніх часів, говорячи про зовнішні та
внутрішні принади окремої людини. Портрет Ягілки з перших рядків зачаровує читача. З нею автор
пов’язує сюжетні колізії повісті. Ця дуже гарна чорноброва дівчина з Яги-толоки уявляється Луці "з
розпущеними кісьми, у вінку з колосків та маків, з гарними візерунками на зап’ястях та на колінах"
[7:11]. Про свою улюбленицю ревно турбується Яга-паніматка, вона її зіллям напуває, вишіптує, щоб
"часом не втратила дівка божої сили" [7:78].
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Детальні характеристики зовнішності людини з давньої епохи не позбавлені наукової основи.
Археологи мають дуже незначний антропологічний матеріал, бо трипільці спалювали померлих. Але в
пригоді стають знайдені при розкопках фігурки. Ці гончарні вироби мали культове призначення і "в
матріархальній родині могли представляти матір-родоначальницю... В житлі вони стояли на підвищених
"культових" місцях біля печей. Культово-магічний характер їх підтверджується також знаходженням у
похованнях" [13:378].
На чільному місці розміщує фігурки Д. Гуменна і в своїй повісті, вони – образи міфу, в якому жили
трипільці. Автор по-своєму трактує призначення та появу статуеток. Їх ліпить мати-чарівниця з святої
глини і попелу людини (члена роду) та віддає гратися дітям, щоб всі родичі були вкупі. А коли йде біда,
то паніматка наказує виносити всіх ляль, бо вони – живі члени роду, їх теж треба рятувати. Авторка
навіть намагається відтворити їх зовнішність, опираючись на свої знання з археології". Велика ляля з
пташиним носом анічогісінько не розпитувала" [7:114], інша – "стоїть байдужа, задивлена" [7:115]. Леле
– заступницю бачить Лука у віл-посестр: "Сиділа вона на кріселку, з розпущеним волоссям, у намисті,
гарно вся розмальована, – і тулила до грудей немовлятко. Коло неї стояла мисочка з кутею та лежав
кусничок короваю" [7:40]. Це дійство відбувалось на святий вечір, коли у трипільців народжувалось
Хорс-телятко, коли до господи сходилися усі родичі, щоб їсти "Хорс-коровай померлий" і кутю-коливо.
Кожне слово у цих цитатах – символ, спроба вказати на трипільські витоки наших різдвяних традицій, і
таких прикладів у повісті багато.
Чоловічий світ у повісті "Велике Цабе" Д. Гуменна ототожнює з двома особами – дідом Бусолом,
який порушив материнські звичаї і живе самітником, і Лукою Савуром – молодим хлопцем, який
відчуває в собі сили і бажання змінити давні матріархальні звичаї, перебрати на себе тягар жіночих
обов’язків, утримувати рід. Подорожуючи, він знаходить в степах спільноти, в яких править чоловік. Це
дуже багаті роди Таврії. Вони вже приручили коня, вільно рухаються, а, отже, не замкнуті в своєму колі,
а спілкуються з іншими родами на відміну від матріархальних толок. Території цих кочових племен
великі. Лука спостерігає, як довго об’їжджає мертвий Багатий Цабе свої володіння, і сам хоче теж бути
багатим, тому викрадає Ягілку і везе в далекі степи. Материнський родовий устрій рушиться, бо чари не
можуть уже втримати дівчину, яку хлопець веде до чужого роду. Проти миролюбної матріархальної
берегині стає берегиня сильного та багатого патріархального світу. Воля жінки має скоритися, у курені
перед порогом Савур-мати кладе колоду, "щоб синова, перший раз увійшовши та спіткнулася, та
вклонилася низесенько свекрусі, то й довіку буде покірна" [7:87]. Як чітко це простежується в сучасному
обряді весілля, коли молода тричі кланяється свекрусі та цілує руку на знак пошани та покори!
"Українське весілля – інсценізація того, як матріархат утрачав одну позицію за другою. А одночасно –
повнокровне втілення того, що так сухо називається "культ матері" [4:135].
Ягілка в Савуриному роді – чужа, не має права коровай їсти ("Невістка – чужа кістка"). Вона мусить
всю ніч "жорна годувати", ніхто її не жаліє, їй ні до кого заговорити. Героїня усвідомила різницю між
своїм дівоцтвом у Язі-толоці і заміжжям у Савурів: "Нашого звичаю ніхто не ламає, в нас дівчина – диво
з божої ласки, а не худоба" [7:91]. Від цих умов життя дівчина не відмовляється, бо тепер вона дружина
Цабе, бо любить Луку, бо тепер разом з ним має такі багатства, які мала уся її толока.
Тепло родинного вогнища, яке оберігає паніматка-берегиня, кличе до себе. Лука і Ягілка
повертаються у рідну толоку, але гинуть, бо зрадили материнським звичаям. Покараний Лука, а от Ягілка
– живе, щороку проростаючи колоском пшениці. Але живе і Савурів син, отже, рід не зникає. Саме так
символічно закінчує Д. Гуменна повість, прагнучи ствердити невмирущість нашої традиції поважати
матір, "матріархального" в нашому менталітеті. Іронія, яка звучала в назві повісті, досягає свого апогею:
сильний, багатий чоловік не зміг захистити свою жінку, зберегти родину, бо зрадив споконвічним
традиціям. Дужим і водночас беззахисним перед жіночим світом виявився чоловік з трипільського часу.
Очищення, катарсис він отримує через довгі тисячоліття. "А чи матиме пошану таку, яку має українська
жінка?" – це питання звучить у підтексті.
Для Докії Гуменної розмова про трипільський світ – це справа честі: "Видобуті з-під землі відомості
про трипільську культуру повинні стати надбанням кожного українця" [4:140]. Змістом повісті
письменниця переконливо довела, що "матріархальне" в світобаченні сучасного українця до цього часу
переважає. Жіночий світ – це комплекс гармонійності, добра і порядку. Йому протиставлений
патріархальний світ, який змінює жіночий лад, він має багато переваг і достоїнств, однак має і вади –
грубість, сила і натиск у досягненні мети, неповага до прадавніх традицій. А втратити, забути їх –
значить втратити себе, своє первинне начало, про яке ми знаємо в першу чергу лише дякуючи жінці –
берегині й охоронниці народних звичаїв та традицій. Як не дивно, але про трипільську культуру в
українській літературі теж першою почала говорити жінка-письменниця Докія Гуменна, повість "Велике
Цабе" якої допомагає пізнати нашу прадавню історію, відчути голос предків, що кличе до єдності,
людяності, продовження життя.
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Лаврусенко М.И. Образ трипольского мира в повести Докии Гуменной "Вэлыкэ Цабэ"
Статья посвящена особенностям отображения художественного образа Трипольской культуры в
повести Докии Гуменной "Вэлыкэ Цабэ".
Lavrusenko M.I. Image of Tripil World in the Story "A Very Important Person" by Dokiya Humenna.
The article is about the peculiarities of the depicting of Tripil culture image in the story " A Very Important
Person " by Dokiya Humenna.
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ТЕКСТ І ТИПИ ІНФОРМАЦІЇ В НЬОМУ
Предметом статті є осмислення поняття "текст" та класифікація інформації, що міститься в ньому.
Текст, у тому числі художній, давно привертає увагу вчених. Вперше про сам термін замислився
академік А.М. Пєшковський. Він розмірковував, що "синтаксичне ціле" "не так легко стиснути в
короткий і ясний термін". Н.С. Поспєлов назвав це явище "складним синтаксичним цілим",
Л.А. Булаховський запропонував термін "надфразна єдність". Думка про цю лінгвістичну категорію у
подальшому була розвинута у працях І.А. Фігуровського, акад. В.В. Виноградова, Ю.В. Ваннікова,
І.Р. Гальперіна, Г.Я. Солганіка та інш. Зокрема, Г.Я. Солганік стверджував, що у поетичному творі слід
говорити не про речення, а про строфу, В.В. Виноградов назвав цю одиницю "довгим періодом",
В.І. Ставський – "складеним синтаксичним цілим", І.А. Фігуровський – "компонентом цілого текста",
нарешті, Н.Д. Зарубін назвав її "текстом".
У зарубіжному мовознавстві текст досить часто стали називати "дискурсом", вкладаючи в нього
"зв’язне мовлення" (З.С. Хэррис, А. Греймас). Російський мовознавець Т.М. Ніколаєва окреслює п׳ять
значень терміна "дискурс", серед яких "зв׳язний текст", "група висловлювань, що пов׳язані між собою",
"твір мовлення" [1:467]. Н.Н. Миронова серед елементів дискурсу виділяє події, про які розповідається,
їх учасників та їх оцінку [2:53]. Такі ж елементи вчені називають серед глобальних категорій тексту і на
цих підставах роблять висновок про близькість "тексту" і "дискурсу" [3:19].
Увага до тексту, дослідження його структури, зв’язності його одиниць, характеру інформації в ньому
визначили формування нової галузі науки про мову, яка отримала назву "лінгвістика тексту" або "теорія
тексту". Ця наука є одним з перспективних напрямів сучасних лінгвістичних досліджень. Продовжують
з’являтися роботи вчених, що присвячені текстоутворюючим категоріям, їх ще називають глобальними
категоріями тексту [3]. Метою нашого дослідження є аналіз інформації, що міститься в тексті.
Оскільки основне завдання автора тексту (того, хто пише або говорить) – це повідомлення інформації
про суб׳єкти, об׳єкти, дії, факти, про ставлення до них, остільки текстоутворюючими (такими, що несуть
інформацію) вчені вважають наступні категорії:
- учасники комунікативного акту, події, ситуації (об׳єкти або суб׳єкти);
- сама подія, процес, факт, ситуація;
- простір, в якому розгортається подія, де перебувають об׳єкти або суб׳єкти (місце як в реальному,
так і в ірреальному світі);
- час, у тому числі художній (реальний художній час і час ірреального світу);
- оцінка об׳єктів чи суб׳єктів, подій, простору, часу.
Виділені текстоутворюючі категорії дозволяють під терміном "текст" розуміти як завершений твір
(художній, публіцистичний тощо), так і складне синтаксичне ціле у межах великого твору і навіть окреме
висловлювання складної будови.
Текст як великий, так і невеликий за розмірами може мати (або не мати, а тільки припускати) назву.
Вже в самій назві (заголовку) реалізуються глобальні категорії, які несуть певну інформацію. Наприклад,
заголовок може називати суб׳єкт або об׳єкт, тобто учасників події, ситуації ("Парус" М.Ю. Лєрмонтова,
"Євгеній Онєгін" О.С. Пушкіна, "Брати Карамазови" Ф.М. Достоєвського, "Собаці Качалова" С. Єсєніна і
под.). Заголовок може називати саму подію ("Війна і мир" Л. Толстого, "Маскарад" М.Ю. Лермонтова,
"Злочин і кара" Ф.М. Достоєвського і под.). У заголовку може окреслюватися простір, в якому
розгортається подія ("Історія одного міста" М.Є. Салтикова-Щедріна, "У Парижі" М. Цвєтаєвої,
"Севастопольські оповідання" Л. Толстого тощо), може визначатись час події ("Один день Івана
Денисовича" О.І. Солженіцина, "Зимовий ранок", "Зимовий вечір" О.С. Пушкіна, "У п׳ятнадцять років"
М. Цветаєвої, "Напередодні" І.С. Тургенева тощо). Нарешті, заголовок може давати інформацію про те,
як мовець оцінює суб׳єкта або об׳єкта, події, факти, простір, час ("Ходіння по муках" О. Толстого, "Горе
з розуму" О.С. Грибоєдова, "Добре!" В.В. Маяковського, "Ода пішому ходу", "Погане виправдання"
М. Цветаєвої тощо). Як бачимо, сама назва твору несе значну інформацію.
Інформація, що міститься в тексті, може бути виражена неприховано, явно (експліцитно) за
допомогою слів (вербально) і приховано, неявно (імпліцитно), без участі слів (невербально). Експліцитно
інформація передається за допомогою повнозначних словесних знаків, що ніби схематично
відображають життєвий досвід людини (відомі їй події, об’єкти, ситуації, їх оцінку). Повнозначні
словесні знаки (іменники, прикметники, числівники, дієслова, прислівники, слова категорії стану)
передають основну інформацію, неповнозначні (займенники, прийменники, сполучники, частки,
модальні слова), виконують роль з׳єднувальних елементів між повнозначними словесними образами,
беруть участь у передачі інформації про зв׳язки між суб׳єктами, подіями, оцінками та т. ін. [4:167]. Це ні
© Місяць Н.К., 2004
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в якому разі не дає підстав вважати неповнозначні словесні знаки менш важливими в акті передачі
інформації. Більше того, нерідко саме ці знаки несуть основну інформацію. Наприклад, в одному з усних
оповідань І. Андроніков, відтворюючи ситуацію пошуку ключів, повідомляв, що зазирнув "у шафу", "під
шафу", "на шафу"… У цій ситуації саме прийменники несуть основну інформацію про пошуки.
Особливістю художнього тексту є те, що в ньому повнозначні та неповнозначні словесні знаки
перетворюються у вторинні, символічні, що необхідні автору і мають зображувальний характер [5:317].
Інформація, яку можна отримати з тексту, утворюється поєднанням імпліцитно та експліцитно
переданими відомостями під впливом вже наявних у свідомості читача (або слухача) тексту знань про
дійсність [6:22].
Аналіз типів інформації, що міститься в тексті, дозволяє виділити такі з них:
- неприхована змістовно-фактуальна інформація;
- неприхована навколотекстова інформація;
- прихована змістовно-концептуальна інформація;
- прихована підтекстова інформація.
Неприхована змістовно-фактуальна (термін І.Р. Гальперіна) інформація завжди відтворена словесно.
При цьому лексичне значення слів зазвичай пряме, номінативне. Цей тип інформації не вимагає
дешифровки. Саме ця інформація відтворюється школярами, коли вони переказують текст, і саме до неї
вони тяжіють, коли створюють текст. Так, після читання вірша М. Цветаєвої "Книжки в червоній
палітурці" учні розказують, що дізналися про одне з дитячих захоплень поетеси (читання) і про те, які
книжки вона читала.
До неприхованої змістовно-фактуальної інформації, що міститься в тексті, приєднується неприхована
навколотекстова інформація. Її читач може видобути, а може і пропустити у випадку неуважного
читання (частіше усього це відбувається при читанні поетичних текстів) або обмеженого кругозору.
Отримання інформації такого типу вимагає певних зусиль з боку читача, а саме: уважного, можливо,
кількаразового читання тексту, отримання коментарів до нього. Так, у зазначеному вірші говориться, що
палітурка книжок була потерта. Це неприхована навколотекстова інформація про те, що ними часто
користувалися, що лірична героїня вірша перечитувала улюблені твори. У вірші повідомляється про те,
що мати, нагадавши про пізню пору, сама, на щастя, забувала. І за два рядки подається інформація про
те, що дитина читала у затишку рідної домівки "під Грига, Шумана й Кюї". Школярам важливо
дізнатися, що мати поетеси була талановитою піаністкою, багато часу проводила за інструментом, дім
завжди був наповнений класичною музикою. Принагідно зазначимо, що одне з завдань вчителів
літератури – навчити дітей добувати навколотекстову інформацію.
Прихована змістовно концептуальна інформація може виражатися в тексті імпліцитно. Вона може
бути фоновою або так званим "вертикальним контекстом", що містить історико-філологічний контекст
літературного твору.
Фонову інформацію О.С. Ахманова характеризує як "обопільне знання реалій мовцем і слухачем, що
є основою спілкування" [8:498]. Фонова інформація у свою чергу може бути поділена на декілька типів.
По-перше це загальнолюдські знання (біблійні образи і сюжети, інформація з міфів і казок, відомості з
географії тощо). По-друге, це регіональні знання, які мають люди певного регіону (наприклад: снігопад,
міраж, тайфун, білі ночі, північне сяйво, прибій, приплив, відплив тощо). По-третє, це країнознавчі
знання. Наприклад, у О.С. Пушкіна читаємо:
"На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый".
Лінгвокраїнознавчий коментар до тексту дозволяє отримати інформацію про рівень добробуту
родини Ларіних, у яких "форейтор бородатый", в той час, коли в заможних дворянських родинах Росії
форейторами були хлопці, які, як правило, ще не голилися.
По-четверте, це соціальні, професійні, культурні та історичні знання, наприклад, знання лікарів,
фінансистів, будівельників, мешканців одного міста, працівників одного закладу тощо.
На думку вчених [9:210], інформаційна рівність знань співрозмовників у спілкуванні може бути
досягнута у випадку наявності у кожного з них загальнолюдських та регіональних фонових знань.
Спільні соціальні, культурні та історичні знання мають, як правило, тільки люди однієї етнічної
спільноти, одного соціального та культурного середовища. В. Солоухін з цього приводу писав: "…якщо
ти росіянин, то повинен знати, що таке Пушкін, що таке Достоєвський, що таке поле Куликове, Покровна-Нерлі, Третяковська галерея, рубльовська "Трійця" . Все, що перераховане письменником, а також ряд
інших знань і символів, іншої інформації складає широке коло знань освідченого росіянина, так званий
макрофон. Значно менше коло знань, так би мовити пересічні відомості, можуть бути надбанням не
тільки кожного росіянина, але й іноземця за умов спеціальної лінгвокраїнознавчої підготовки.
Загальнолюдські, регіональні та лінгвокраїнознавчі фонові знання дозволяють читачеві зрозуміти
загальний зміст тексту.
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Прийнято вважати, що фонові знання – це галузь країнознавства, що вони є предметом турбот
вчителів, особливо в іншомовній аудиторії, для якої укладаються збірники лінгвокраїнознавчих текстів
[10]. Однак слід зазначити, що фонові знання присутні в текстах будь-якого стилю, зокрема,
публіцистичного, художнього, розмовного, і тому вони важливі також для журналістів, працівників радіо
і телебачення, менеджерів, для тих, хто займається рекламою і передвиборчою агітацією, оскільки
найбільш чутлива до змін лексика, що називає нові об׳єкти.
Прихована підтекстова інформація властива текстам художнього, публіцистичного, розмовного та
епістолярного стилів. Вчені відзначають, що вона не характерна для наукової та офіційно-ділової мови
[3:334]. Ця інформація базується на здатності мовних одиниць мати декілька значень, що в свою чергу
спричиняє появу у слові додаткової конотативної і асоціативної семантики, створює так звану
символіку мовного коду. Така інформаційна здатність багатозначних мовних одиниць змінює контекст і
концептуальний зміст усього твору. Наприклад, підтекст змінює зміст вірша "Парус" М.Ю. Лермонтова, і
читач бачить не тільки морський пейзаж з парусом, а значно більше. Якщо підтекст задуманий автором,
то він сам створює умови, щоб справити на читача або слухача необхідне враження, всіляко прагне
допомогти читачеві розкодувати зміст.
Великого значення підтексту надавав К. Станіславський, який називав його "підводною течією",
майстром підтексту був А.П. Чехов. Найбільш виразно підтекстова інформація репрезентується в байках,
в публіцистиці і, звичайно, в поезії, яка розрахована на створення естетично-пізнавального ефекту. Цим у
багатьох випадках пояснюється діалогічність художньої та публіцистичної літератури, що розрахована
на привнесення від себе затекстової інформації, що була засвоєна раніше. Письменники усвідомлюють,
що без затексту, що додається читачем від себе, їх твори не досягуть мети, вони сподіваються на
читацький талант. А.П. Чехов так говорив про це: "Коли я пишу, я цілком розраховую на читача,
гадаючи, що суб׳єктивні елементи, яких не вистачає в оповіданні, він додасть сам". І.Р. Гальперін
підкреслював, що текст, який позбавлено підтексту, зазвичай не пробуджує співтворчості [7:48].
Проблема класифікації інформації, що міститься в тексті, ще далеко не вичерпана, існують інші
класифікації, зокрема в науковому та технічному текстах. Так, Ю.А. Шрейдер та Е.Н. Семенюк
виокремлюють фактичну інформацію і метаінформацію.
Таким чином, дослідження тексту як носія інформаці, а також типів інформації має не тільки
теоретичне, а й прикладне значення, оскільки відкриває нові можливості його аналізу (в аспекті
текстоутворюючих глобальних категорій), а також сприяє усвідомленню побудови власних
висловлювань, власних текстів.
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Предмет статьи – осмысление понятия "текст" и классификация информации, которая
содержится в нем.
Mysyats N.K. The Text and the Types of Information Contained in It
The paper analyzes the notion of "text" as well as the classification of the information contained in it.
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ЗМІНИ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА У ЩОДЕННИКОВИХ ТЕКСТАХ
Л.М. ТОЛСТОГО
Стаючи елементом тексту, слово не залишається незмінним: під впливом різноманітних інтра- та
екстралінгвістичних факторів збагачується його смислова структура, змінюється емоційностилістичне забарвлення, розширюються стилістичні можливості. Ключові поняття: семантична
структура слова, "прирощування смислу" слова, перетворення семантики слова, інтеграція слова
текстом.
Важливим завданням сучасного мовознавства є дослідження особливостей функціонування слова у
тексті, переосмислення його семантики внаслідок перетворень художньо-експресивних "прирощувань
смислу", вивчення відношень і характеру зв’язків, що виникають у тексті між значеннями слова.
Названі питання були окреслені у працях видатних лінгвістів О.М. Пєшковського, Л.В. Щерби,
В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Д.М. Шмельова, І.К. Білодіда. Специфікою існування слова у
художньому тексті займаються й сучасні російські вчені Г.В. Колшанський, В.В. Кухаренко,
В.А. Маслова, З.Я. Тураєва та ін. Вони наголошують, що у художньому тексті в силу особливих умов
функціонування слово зазнає семантичних перетворень і отримує додаткові конотації, асоціації, смисли.
Мета нашої статті – показати на матеріалі щоденникових текстів Л.М. Толстого окремі види
перетворення семантики слова.
Специфічною характеристикою будь-якого тексту, а особливо художнього, є його "семантична
ускладненість" (термін Б.О. Ларіна), полісемантичність, метафоричність. Справді, коли мова йде про
своєрідність, незвичність уживання слова, перш за все звертають увагу на метафоричне, образнопереносне значення слова. Це природньо, бо якраз у такий спосіб найяскравіше виявляються особливості
ідіостилю письменника. Проте Г.О. Винокур вважав, що "будь-яке художнє слово виразне саме по собі,
але це ще не означає, що воно при тому метафоричне" [1: 257].
Аналізуючи щоденникові тексти Л.М. Толстого, слід зазначити, що, коли йдеться про побут, життя,
буденні справи письменника, їх мова тяжіє до звичайної розмовної: автор механічно вживає семантично
значущі елементи у межах загальномовного значення, властивого слову, майже не використовує значень
вторинних, похідних, адже відбувається лише фіксація фактів автобіографії. Вживання слів
автоматизується, і у майбутньому реціпієнт зможе легко відтворити зміст написаного, не затримуючись
на семантиці кожного слова Такі щоденникові тексти виконують перш за все комунікативнопрагматичну функцію:
– Открыл тетрадь, но ничего не написал. Написал письмо редактору, которое успокоило меня, но
которое не пошло. Ходил на охоту, в баню, к брату и, кажется, простудился. (дн. запись от 8 ноября 1852
года)
– Здоровье нехорошо, ревматизм в ноге, руке. Погулял чуть-чуть. Написал письмо тетеньке.
Передумал "Отъезжее поле" и начал иначе. Не пишется. (дн. запись от 9 июля 1857 года)
– День пропустил. Нынче 26. Встал рано, пошел рубить. Потом заснул, а потом писал о науке и
искусстве. Проснувшись, очень ясно думал об этом. Писал недурно. Письмо от Суворина. Читал
Лескова. (дн. запись от 26 ноября 1889 года)
Чимало місця у своїх щоденниках письменник відводить й відтворенню особистих переживань,
роздумів, вражень від побаченого або почутого. Такі щоденникові записи витримані у іншому стилі –
художньому, і, крім комунікативної, виконують ще й естетичну функцію. Слова у таких щоденникових
текстах нерідко зазнають змін і стають якісно іншими – "під рукою художника слова перебудовуються й
перетворюються, здобувають додаткові характеристики, виявляють "прирощування смислу"…,
реалізуючи свої естетичні потенції виразності" [2: 60].
Лексеми щоденникових текстів Л.М. Толстого, витриманих у художньому стилі, взаємодіючи між
собою, отримують нові ознаки, смисли, адже слово існує саме у тексті і входить у систему
взаємопов’язаних й взаємозалежних засобів вираження думок і почуттів. Як елемент тексту воно може
бути вжите у межах регістру, до якого воно належить, а може й втрачати стилістичну нейтральність і
набувати стилістичної маркованості: убивать лучшие года моей жизни; тупая бессмысленность;
перелить в другого свой взгляд; с утра писал застарелые письма; посетитель, одуренный и
развращенный революцией; замечательно религиозно сильный человек та інші.
Інтеграція слова текстом як складною структурно-семантичною єдністю пояснює й вживання його у
щоденникових текстах у різних непрямих функціях, наприклад, при самохарактеристиці автора: пустая
голова, воображение ничего не рисует, чувство просится наружу, разврат души, порывы души,
моральная красота, тяжесть страстей, завеса скромности, рассудок снимет очки та ін. Як бачимо, у
© Приймак А.М., 2004
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слів з’являються вторинні значення, які повністю реалізуються лише у контексті. Реалізація ж
потенційної багатозначності слова здійснюється у більшості випадків на тлі його основного значення,
головних стилістичних ознак, "оскільки без стабільності мова не змогла б існувати як засіб комунікації"
[3: 35].
Зрозуміло, така ситуація з лексичними значеннями слів не може бути висвітлена в жодному
тлумачному або фразеологічному словнику, адже у словнику зафіксовано семантичну структуру слова у
загальних для всіх носіїв мови значеннях. Свої варіативні значення слово реалізує повністю лише у
тексті, що, у свою чергу, допомагає викрити важливі текстові й підтекстові зв’язки, експліцитну та
імпліцитну інформацію, модальність, експресію тощо. Контекстуальні ж значення через їх варіативність
у семантичну структуру слова не входять – "новизна, асоціативна розширеність контекстуального
значення діє лише у межах певного контексту. Вийшовши з нього, слово з цим контекстуальним
значенням набуває цитатного характеру, стає позбавленим вихідних умов, які його породили, і вимагає
спеціального пояснення" [4: 48].
Л.В. Щерба та В.В. Виноградов у свій час помітили важливість сполучення слів у тексті. Пізніше
було досліджено невичерпні можливості вар’ювання слів у різних значеннях. Здатність слова до
семантичного вар’ювання є його іманентною ознакою, без якої неможливе функціонування слова [5]. Цю
ознаку вдало використовує Л.М. Толстой у своїх щоденниках, поєднуючи між собою стилістично
нейтральні, звичайні слова, які у тексті перетворюються на емоційно забарвлену єдність, наприклад:
щекотание самолюбия, сердце замирает, тихая поэзия, обманутая надежда, мысль записалась в душе,
голос тщеславия, завеса скромности, необходимая неприятность та ін.
Особливої експресивності набувають речення, у яких поряд стоять слова різних стилів:
– Еще имею наклонность к страсти и поэтому должен остерегаться новой заразы.
– По его мнению, не так хорошо, как прежде, а по-моему, ни к черту не годится.
– Дорога: мечты, мелкие досады, безалаберщина.
– Не навсегда я погрязну с высокими и благородными мечтами о славе, пользе, любви в бесцветном
омуте мелочной, бесцельной жизни.
– Прелестный день, прет зелень.
Нерідко у щоденникових текстах Л.М. Толстого зазнають семантичних перетворень навіть слова у
складі фразеологічних сполучень. Письменнику досить звернути на слово увагу, щоб примусити
зазвучати його інакше, надати особливої експресії, поновити звичне значення. Іноді ж, виходячи із своїх
комунікативно-прагматичних або емоційно-експресивних потреб, автор розширює будову
фразеологізмів, додаючи необхідні слова. Надструктурні елементи відчутно змінюють семантичне
навантаження стійких сполучень і надають всьому висловлюванню додаткових смислових нюансів:
делать испанские замки (замість – строить замки, строить замок на песке), покушаюсь сочинять стихи
(замість – покушаться на жизнь. Вжито у значенні – намагатися робити що-небуть невластиве собі, те,
що робиш погано, невміло, невпевнено, можливо, через відсутність досвіду); невольно выхожу из себя
(замість – выхожу из себя); слишком тесный взгляд на вещи (замість – взгляд на вещи); вступить в
колею порядочной жизни (замість – ступить в колею).
Експресивність й гострота властиві словосполученням у тих випадках, коли автор об’єднує звичні,
загальновживані слова у такий спосіб, що вони сприймаються як мовні алогізми. При навмисному
порушенні логічних зв’язків спостерігається своєрідне поновлення семантики слів, їх активізація.
Найчастіше алогізми вказують на суперечливу сутність певного явища, парадоксальність ситуації,
іронію. Наприклад, у словосполученні мелочные страсти слово страсти Тлумачний словник
С.І. Ожегова трактує як "сильно выраженное чувство, крайнее увлечение", тобто в наявності
максимальне виявлення почуття. Слово ж мелочные, виходячи із вказаного словника, має значення
"пустяковый, ничтожный, мелкий". Поєднанням їх у словосполучення досягається бажаний ефект
парадоксу, суперечливого стану автора щоденникового тексту. Інше словосполучення – думает всегда
громко – теж алогічне, оскільки процес мислення не припускає озвучення (на наш погляд, виголошені
думки – це мовленнєва автокомунікація).
Алогічними можна вважати й наступні сполучення слів – умно болтать; красиво несчастлива; не
умел переносить счастья; от души заплакал; моральная лень; мыслей так много может вмещаться в
одно время особенно в пустой голове; солгал, но безгрешно; главное несчастье – большой ум.
Деякі ж мовні алогізми слід сприймати як тавтологію. Наприклад, совершенно один (слово один
конкретно вказує на відсутність інших осіб), або: тупая бессмыслица (слово тупой у Тлумачному
словнику С.І. Ожегова має одне із значень – "невыразительный, почти бессмысленный", а розмовне
слово бессмыслица означає "нечто бессмысленное, нелепость, глупость"). Зрозуміло, що у таких
випадках зміни у семантичній структурі слів спостерігаються саме завдяки їх поєднанню у структурносмислове ціле.
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Важливу роль у з’ясуванні семантичних "зрушень" у слові відіграють різноманітні зв’язки, що
встановилися між лексемами у щоденникових текстах Л.М. Толстого. По-перше, це синонімічне
зближення слів, які не варто розглядати як загальновживані синоніми:
–Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале.
–Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои.
–Судьба бьет нас, больно, больно задевает за нежные струны.
–Иногда хочется убежать, пропасть.
По-друге, це контекстуальне антонімічне протиставлення:
–Как страшно было мне смотреть на всю мелочную – порочную сторону жизни.
–Плотская – мелочная сторона опять взяла свое.
–Живу бесцветно, но прозрачно.
–Чем глупее, безнравственнее то, что делают люди, тем торжественнее.
По-третє, об’єднання слів у ряди однорідних членів:
–…Особенно живо чувствую: грустно, тяжело, стыдно…
–Грубо, неправильно, противоречиво представляют народ.
–Тяжесть от пустой, роскошной, лживой московской жизни…
Вказані міжслівні зв’язки допомагають утворити необхідний загальний семантичний фон, на який
проектується те чи інше слово щоденникового тексту.
Іноді зміни семантичної будови слова можуть бути спеціально позначені автором тексту різними
графічними засобами. Це підкреслювання необхідних з точки зору автора слів, виділення їх курсивом:
1) "Совесть есть лучший и вернейший наш путеводитель". (дн. запись от 29 июня 1852 года);
2) "Мне грустно, больно, скучно, радостно. Это несомненно". ( дн. запись от 29 апреля 1904 года);
3) "Остается одна, но зато громадная заслуга: условность времени. Это велико". (дн. запись от 22
сентября 1904 года);
4) "Поправил вчера корректуры "Круга чтения" за июль месяц. И мне очень не понравилось". (дн. запись
от 27 декабря 1905 года).
Виділення великими літерами:
1) "В книгах с важностью пишут, что там, где есть права, там есть и обязанности. Какой это вздор –
ложь. У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТИ". (дн. запись от 2 апреля 1906 года);
2) "И я твердо уверен, что люди поймут это и начнут разрабатывать единую истинную и нужную
науку, которая теперь в загоне – НАУКУ О ТОМ, КАК ЖИТЬ". (дн. запись от 10 октября 1906 года);
3) "Думал о том, как необходимо проповедовать людям любовь равную ко ВСЕМ… Для жизни
необходим идеал. А идеал – только тогда идеал, когда он СОВЕРШЕНСТВО". (дн. запись от 10 января
1910 года).
Виділення дужками:
1) "Все это время одолевает какая-то слабость. Кажется, сердце. Нет ни малейшего нежелания уйти
(умереть) ". – (дн. запись от 31 декабря 1904 года)
2) "Все время, то есть с 10-го, был в тяжелом (физически) настроении, но на душе очень хорошо. Все
не теряю настроения жизни только для Бога, для преумножения данного (таланта)". (дн. запись от 18
февраля 1906 года)
Графічні виділення слів, необхідні з точки зору інтенції автора, народжують глибокий підтекст,
повністю зрозумілий все-таки лише творцю щоденникових текстів, а не сторонньому реціпієнтові.
Відчутне "прирощування смислу" слів досягається автором щоденників при творенні оказіоналізмів,
які мають здатність в економній мовній формі посилювати враження від прочитаного, забезпечувати
незвичний контекст для актуалізації різноманітних асоціацій. Не можна не погодитися з точкою зору
В.А. Маслової, що оказіоналізми – це "свого роду спосіб апеляції до мовної особистості" [6: 68].
Оскільки ж оказіоналізми наповнюють внутрішню форму лексеми новим, часто несподіваним змістом, то
при їх вживанні у тексті "утворюється більш виразна несистемна номінація, яка посилює експресивність
всього тексту" [6: 69]. Порівн.: нашла жутость, существа не образумливаются, телолюбие, они все
тугоузды, мы ее распетрушили, дурносопые англичанки, я раздражил ее, на все глупости не
надоказываешься, старейся, целый вечер шелопутничал, энергическая сила, мне стало грустно-хорошо,
лениво-апатически-безысходное положение, гегелевско-гетевско-тургеневская эстетичность та ін.
Як бачимо, слова, вжиті у щоденникових текстах Л.М. Толстого у прямих і непрямих значеннях,
постійно набувають додаткових смислових відтінків, нової експресивної забарвленості і тим самим
сприяють формуванню варіативних загальновживаних значень. Зміни семантичної структури слова у
щоденниках Л.М. Толстого допомагають розкрити ідіостиль письменника, зрозуміти широту його
бачення потенційних можливостей слів, точність їх уживання, а також показати тонке відчуття автором
мовних законів.
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Приймак А.Н. Изменения семантической структуры слова в дневниковых текстах Л.Н. Толстого.
Слово, становясь элементом текста, не остается неизменным: под воздействием разнообразных
интра- и экстралингвистических факторов обогащается его смысловая структура, преобразуется
эмоционально-стилистическая окраска, расширяются стилистические возможности. Ключевые
понятия: семантическая структура слова, "приращение смысла" слова, преобразование семантики
слова, интеграция слова текстом.
Pryymak A.M. The Changes of the Semantic Structure of Words in Lev Tolstoy’s Diary Texts.
As an element of a text a word is changeable. Its changes are influenced by various intra- and extralinguistic
factors which enrich its semantic structure, transforms emotional and stylistic colouring and enhance stylistic
possibilities. Key words: the semantic structure of a word, semantic enrichment, semantic transformations, word
integration.
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"ЕГОЦЕНТРИЧНІСТЬ" ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
(на матеріалі англійської літератури)
Предметом статті є аналіз "егоцентричності" художнього тексту, яка розкривається в орієнтації
твору на авторське "его"/"я" та передається через оповідача та інших дійових осіб.
Характерною особливістю будь-якого художнього тексту є його "егоцентричність", тобто орієнтація
на автора. Це знаходить своє експліцитне вираження в поверхневій структурі тексту, де використані
певні лексичні одиниці, які з різним ступенем наближеності пов'язані з авторським "его"/"я".
При визначенні кола егоцентричних слів доцільно керуватися поняттями про основні елементи
принципової схеми передачі інформації (відправник інформації – інформація – отримувач інформації).
Відправником (адресантом) інформації художнього твору є його автор, а отримувачем (адресатом) читач.
"Егоцентрична" сутність слів розкривається в їх словникових статтях. Наприклад, тлумачний словник
англійської мови А.С. Хорнбі [1] визначає "I"/"я" як слово, яке використовує той, хто говорить чи пише,
щоб назвати себе. "I…used by a speaker or writer to refer to himself". Іноді зв’язок певного слова з автором
стає очевидним в результаті розгляду декількох словникових визначень. Так, можна стверджувати, що
слово "there" є егоцентричним, тому що його значення розкривається через "here", яке в своє чергу через
слово"this", визначення якого вказує на зв’язок з адресантом:
"there contrasted with here"
"here – I, at, to this point or place;
this/these are used when the person or thing is near in space or time to the speaker".
В сучасній лінгвістиці прийнято групувати егоцентричні слова [2: 229] навколо трьох координат,
ядерними елементами яких є:
Я – тут – зараз
(англ..: I – here – at the present moment);
ти – коло тебе – тепер (англ..: you – near you – now);
він – там – тоді.
(англ..: he – there – then).
Так, наприклад, навколо"I"/"я" знаходяться такі слова як me, we, us, my, our, mine, ours, myself,
ourselves, this, these, тощо. Вжиті в художньому тексті, такі слова стають формальними маркерами його
"егоцентричності".
Художній текст пишеться автором і творчо сприймається читачем. Автор створює оповідача
(narrator), який може бути представлений у творі експліцитно (коли розповідається від першої особи) або
імпліцитно (коли розповідається від третьої або зрідка другої особи). В обох випадках оповідач є
дійовою особою твору.
Автор передає свої спостереження, думки та міркування через героїв твору, що веде до розшарування
авторського "я" на героя, на того, хто розповідає про героя, і так далі.
Об'єктивний світ відбивається індивідуальним світосприйняттям індивідуумів. Доречно
проілюструвати неоднаковий опис певних ситуацій різними людьми, які використовують одну і ту ж
мову, прикладами з роману А. Крісті "Десять негренят" [3]. Суддя розцінює ситуації, в яких загинули
люди, як кримінальний злочин, і висуває звинувачення проти тих героїв роману, які повинні нести
відповідальність за події минулого. Проте звинувачувані намагаються переконати як себе, так і інших в
своїй безневинності в розмові поміж собою та з іншими людьми, чи навіть повертаються до тих
трагічних моментів свого життя подумки, такі тексти, що оцінюють об'єктивну ситуацію з точки зору
різних "я", відрізняються своїм прагматичним спрямуванням.
В момент мовлення адресат привласнює собі ім’я "я", накладає на мову координати того часу, коли
він говорить, тобто часу мовлення, в тому місці, де знаходиться мовець. В свою чергу, той, хто сприймає
інформацію, стає мовцем і здійснює ту саму операцію привласнення [2: 224].
Подібно "я", "ти" також розшаровується на багато варіантів. Перш за все, "ти" – це читач, який
завжди творчо пізнає мудрість автора. Читання – це процес співпраці між письменником і читачем:
книга зароджується в голові автора та сприймається по-різному тими, хто переосмислює її, залучаючись
до створеного автором світу.
В більшості творів читач представлений імпліцитно, тобто він не згадується в тексті. Проте, ми
зрозуміємо, на кого розрахована книга, як тільки візьмемо її в руки:
- для дітей, підлітків чи дорослих;
- для тих, хто захоплюється пригодами, військовою тематикою, географічними відкриттями тощо.
Іноді автор уводить читача в світ своїх героїв. В такому випадку читач експліцитно представлений у
тексті, до нього звертаються, з ним радяться та йому радять. Наприклад, В.С. Моем в оповіданні "The
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Escape", описуючи вдалу втечу свого літературнорго героя Роджера від весільного вівтаря,
безпосередньо звертається до читача:
"If... you were a strong, hefty fellow with plenty of money, it was almost inevitable that you should say to
yourself: I must stand between the hazards of life and this helpless little thing…". (укр.: Якби ...ви були
сильним, міцним чоловіком з купою грошей, ви б неминуче сказали собі: Я мушу стати між життєвими
негараздами та цією безпорадною милою жінкою).
"Ти"/"you" це також ім’я, яке тимчасово закріплюється за одним із героїв твору, до якого звертається
той, хто називає себе "я"/"I". Так, в оповіданні В.С. Моема "The Escape" наречена Роджера, пишучи йому
листа, зауважує: "I do not think you really love me" (укр..: Я думаю, ти мене зовсім не кохаєш).
На ситуації, в яких з'являється той, кого називають "ти", накладається вісь: ти – коло тебе – тепер.
Найвіддаленішою від авторського "я" є координатна вісь: він – там – тоді. Враховуючи ідею про
гендерні відмінності третіх осіб (чоловіча стать – жіноча стать0 та про індивідуальних та колективних
суб'єктів, додаємо до "він"/"he" слова, що вказують на третіх осіб жіночої статті " вона"/"she" та групових
суб’єктів "вони"/"they". В англомовному літературному тексті треті особи позначаються не тільки через
вказані дейктичні елементи (he; she; they) та інші слова, що групуються навколо них (him, his, her, hers,
their, theirs, them),а й через власні імена, які також відносять до дейктичних ресурсів мови [2: 234; 5: 5354].
Ми поділяємо думку про дейктичну/егоцентричну властивість власних імен. Сам вираз "власні імена"
походить від латинського "nomen proprium", що буквально означає "ім’я, що належить комусь чи чомусь"
Загальні іменники називають цілі класи предметів, тобто вони називають будь-який предмет, що
належить до цього класу. Таке називання є невизначеним [5: 53]. Так, слово "pupil" (укр.: учень) називає
в англійській мові будь-яку людину, яка навчається в школі або бере приватні уроки (pupil – person who
is learning in school or from a private teacher), і не говорить нам нічого про те, як конкретний учень
називається, як він виглядає, де він знаходиться тощо. Щоб здійснити посилання на конкретного учня,
нам потрібні такі мовні одиниці, які б вказували на нього. Власні імена якраз належать до таких.
В культурній традиції англомовних країн, коли ми говоримо про людей або звертаємося до них,
власні імена можуть вживатися як окремо, так і разом з титулами, рангами, тобто словами, які
позначають соціальне положення та професійну кваліфікацію, словами "соціального дейксису " [5: 275],
Miss Andrews, Mr.Sanders, Doctor Brown, тощо. Вибір того чи іншого контекстного варіанта
обумовлюється соціальним статусом особи.
Отже, залучаючись до світу художнього тексту, усвідомлюючи, як дійові особи взаємодіють між
собою та як в тексті здійснюється посилання на них, ми, читачі, перепускаємо описані факти та ситуації
через своє світосприйняття, тобто бачимо свій варіант твору, написаного певним автором.
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Предметом статьи является анализ "эгоцентричности" художественного текста, которая
раскрывается в ориентации произведения на авторское "эго"/"я" и передается через рассказчика и
других действующих лиц.
Kotniuk L.H. The "Egocentricity" of the Works of Fiction (Based on English Literature).
The article presents an analysis of the "egocentricity" of works of fiction, which is revealed in the orientation of
a literary work to the "ego"/"I" of its author and is expressed via narrator and other literary characters.
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ГРАМАТИЧНІ "Я"- І "ТИ"-СУБ’ЄКТИ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
XVIII-XX СТОЛІТЬ (СУБ’ЄКТИ В ПЛАНІ ПОЕТИЧНОГО ОЗНАЧУВАЛЬНОГО)
У статті розглядаються особливості реалізації граматичних "Я"- і "ти"- суб’єктів у плані
означувального в англійських поетичних текстах XVIII-XX століть. Вербальне втілення граматичних
"Я"- і "ти"-суб’єктів здійснюється відповідно до "законів" поетичного мовлення, які мотивують
нарощування експресивного потенціалу поетичного висловлювання. Експресивна цінність граматичних
"Я"- і "ти"-суб’єктів пов’язана з їх периферійним статусом. Ключові слова: "Я"-суб’єкт, "ти"-суб’єкт,
означувальне, дескрипція, цитація.
У лінгвістиці тексту використовуються дві основні інтерпретації терміна "суб’єкт": "суб’єкт" як один
з двох компонентів предикативної структури речення і "суб’єкт" у значенні "носій пізнавальної,
предметно-практичної та комунікативної діяльності", що асоціюється з концептом "людина" [1:327;
2:497, 498; 3:633; 4:876]. Можливість "співіснування" в лінгвістиці двох основних інтерпретацій суб’єкта – синтаксичної та прагматичної – зумовлена тим, що, виступаючи складним комунікативним цілим,
текст (так само, як і ситуація усного мовленнєвого спілкування) звернуто, з одного боку, до системи
мовних конститутивних одиниць, а з іншого боку – до комунікативного акту [5:90]. Особливості тексту
як комунікативного утворення, що базується на використанні мови, визначають специфіку його
суб’єктної структури, яка розгортається в двох сферах, відповідно до двох аспектів дослідження тексту: у
сфері комунікації, де суб’єкту надається комунікативного статусу, і у сфері мови, де суб’єкт насамперед
співвідноситься з певним денотатом.
Цілком очевидно, що суб’єкт у синтаксичній і суб’єкт у прагматичній інтерпретації – різноаспектні
поняття. Однак у руслі сучасних наукових парадигм є можливість не лише зіставити різноаспектні
характеристики суб’єкта, але й знайти лінію їх перетину. Це зумовлює вихід дослідження за рамки
речення і звернення до граматичного суб’єкта висловлювання (типологію граматичного суб’єкта
висловлювання див. [6]).
Особливий інтерес у цьому плані становить граматичний "Я"-суб’єкт висловлювання: "... одна з
основних ліній прагматичної інтерпретації висловлювання – це "розшарування" "Я" мовця на "Я" як
підмет речення, "Я" як суб’єкта мовлення, нарешті, на "Я" як внутрішнє "Его"1, що контролює самого
суб’єкта" [1:327]. Відповідно, "Я" постає як полісуб’єкт, що вбирає в себе характеристики суб’єктів
різних аспектів: синтаксичного та комунікативного:
In all my griefs – and God has given my share –
I still had hopes my latest hours to crown…
[O. Goldsmith, 1: 25]
Прикладом "нашарування" різноаспектних суб’єктних характеристик є також граматичний "ти"суб’єкт, що ідентифікує адресата:
You call me with a puny call,
You talk, you smile, you nothing do…
[C. Rossetti, 2: 32]
Синонімічність термінів "суб’єкт" і "комунікант" визначена антропологічно, оскільки семантика
даних термінів бере свій початок від концепту "людина". У прагматичній інтерпретації суб’єкт постає як
мовна особистість, ініціатор вербальної комунікації.
Властивістю поетичної комунікації, егоцентричні "Я" і "ти" широко представлені в текстах поезії, що
й зумовлює доцільність дослідження відповідних типів граматичного суб’єкта на матеріалі поетичних
текстів. Робота ж з поетичним текстом в свою чергу стає фактором, що визначає загальний ракурс
дослідження, а саме: його спрямованість у поетичне русло, врахування специфічних властивостей
поетичного мовлення, і насамперед – емотивної зумовленості поетичного змісту. Поняття емотивності
тісно пов’язане з поняттям експресивності, яка сприймається як сукупність семантико-стилістичних
ознак одиниці мови, що забезпечують її здібність виступати в комунікативному акті як засіб вираження
ставлення мовця до змісту або до адресата мовлення [2:591]. Творчий розум поета винаходить такі
мовленнєві варіанти, які сприяють цілям адекватної передачі поетичного змісту. Це стає можливим
насамперед за рахунок семантичних та функціональних перетворень мовних засобів [8:3, 4, 166].
1

Одне з значень терміна "суб’єкт" – "моє Я або Его" [7:1415].
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Дослідження засобів експресивної реалізації граматичних "Я"- і "ти"-суб’єктів в англійському
поетичному тексті здійснювалося нами в плані означуваного, в плані означувального і в плані
комбінування суб’єктів у реченні та тексті, тобто на всіх рівнях, визначених функціональною
специфікою суб’єкта. У завдання ж пропонованої роботи входить розглядання особливостей
експресивної реалізації визначених типів граматичного суб’єкта в плані поетичного означувального.
Повна змістова структура граматичного суб’єкта висловлювання є значно ширшою, ніж просте
означуване суб’єкта речення, оскільки включає не тільки семантичний компонент, але і комунікативний,
який визначає статус комуніканта. За граматичними "Я"- і "ти"-суб’єктами поетичного висловлювання
стоїть не лише поняття про предмет або об’єкт, що набуває статусу суб’єкта, а поетичне явище, якому
надається певна значущість у загальному плані поетичної комунікації (за граматичним "Я"-суб’єктом –
адресант, за граматичним "ти"-суб’єктом – адресат).
Детальний розгляд питань, пов’язаних із вербальним втіленням суб’єкта речення, передбачає
звернення до більш широкої теми – про розподіл функцій між компонентами предикативної структури
[9:378; 10; 11: 119, 123, 124 та ін.]. Суб’єкт називає носія предикативної ознаки, а предикат визначає
саму ознаку, що предикується. Головна функція суб’єкта полягає в ідентифікації предмета судження,
головна функція предиката – у характеризації сутності, яка ідентифікується суб’єктом. Функціональна
специфіка компонентів предикативної структури зумовлює особливості їх вербалізації. Суб’єкт частіше
реалізується одним словом [11: 119], яке представляє номінацію сутності, що ідентифікується. Предикат
нерідко включає більше слів-компонентів [11:119]: всі характерні, а також емотивно-оцінні елементи
смислу пов’язані з предикатом [10: 244].
Суб’єктну позицію найчастіше посідають іменник або займенник, межа між якими визначається,
головним чином, відмінністю в призначенні. Якщо ім’я призначене для номінування, то призначеність
займенника обмежується лише вказуванням на предмет чи об’єкт, названий раніше, або той, що
знаходиться у полі зору мовця. У тексті займенник вживається переважно як синонім-замісник.
У суб’єктній позиції може виявитися не тільки одиничне слово, але й описовий вираз. Особливість
описових виразів у позиції суб’єкта полягає у їх функціональному дуалізмі: не лише для називання
предмета або об’єктна, але й для повідомлення про нього певної інформації [12: 332]. Іншими словами,
власне суб’єкта функція поєднується з функцією предиката. Ступінь "освоєння" суб’єктом предикатної
функції може бути різним (у залежності від характеру інформації, що вводиться). Даний факт є
причиною неоднорідності описових виразів. Згідно з завданнями пропонованої роботи ми вважали за
доцільне слідом за А. Вежбицькою [10] та Н.Д. Арутюновою [12; 13] поділити всю різноманітність
описових виразів на два типи: "дескрипція" та "цитація". Специфіка інформації, що вводиться, є
критерієм розмежування двох типів описових виразів. Терміном "дескрипція" нами означено описові
вирази, в яких характеризуюча інформація ґрунтується на об’єктивних даних. Терміном "цитація"
означено описові вирази, в яких характеризуюча інформація ґрунтується на суб’єктивній оцінці
(включаючи вирази метафоричного типу) [6]. Наприклад:
дескрипція:
"моє серце", "мої сподівання"
My heart is sad, my hopes are gone
[G.G. Byron, 3: 101];
"твоє серце"
Who that one, you ask? Your heart instructs you.
[R. Browning, 4: 737];
цитація:
"моя визволена душа"
Then my delivered soul herself shall learn
A darker knowledge…
[W.B. Yeats, 5: 164];
"твоє стомлене серце"
Thy worn-out heart will break at last –
My Mary!
[W. Cowper, 6: 226].
Об’єктивна інформація, що міститься в дескрипції, наводиться з метою конкретизації – вказівки на
окремі ознаки або відношення, на підставі яких здійснюється виділення предмета (чи об’єкта) з класу.
Класифікація таких ознак та відношень була представлена Н.Д. Арутюновою [13: 21]. "Цитація" охоплює
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характеристику широкого плану, включаючи емотивно-оцінний елемент смислу. Вирази оцінного типу
менш придатні для цілей ідентифікації, оскільки значна частина їх змісту спрямована на вираження
ставлення мовця до предмета судження [13:22; 10:244]. Речення, що містить оцінні узагальнення в
позиції суб’єкта, може бути розглянуте як кон’юнкція двох речень [10: 257].
Виходячи з основних положень теорії прототипів [14:140-145; 15:47-57; 16], ми розглянули суб’єкт як
прототипічну категорію: суб’єкт-прототип визначено як член категорії, що реалізує специфічні суб’єктні
властивості або функції у "найбільш чистому вигляді", "без інших властивостей" або функцій. Специфіка
суб’єкта у плані означувального зумовлена призначеністю для ідентифікації предмета, про який ідеться,
дійсності. Відповідно, суб’єкт-прототип у плані означувального постає як одиниця, що реалізує лише
функцію ідентифікації", без включення функцій характеризації та оцінки [6: 30].
Можливість різноманітного смислового наповнення ліричного "Я" не спричиняє суттєвої відмінності
у способах його вербальної реалізації. При всій варіативності змісту "Я" (будь то автономне авторське,
узагальнене або персонажне "Я"), засоби його вербального втілення у поетичному тексті ідентичні і
зумовлені специфікою "Я" як егоцентричного та поетичного явища.
В умовах усного мовленнєвого спілкування адресант, вказуючи на себе, використовує займенник
першої особи однини. У додатковій конкретизації немає необхідності, оскільки в егоцентричному "Я"
внутрішньо закладена певна семантична надмірність: "Я" мовця зумовлене саме актом мовлення [17: 4041; 18: 336]. "Я"-суб’єктність – прояв природньої егоцентричності людського мовлення [17: 38; 19:3]. У
письмовому художньому мовленні спостерігається аналогічна ситуація: "Я" зумовлене, насамперед,
цілим висловлюванням мовця або того, хто пише. Основним, прототипічним засобом втілення значення
"Я" як для поезії, так і для художньої прози залишається займенник першої особи однини (70,28% від
загальної кількості прикладів). Однак у поетичних текстах, і особливо у текстах ліричної поезії
спостерігається активізація дескрипцій – "моє серце", "моя душа", "мої думки" та ін., що цілком
"співзвучно" настанові поета-лірика: висловити емоційний стан ліричного суб’єкта. Прикладом може
служити наступний фрагмент, в якому використання дескрипцій "мої виски", "мій пульс", "мій мозок"
("мої думки"), "мій погляд" допомагає зосередити увагу на стані внутрішньої депресії, в якому перебуває
мовець:
My temples throb, my pulses boil,
I’m sick of Song, and Ode, and Ballad –
So, Thyrsis, take the Midnight Oil,
And pour it on a lobster salad.
My brain is dull, my sight is foul,
I cannot write a verse, or read, –
Then, Pallas, take away thine Owl,
And let us have a lark instead.
[T. Hood, 7: 80].
Неважко помітити, що займенник і дескрипція не ідентичні у плані рівня експресії, який
визначається ними: дескрипція надає всьому висловлюванню явно піднесений тон, у той час як
займенник сприймається більш нейтрально. Порівняємо:
"Я" – "мої сподівання"
My hopes no more must change their name,
I long for a repose that ever is the same.
[W. Wordsworth, 8: 606];
"Я" – "моя душа"
How do I love? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
[E. B. Browning, 9: 23].
За займенниковим "Я" завжди – людина (або конкретна особистість, або людина взагалі), на яку це
"Я" безпосередньо вказує. Тому суб’єкт, виражений займенником, сприймається читачем нейтрально, як
"немаркований суб’єкт поверхневої структури" [20: 33]. За суб’єктом-дескрипцією – складна система
когнітивно-вербальної трансформації, в результаті якої той же самий концепт – "людина" – передається
за допомогою іншого, суміжного поняття, якому надається менший (або нульовий) ступінь індивідності:
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"душа", "серце", "думки", "очі" і т.п. (поняття "ступінь індивідності" див. [18]). І відповідно,
експресивність у подібних випадках визначається не основним, а суміжним денотатом (або
сигніфікатом), з яким безпосередньо узгоджується предикат: дане узгодження має метафоричний
характер. Так, у наведеному нижче фрагменті дескрипція "мої спогади" використовується як поетичний
синонім нейтрального варіанта – "Я згадував". При цьому, абстрактне поняття "спогади", за допомогою
якого передається значення "людина", опиняється у безпосередній семантичній спаяності з дієсловомпредикатом, визначаючи метафору: "мої спогади ... перебільшили дитячий захват". Це і є причиною
експресивного "сплеску":
My memories had magnified
So many times childish delight.
[W. B. Yeats, 5: 97].
Дескриптивне "Я" внаслідок семантичної двоярусності та стилістичної піднесеності є чужорідним
елементом у природній мовленнєвій ситуації. У поетичному ж тексті, в умовах "узаконеного" згущення
семантики "тіснотою віршового ряду", дескрипція є, певно, одним з найбільш ефективних засобів
реалізації інтенцій поета-лірика: донести до читача всю складність емоційного стану ліричного суб’єкта,
особливості його внутрішнього "Его".
Суть дескриптивного "Я" полягає в тому, що основне поняття – "людина" – передається за допомогою
іншого, суміжного поняття, наділеного властивістю поетичної символіки. Ряд суміжних понять, за
допомогою яких у поетичних текстах передається значення "людина", досить широкий. Це – "душа",
"серце", "дух", "думки", "кров" ("пульс"), "очі" та ін. Відповідно, варіанти дескриптивного "Я" також
різноманітні: "моя душа", "моє серце", "мій дух", "мої думки", "моя кров" ("мій пульс") "мої очі" та ін.
Чільне місце у цьому ряду належить концептам "душа" і "серце". Відомо, що поняття стає символом
завдяки набутої ним значущості у житті людського колективу. Для народів християнської культури
такою значимістю наділені насамперед концепти "душа", "серце", "дух", що й надало підстави для їх
опоетизування.
Вважаємо, що вищезазначене і є головною причиною найвищої частотності дескрипцій "моя душа" і
"моє серце" у поетичних текстах XVIII-XX століть ("моя душа": XVIII століття – 21,35% від загального
числа дескрипцій, ХІХ століття – 41,75%, ХХ століття – 26,66%; "моє серце": XVIII століття – 44,39%;
ХІХ століття – 37,86%, ХХ століття – 40%).
У ліричних текстах у позиції граматичного суб’єкта зустрічаються не тільки дескрипції – поетичні
синоніми займенникового "Я" ("моя душа", моє серце", "мої думки" та ін.), але й вирази оцінної
семантики, які набувають характеру явних цитат: "моє бідне серце", "моє розбите серце", "моя світла
душа" і т.д. Цитатне "Я" – явище ще більш унікальне, ніж "Я" дескриптивне, і, відповідно, ще більш
рідкісне: у нашій вибірці загальне число прикладів із дескриптивним "Я" у 9,11 раз перебільшує кількість
прикладів із цитатним "Я". Суть цитатного "Я" – в тому, що своє опосередковане, дескриптивне "Я"
мовець додатково огортає сіткою особистих асоціацій. Метафоричне визначення самого себе включає
елемент оцінності, який є показником ставлення мовця до себе. Так, у наведеному нижче фрагменті "де
моя світла (біла) душа вперше поцілувала губи гріха" "Я" мовця реалізовано за допомогою поетичного
синоніма – "моя світла душа". Останній являє собою цитатний вираз, в якому значення "людина"
передається через суміжне поняття – "душа". Більш того, "моя душа" метафорично визначається як
"світла" (у значенні "незаймана"). Таким чином, у цитатному виразі самономінація поєднується з
оцінюванням самого себе на певному життєвому етапі. Даний цитатний вираз у позиції граматичного
суб’єкта набуває особливої експресивної значущості завдяки двоспрямованій метафоризації змісту: по
лінії "Суб’єкт – Предикат" ("душа поцілувала") і усередині описового виразу ("світла душа"):
… better to stand aloof
Far from these slanderous fools who mock my life
Knowing me not, better the lowliest roof
Fit for the meanest hind to sojourn in,
Than to go back to that hoarse cave of strive
Where my white soul first kissed the mouth of sin.
[O. Wilde, 10: 803].
Головним, прототипічним засобом реалізації "ти"-суб’єкта в англійських поетичних текстах
вищезазначеного періоду (так само, як і в усному мовленні) є займенник другої особи "you" ("ти", "ви"):
XVIII століття – 94,33% прикладів, ХІХ століття – 93,3%, ХХ століття – 95,54%. Займенниковий "ти"суб’єкт сприймається, головним чином, нейтрально. Наприклад:
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"вночі ти будеш спати і бачити сни..."
And certainly at hight you’ll sleep and dream,
Live through the day and bustle as you please…
[R. Browning, 4: 624].
За частотністю вживання дескриптивний "ти"-суб’єкт суттєво поступається займенниковому: XVIII
століття – 3,77% прикладів, ХІХ століття – 5,15%, ХХ століття – 3,18%. У випадках дескриптивного "ти"
простежується ситуація, аналогічна тій, котра була визначена відносно дескриптивного "Я". У
дескриптивному варіанті загальне значення "людина" передається через суміжне поняття, якому
властивий менший (або нульовий) ступінь індивідності, що зумовлює метафору по лінії "Суб’єкт –
Предикат" при визначенні експресивної значущості дескрипції. Основними поетичними синонімами
займенникового "ти" є дескрипції "твоє серце" і "твоя душа", спроможні у найбільш повному обсязі
передати значення "твоє внутрішнє Я" ("твої почуття"):
Though thy Soul with my grief was acquainted,
It shrunk not to share it with me…
[G. G. Byron, 3: 201].
Найнижчою частотністю вживання характеризується цитатне "ти" (XVIII століття – 1,88% прикладів,
ХІХ століття – 1,55%, ХХ століття – 1,27% прикладів). Сутність цитатного "ти" ("твоє лагідне серце",
"твоє стомлене серце") – у тому, що опосередковане, дескриптивне "ти" передається через суміжне
поняття, яке огортається сіткою асоціацій мовця, котрий припускає оцінку адресата з боку адресанта.
Наприклад:
"твоє лагідне серце"
Thy soft heart refused to discover
The faults which so many could find…
[G. G. Byron, 3: 201].
Таким чином, прототипічні, займенникові "Я"- і "ти"-суб’єкти є нейтральними. "Я"- і "ти"-суб’єкти,
реалізовані дескрипцією, набувають периферійної значущості внаслідок того, що характеризуюча
інформація, яка міститься у дескриптивних "Я" і "ти", наповнена не ідентифікуючим, а емотивним
змістом, що зумовлює експресивну значущість подібних варіантів. Ідентичність засобів експресивної
реалізації "Я"- і "ти"-суб’єктів є, певно, відбиттям аналогії в плані змістової структури, а саме: узуальної
фіксованості значення "комунікант" (в "Я" – значення "людина-адресант", у "ти" – "людина-адресат").
Головними поетичними синонімами займенникових "Я" і "ти" є дескрипції "моя душа / моє серце", "твоя
душа / твоє серце", в основі яких – поняття, що наділені властивістю поетичної символіки. Поетична
символіка, в свою чергу, визначається факторами загальнолюдського масштабу. Саме концепти "душа" і
"серце" спроможні в повному обсязі охопити той зміст, який традиційно вкладається в поняття
"внутрішнє Его": "Его" як основний регулятор поведінки людини в зовнішньому світі. Сутність
цитатного "Я" ("моя світла душа", "моє бідне серце") полягає в тому, що своє опосередковане,
дескриптивне "Я" мовець додатково огортає сіткою особистих асоціацій, внаслідок чого самономінація
поєднується із самооцінкою. Сутність цитатного "ти" ("твоє лагідне серце", "твоє стомлене серце") – у
тому, що опосередковане, дескриптивне "ти" передається через суміжне поняття, яке огортається сіткою
асоціацій мовця, що припускає оцінку адресата з боку адресанта.
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Хавхун А.П. Грамматические "Я"- и "ты"-субъекты в английском поэтическом тексте
XVIII-XX веков (субъекты в плане поэтического означающего).
В статье рассматриваются особенности реализации грамматических "Я"- и "ты"-субъектов в плане
означающего в английских поэтических текстах XVIII-XX веков. Вербальное воплощение
грамматических "Я"- и "ты"-субъектов осуществляется в соответствии с "законами" поэтической
речи, мотивирующими наращивание экспрессивного потенциала поэтического высказывания.
Экспрессивная ценность грамматических "Я"- и "ты"-субъектов связана с их периферийным статусом.
Ключевые слова: "Я"-субъект, "ты"-субъект, означающее, дескрипция, цитация.
Khavkhun A.P. The Grammatical "I"- and "You"-Subjects in English Poetic Texts of the XVIII-XX
Centuries: Perspective of the Poetic Signifier.
The paper deals with the grammatical "I"- and "you"-subjects realization in the perspective of the signifier in
English poetic texts of the XVIII-XX centuries. The grammatical "I"- and "you"-subjects presentation in the
perspective of the signifier in a poetic text is determined by the norms of poetic speech which favour the
enhancement of the poetic utterance expressive potential. The expressive value of the grammatical "I"- and
"you"-subjects is found to be linked to their peripheral status. Key words: "I"-subject, "you"-subject, signifier,
description, quotation.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПЕРСОНАЖНИХ ОПИСІВ: КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД
Аналізуються концептуально детерміновані особливості описування персонажів у творах письменниківчоловіків та письменників-жінок.
Посилення інтересу до особистісного аспекту вивчення мови, яке відзначається в останні десятиліття,
характерне для всіх дисциплін, пов’язаних з мовою, - психології, філософії, лінгводидактики. Але
особливо цей антропоцентризм притаманний сучасному мовознавству. Сьогодні важко уявити собі той
період розвитку лінгвістики, коли дослідження мови проходили без урахування людського фактору.
Шлях до розуміння того, що антропоцентризм мови веде до антропоцентризму в мовознавстві, був
непростим. Одним з перших лінгвістів, який до самоцентричного опису мови, де все пояснювалося через
особливості самої системи мови, залучив автора та адресата в якості необхідних компонентів, був
видатний французький вчений Е. Бенвеніст. Його ідея про суб’єктивність у мові до сьогодні залишається
однією з базових концепцій сучасного мовознавства. За Е. Бенвеністом, мовним підґрунтям
суб’єктивності є реальність діалектичної єдності термінів "я" та "ти" у мовленні, яка поєднує обидва
терміни та визначає їх у взаємних відношеннях [1:294].
Спираючись на ідеї французького лінгвіста, Ю. С. Степанов ще у 70-х роках минулого століття назвав
антропоцентризм у низці найголовніших принципів сучасного мовознавства [2:49-51]. "... Мову
створено за міркою людини, і цей масштаб втілений у самій організації мови; згідно з ним мова й
повинна вивчатися. Тому в своєму головному стовбурі лінгвістика завжди буде наукою про мову в
людині та про людину в мові, наукою гуманітарною ..." [3:15].
Антропоцентризм як особливий принцип дослідження, панування якого споріднює лінгвістику з
багатьма іншими науками, полягає в тому, що наукові об'єкти вивчаються насамперед згідно з їх роллю
для людини, з їх функціями для розвитку людини як особистості та удосконалення цієї особистості. Цей
принцип виявляється в тому, що людина стає пунктом відліку в аналізі тих чи інших явищ, саме вона
окреслює його перспективи та кінцеву мету. Саме антропоцентризм зумовлює специфічний ракурс
сучасних лінгвістичних досліджень [4:212; 5:71].
З позицій антропоцентризму цілком логічним є значне посилення інтересу до гендеру. Цей термін,
який виник у соціальних науках, у сучасному мовознавстві означає комплекс соціальних, культурних та
психологічних явищ, співвіднесених зі статтю індивіда [6:1]. Лінгвістичний гендер за своєю суттю – це
глибоко антропоцентричне поняття. Як зазначає О.В. Рябов, "якщо стать осмислюється у категоріях
"чоловік" та "жінка", то гендер – у термінах "чоловічність" (чоловічі засади) та "жіночність" (жіночі
засади)" [7:6]. Тісний зв’язок цих понять був переконливо доведений у багатьох когнітологічних
дослідженнях: адже категорії пізнання не є завданими природою речей, вони утворюються в процесі
осмислення людиною світу та свого місця у цьому світі [8:144]. Категоризація відбувається на базі
досвіду, а досвід людини як фізичної істоти завжди пов'язаний з її тілесною діяльністю. Звідси у мові
з'являється "тілесна метафора", тобто осмислення світу через посередництво власного тіла – першої
сфери людського досвіду [9]. Причому досвід у значній мірі набуває структурованості ще до будь-якої
концептуалізації та незалежно від неї [10:169]. Тобто структурування лінгвістичного досвіду має
гендерні особливості та відбувається в значній мірі підсвідомо, на ранніх ступенях розвитку особистості.
Така позиція притаманна сучасному етапу гендерології, який називається постфеміністським [ 11:2728; 12:175]. Для цього етапу характерні дослідження окремих аспектів гендерних особливостей, а саме
фонетичних, граматичних, лексичних, а також відмінностей у реальному спілкуванні. На цих засадах
базується й дана стаття. В ній пропонується спроба проаналізувати гендерні особливості презентації
персонажів у художніх прозових творах 20 століття з використанням методів когнітивного підходу.
Для вивчення названих особливостей відбиралися твори (романи та оповідання) англійських та
американських письменників (10 чоловіків та 10 жінок), так, щоб текстовий обсяг творів кожного
письменника був приблизно однаковим за розміром (380-400 сторінок). Усього було відібрано близько
500 контекстів, представлених контекстуальною формою опис, розповідання та опис-розповідання.
Зрозуміло, що і письменники, і письменниці описують як жінок, так і чоловіків. Проте, як уже
відзначалося, письменники приділяють набагато більше уваги та текстового простору саме чоловічим
персонажам, тоді як письменниці концентрують свою увагу або більш рівномірно, або надають перевагу
жіночим персонажам.
1.
Письменник ® чоловічий персонаж. Опису чоловічих персонажів у творах письменників
надається значна увага, тому що саме герої-чоловіки здебільшого посідають помітно домінуюче місце у
розгортанні сюжету твору. Для таких описів характерним є, насамперед, низька частотність лексики з
оцінювально-епітетною семантикою. Наведемо приклади:
© Кузнєцова І.В., 2004
91

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

(1) Mundt’s appearance was fully consistent with his temperament. He looked an n
athlete. His fair hair was cut short. It lay mat and neat. His young face had a hard, clean line,
and a frightening directness; it was barren of humour or fantasy. He looked young but not
youthful; older men would take him seriously. He was well-built. His clothes fitted him
because he was an easy man to fit. Leamas found no difficulty in recalling that Mundt was a
killer. There was a coldness about him, a rigorous self-sufficiency which perfectly equipped
him for the business of murder. Mundt was a very hard man (J. Le Carre).
У цьому описі, характерному для чоловічої прози, спостерігаємо вживання низки епітетів (fair hair;
frightening directness; perfectly equipped; a hard, clean line; a very hard man), проте тільки два з них
реалізують сему персонального ставлення мовця до персонажа (frightening directness; a very hard man).
Інші проте також не реалізують цієї семи. Однак не можна не відзначити частотну реалізацію таких
семантичних полів як "професія", "фізична форма", "вік".
2. Письменник ® жіночий персонаж. Спостереження свідчать, що поряд з порівняно низькою
питомою вагою описів жіночих персонажів узагалі, контексти, присвячені жінкам, мають деякі
особливості:
- високу частотність оцінювальної лексики, яка належить до семантичних полів
"краса" / "привабливість" (90% виділених контекстів);
- низьку частотність реалізації семантичного поля "професія".
У тих контекстах, де йдеться про професію персонажа-жінки, у фокусі уваги письменника
знаходиться не рід занять, а риси зовнішності персонажа та його характеру. Наприклад:
(2) Vlada was a woman in whom you could have confidence – solid. She was large, her face
wide, middle-aged, calm, candid, her complexion very white, the whiteness thick, almost
opaque. Because of the length of her smile, her brown eyes, she had something in common
with Corder’s sister Elfrida. Her hair, like Elfrida’s was unsuitably dyed, far too dark. He
would have hesitated to touch it. Dyes and fixative sprays took the life out of the hair. But
Vlada must have been considered this when she made her decision. She was a chemist, after
all, she knew what manufactures put into dyes and sprays (S.Bellow).
Даний контекст демонструє підвищену увагу саме до фізичної зовнішності персонажа (20
слововживань), яка подається із значною кількістю експресивних засобів: епітетів (large; wide; very white;
the whiteness thick, almost opaque та ін.), розгорнутої метафори (Dyes and fixative sprays …), проте
семантичне поле "професія" реалізовано лише трьома слововживаннями. Крім того, у низці експресивно
забарвлених мовних одиниць порівняно (з прикладом 1) висока частотність слів, які реалізують сему
персонального ставлення (solid; candid; he would have hesitated …).
3. Письменниця ® чоловічий персонаж. Контексти зі змістом опису чоловічих персонажів у
письменниць теж відзначаються певними особливостями:
- значною вживаністю лексики оцінювально-епітетної семантики;
- увагою до зовнішності персонажів, зокрема одягу;
- практично обов'язковою визначеністю особистого ставлення до персонажу;
- необов’язковою реалізацією семантичного поля "професія" або "рід діяльності".
Наведемо приклади:
(3) She called "Come in". The door opened very slowly and a strange apparition presented
itself. A very slim and tall young man, dressed in a red check shirt and flannel trousers, with a
blue scarf knotted round his neck leaned cautiously in through the doorway. His skin was very
fine and pale and his eyes were very blue. He had brown hair and a rather bold expression.
Annette was impressed by this figure, which she had never before set eyes on, and said to it,
"Hello!" The young man, after looking carefully at Annette, sided in through the door and
replied "Hello!" (I.Murdoch)
У цьому описі-розповіданні спостерігаються всі названі вище якості: значна кількість епітетів (a
strange apparition; very slim; leaned in cautiously); експліцитно виражене ставлення (a strange apparition
presented itself – епітетний перифраз; Annette was impressed; she … set eyes on); особлива увага до деталей
зовнішності, зокрема одягу (усього 13 слово/фразовживань). Крім того, тут відсутнє називання будьякого роду діяльності. Слід зазначити також, що у даному контексті так, як і в інших контекстах-описах,
створених жінками, відзначається неодноразове вживання слів з семантикою високого ступеня реалізації
певної якості: apparition, very, impressed, причому цей високий ступінь включає сему "позитивне". Дане
явище добре співвідноситься з відзначеним раніше спостереженням про емоційний характер жіночого
мовлення взагалі: наявність позитивної оцінки у ньому на 65% частіша порівняно з чоловічим
мовленням [6:10].
4. Письменниця ® жіночий персонаж. Описам жіночих персонажів у прозі письменниць також
належить важливе місце. В них, подібно до чоловічих описів, використовується багато деталей
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зовнішності, зокрема одежі. Таким контекстам також притаманна і значна експресивність, створювана
численним вживанням тропів та інших емоційно маркованих мовних одиниць. Особливо слід наголосити
обов’язкове у 80-82% контекстів вираження емоційного стану персонажа: настрою, емоційної реакції
тощо. Що стосується експліцитності вираження оцінки, то фемінінні контексти можна поділити на дві
групи:
а) якщо жіночий персонаж показано наче через сприймання якогось іншого персонажа,
аксіологічна лексика в такому контексті достатньо або дуже частотна. Наприклад:
(4) The old woman stared at her with an expression of mixed tenderness and
exasperation. She never failed to be amazed by Aria’s beauty, especially because as a child
she could not even be called pretty; her extreme thinness, along with her huge dark blue eyes
and the thick fringe of curling lashes that dominated her tiny face, had given her the air of a
badly nourished waif. Many a time Fiametta’s heart had been in her mouth, fearing a broken
limb, as she watched her charge climbing trees with the agility of a monkey, or surefootedly
leaping the stepping-stones across the rough stream that bisected the parkland surrounding
the Villa d’Oro. But Aria’s delicacy had been deceptive. She was strong as an ox, thought
Fiametta proudly, and as graceful and fleet as a gazelle. There were those who compared
Aria’s genuine looks to the young Audrey Hepburn, and others who argued she had the pure
beauty of Grace Kelly, but no matter, Fiametta knew that Aria resembled no one but herself.
She was unique. (E. Adler)
Тут молода дівчина змальовується через сприймання безмежно відданої їй няні. Отже спостерігаємо сім
слововживань аксіологічної лексики, де сема позитивної оцінки є домінуючою (tenderness; be amazed;
pretty; delicacy; proudly; graceful; unique).
б) у контекстах, що описують жіночий персонаж з більш об’єктивізованих позицій – з
позицій автора, - частка аксіологічної лексики значно нижча:
She knew she'd been lucky to get the job, but sometimes when she saw the young girls
lunching together or just passing time having coffee, wearing cute workout clothes or Guess
jeans and Reeboks, it made her even more aware of the difference between them and her. She
envied their carefree lack of responsibility and their chat about classes and clothes and dates.
Her face had once been pert and eager just like theirs, but now these girls would never even
consider her as part of their crowd. If they did glance at her, they saw only a worn-looking
young woman with tired blue eyes and clean reddish-blond hair skewed back into a knot.
Lauren might have been any age between twenty and thirty, but in fact she was only eighteen.
З прикладів 4 та 5 видно, що реалізація семантичного поля "врода / привабливість" необов’язкова у
контекстах, що описують жінок. Інші ознаки таких описів, зроблених письменницями, добре
спостерігаються і в останньому прикладі: значна кількість деталей зовнішності та одягу; експресивно
забарвлені слова, які передають емоційний стан персонажа; помітно значна питома вага тропів та інших
стилістично маркованих мовних одиниць.
Наведений вище аналіз показує, що, описуючи своїх персонажів, письменники-чоловіки та
письменники-жінки фокусують свою увагу на неоднакових якостях персонажів, вони не завжди
оперують поняттями схожих логічних та предметних груп. Тобто гендерна різниця в підходах до
характеризації лежить у когнітивній сфері: до фокусу уваги письменників та письменниць потрапляють
не одні й ті ж концепти. Так, для персонажних характеристик, які належать перу чоловіків, притаманні
такі риси:
а) характеризуючи чоловічі персонажі, вони
- оперують поняттями Вік, Професія, Статура;
- порівняно з колегами-жінками мало вживають експресивних засобів та слів –
актуалізаторів оцінки;
- надають описам персонажів-чоловіків більшої уваги та деталізації, ніж персонажамжінкам;
- концепт Зовнішність не посідає домінуючого місця, низька частотність реалізації
концепту Врода, Одяг;
б) характеризуючи жіночі персонажі, письменники
- приділяють увагу реалізації концепту Врода / Привабливість;
- у незначній мірі реалізують концепт Одяг;
- достатньо рідко реалізують концепт Професія, причому ця реалізація має вид простого
називання, розвиток даного концепту спостерігається в одиничних контекстах;
Описи, які належать перу жінок, характеризуються такими особливостями:
а) жіночі персонажні характеристики
- включають на 30-50% більше тропів та інших експресивних засобів мови;
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-

відзначаються практично обов’язковою реалізацією концепту Емоційний стан;
демонструють високу частотність та деталізованість концепту Одяг;
характеризуються загально більшою деталізованістю та розгорнутістю в тексті;
необов’язково включають актуалізацію концепту Врода / Привабливість, причому це
залежить від ступеню об'єктизованості описів;
- необов’язково реалізують концепт Професія;
б) чоловічі характеристики
- також відзначаються частотним вживанням стилістично маркованих одиниць мови;
- обов’язково реалізують концепт Врода / Привабливість;
- включають достатньо детальну реалізацію концепту Одяг;
- реалізують семантичне поле "особисте ставлення".
Пропоновані висновки не претендують на універсальність, однак заслуговують на дослідницьку
увагу. Вони достатньо переконливо свідчать про те, що гендерні відмінності в описуванні персонажів
лежать у концептуальній сфері. Доцільно припустити, що дещо неоднаковий підхід до описування
персонажів є відбитком гендерних особливостей особистісних картин світу, характерних для чоловіків та
жінок.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРША У ПРОЗІ І.С. ТУРГЕНЄВА
"КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ..."
Робота присвячена характеристиці однієї з мініатюр тургенєвського циклу "Стихотворения в прозе",
змістовному та мовному аналізу тексту
"Стихотворения в прозе" ("Senilia") написані І.С. Тургенєвим в останні роки життя, котрі були
сполучені із самотністю та хворобою і, отже, з тугою, меланхолійним настроєм, пригніченим душевним
станом.
Унікальні твори-мініатюри відзначаються неймовірним багатством тематики: віщування трагічного
майбутнього людства ("Разговор"), животрепетні питання сучасного письменникові суспільного та
політичного життя ("Деревня", "Порог"), доля окремої особистості ("Маша", "Памяти Ю.П. Вревской"),
моральні проблеми ("Два богача", "Нищий") та багато інших.
Однак лейтмотивом віршів є тема, заявлена в назві всього циклу: "Senilia" (лат.) – "старече",
"старечне", про що писав сам автор: "Власне кажучи, це не що інше, як останні тяжкі зітхання (ввічливо
висловлюючись) старця" [1:220] (переклад наш – Р.Х.). Тема "старечого", "старечного", невідступна,
всебічно відтворена, представлена цілою гамою відтінків – ліричних, але найчастіше трагічних. Це
тужливі спогади про минуле, жаль за колишньою молодістю, радістю, щастям ("Я встал ночью...", "О,
моя молодость! о, моя свежесть!", "Посещение", "Nessun maggior dolore", "Дрозд І", "Чья вина?", "Когда я
один...", "Камень", "Лазурное царство"), усвідомлення самотності, старості, хвороби ("Без гнезда",
"Старик", "Собака"), гнітючі думки про власну смерть ("Старуха", "Встреча", "Куропатки", "Что я буду
думать?..", "Когда меня не будет..."), роздуми про тлінність людського існування ("Завтра, завтра!",
"Песочные часы", "Мои деревья").
До числа мініатюр належить вірш у прозі "Как хороши, как свежи были розы..." (1879 р.), сповнений
жалю, але не трагізму, швидше меланхолійний, аніж скорботний, в якому ліричний герой такий близький
до автора. Назва мініатюри є цитатою – незакінченим першим реченням вірша І.П. Мятлєва "Розы"
(1835 р.). У циклі "Стихотворения в прозе" Тургенєв ще тільки двічі вдався, для назви своїх творів, до
цитування – це рядки О.С. Пушкіна ("Услышишь суд глупца...") і М.В. Гоголя ("О, моя молодость! о, моя
свежесть!") (в оригіналі – "О моя юность! о моя свежесть!" ("Мертвые души", т.1, гл. 6). Використаний
Тургенєвим рядок І.П. Мятлєва став популярним, увійшов до складу російської афористики; до нього
вдаються, коли "зі смутком згадують про щось радісне, світле, але давно минуле" [2:156] (переклад наш –
Р.Х.). Слід зауважити: троянда в європейській літературі і, в цілому, культурі традиційно належить до
найбільш поширених міфопоетичних образів, символізує красу, особливо жіночу, молодість, чистоту,
досконалість, любов, радість [3;4]. Одначе троянда – це і втілення скороминущості всього прекрасного, –
що ми зустрічаємо, наприклад, у вірші такого улюбленого і шанованого Тургенєвим О.С. Пушкіна: "Где
наша роза, Друзья мои? Увяла роза, Дитя зари. Не говори: Так вянет младость!" ("Роза", 1815 р.).
Вірш Тургенєва "Как хороши, как свежи были розы...", як і більшість мініатюр, власне, не має
сюжету. Однак він відзначається такою оригінальністю структури, котра цілком замінює систему подій.
Маленький за обсягом текст чітко розподілений на шість частин, у яких представлені дві теми: далеке
минуле (картини молодості, радості, щастя) і сумне теперішнє (самотність старої, хворої людини). Ці дві
теми чітко чергуються, змінюючи одна одну. Неповторність структурі вірша надає щонайактивніше
використання рядка І.П. Мятлєва, котрий озаглавлює твір, завершує його і повторюється після кожної
частини. Таким чином, при шести частинах твору співучий рядок "Как хороши, как свежи были розы..."
звучить сім раз (магічне число!), надаючи формально виражений ритм віршу Тургенєва. Але рядок також
може нагадувати звучання дзвону, що відспівує етапи життя героя і дорогих йому людей. Недарма
ліричний персонаж говорить: "а в голове все звенит да звенит: "Как хороши, как свежи были розы..."".
Зображення теперішнього, повторене тричі, майже однакове. Зовні, фізично – це картина зими,
морозу, темряви. Зима – не тільки пора року, зима часто – символ схилу віку, відсторонення його
радощів, охолодження почуттів. Мороз нерідко асоціюється з охолодженням душі людини.
Фразеологічний вираз мороз по коже подирает характеризує неприємні відчуття від холоду, страху,
жаху. Однокореневе дієслово заморозить має переносне значення – позбавити природної жвавості
("заморозить чувства"). Приклад такого слововживання зустрічається у самого Тургенєва: "Вишь, как она
[Одинцова] себя заморозила! … Герцогиня, владетельная особа" ("Отцы и дети", гл.ХY). Темрява – знак
смутку, туги.
Така фізична картина від частини до частини посилюється. Якщо в першій частині "мороз запушил
стекла окон", то в другій частині він "скрипит и злится", в третій частині холодно і герою, він мерзне.
Якщо в першій частині "в темной комнате горит одна свеча", то в другій частині "нагоревшая свеча
© Хмелінська Р.М., 2004
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трещит", "в комнате все темней да темней", тобто світла ще менше, а в третій частині "свеча меркнет и
гаснет...", тобто темрява повністю перемагає світло. Разом зі свічкою згасає надія, життя, навіть спогади.
Дія теперішнього обмежена замкненим простором кімнати, в котрій герой сидить, "забившись в угол".
Літературний герой старий і хворий: чути його "скучный, старческий шепот...", він "кашляет... так
хрипло и глухо". Картину самотності героя доповнює його "единственный товарищ" – пес, також старий,
котрий "жмется и вздрагивает " біля ніг хазяїна. Присутність саме собаки – факт реальний, адже
Тургенєв був мисливцем, про мисливського собаку як про товариша, навіть друга своїх мандрів писав у
"Записках охотника", у вірші "Воробей"; "несравненному" своєму псу присвятив спогади ("Пэгаз",
1871 р.). Одночасно паралелізм у зображенні персонажа твору та собаки (обидва – самотні, старі, обом
холодно, тужливо) значно підсилює безутішність становища героя. Недарма в російській мові слово
собака використовується у фразеологізмах для вираження тільки негативного, важкого стану: как собака
(устал, голоден, замерз), собачий (холод), собачья (жизнь, усталость).
Реалії, мотиви, лексичні засоби теми теперішнього зустрічаються і в інших віршах у прозі того ж
похмурого настрою: "старик" ("Старик"), "собака", "Нас двое в комнате: собака моя и я" ("Собака"), "я –
старость" ("Чья вина?"), "старое сердце" ("Камень"), "Лежи, больное существо" ("Куропатки"), "Ложка
скверного, бесполезного лекарства через каждые два часа" ("Nessun…"), "Свои болезни, … холод и мрак
старости…", "Настали темные, тяжелые дни..." ("Старик").
Більший обсяг у творі присвячено темі минулого. Картини минулого також подані тричі. Перша
частина – своєрідний зачин, позначення теми ("где-то, когда-то, давно-давно" герой прочитав вірш, із
котрого запам’ятав тільки перший рядок). Дві наступні частини – повне розкриття теми.
Дві теми – теперішнього та минулого – діаметрально протилежні за змістом, реаліями, настроєм.
Вони і будуються за принципом повного контрасту. Якщо в темі теперішнього представлені зима, холод,
темрява, то в темі минулого – літо, тепло, світло. Літо – не тільки пора року, літо ще – символ юності,
розквіту когось або чогось. Тепло в переносному значенні пов’язується із характеристикою людських
відношень: тепло (души, встречи, приветствия), (сердечное) тепло. Світло, також у переносному
значенні, часто є символом кращих людських почуттів: свет (любви, надежды), символом дорогого
створіння: свет (очей, жизни). Якщо в темі теперішнього присутній замкнутий простір кімнати, то в темі
минулого – необмежений простір природи, небо, зірки, заміський будинок, село; а якщо говориться про
кімнату, то про "глубину уютной комнаты". Відрадну картину минулого, окрім зорових, звукових,
дотикових відчуттів, доповнюють відчуття нюхові ("пахнет резедой и липой"), тобто сприйняття світу
значно розширюється. Замість старечого шепотіння, кашлю, тріску свічки, звучать дитячий сміх,
"молодые добрые голоса", "веселый шум семейной, деревенской жизни", вальс Й. Ланнера, створююча
затишок "воркотня" "патриархального самовара". До речі, слово воркотня споріднене дієслову воркотать,
котре називає переливчасті звуки, що їх видають голуби, - птахи, котрі стали символом любові, ніжності,
сімейного життя. Опис самотнього героя зі старим псом протиставлений опису молодих людей, щасливої
сім’ї.
Як у темі теперішнього від частини до частини посилюється туга самотності, так у темі минулого
розквітає картина щастя. У другій частині подано опис чудової, юної дівчини, на тлі ліричного пейзажу.
У творчості Тургенєва образ дівчини посідає цілком особливе місце, – саме дівчини, не "барышни", не
жінки. Недаремно поняття "тургеневские девушки" стало майже крилатим виразом. Настрою фрагменту
відповідає лексика – піднесені, пишні слова з явними ознаками старослов’янізмів (вдохновенны,
вопрошающие, взволнованная, не дерзаю). Виключна поетичність образу посилюється за рахунок
побудови речень, які позначені ритмом, котрий "у межах усього декількох рядків і фраз... відіграє
важливу змістовну роль" [5:312] (переклад наш – Р.Х.). Наприклад: "Как простодушно вдохновенны ...
глаза, как трогательно невинны ... губы, как ровно дышит ... грудь, как чист и нежен облик юного лица!"
Другу частину змінює третя. Якщо в попередній було тільки споглядання, своєрідний, говорячи посучасному, стоп-кадр ("Я не дерзаю заговорить с нею [девушкой]" ), то в третій частині постає жива,
повна руху картина, котру цілком логічно можна вважати розвитком попередньої. Дівчина стала
дружиною ліричного героя. У них щаслива сім’я ("Слышится веселый шум семейной, деревенской
жизни", звучить музика, воркоче самовар). У героїв чудові діти. Діти привабливі зовні: русяве волосся,
світлі "глазки", "алые щеки" – типова російська зовнішність. Діти привабливі і духовно: вони добрі,
дружні (їхні голівки "прислонились" "друг к дружке", руки "ласково сплелись", звучать їхні "молодые
добрые голоса"). Вони виховані (чути стриманий сміх). В описі дітей такими природними є слова зі
зменшено-пестливим забарвленням ( головки, глазки, друг к дружке). Картини радісного минулого
містять лексеми, невідривні від уявлень про щастя (юный, молодой, дорогой, веселый, нежный,
добрый, светлый, невинный, чистый, смех, ласково). Такі та подібні поняття присутні в інших
мініатюрах, де Тургенєв, описуючи безрадісне теперішнє, жваво й натхненно пише про світле минуле:
"молодое, милое лицо", "молодые, добрые глаза", "молодая, чистая душа" ("Чья вина?"), "сладкие звуки
молодого голоса" ("Nessun ..."), "молодые женские души" ("Камень"), "то существо ... молодо и свеже"
("Дрозд І"), "Женская, девственная красота!" ("Посещение"), "волшебные глаза" ("Nessun..."), "следы
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бывалого огня!", "ласкающее прикосновение" ("Камень"), "улыбка счастья на прелестном женском лице"
("Nessun..."), "Самый светлый ангел в самой лучезарной глубине небес…" ("Чья вина?"), "ранним утром
ранней весны!" ("Посещение"), "жизнь блеснет ... лаской и силой весны!" ("Старик"), "О царство лазури,
света, молодости и счастья!" ("Лазурное царство").
Можна ще відзначити той показовий факт, що картини щастя описуються Тургенєвим як невід’ємні
від Росії. Це безпосередня вказівка на "загородный русский дом", згадка запаху резеди та липи (липа
завжди сприймалася саме як російське дерево – наприклад, на відміну від каштана). Це опис зовнішності
дітей: русяві голови, світлі (треба думати – блакитні) очі. І ще така типова для російського побуту риса,
як самовар, до того ж "патриархальный".
Картини молодості, радощів життя не мають продовження, подаються в якійсь статиці, котра нібито
здатна зберегти щастя буття. Тим важче падають останні слова останнього речення: " ... и все они
умерли... умерли..." Проте загальний фон вірша, в об’ємі котрого явно переважають, сприймаються
самостійними картини світла, молодості, щастя, справляє враження не пригніченості – швидше
меланхолійної заглибленості. У вірші звучить "за тужливими роздумами – безмежна любов до природи,
до життя" [5:311] (переклад наш – Р.Х.).
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содержательному и языковому анализу текста.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ
МОВНО-СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХУДОЖНІХ І ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ
Автор статті доводить ефективність вибору інтерактивної навчальної моделі для формування
стилістичної вправності й розвитку творчих здібностей студентів нефілологічних факультетів.
У процесі роботи над мовними засобами художнього й публіцистичного стилів студенти
ознайомлюються з кращими творами вітчизняної й зарубіжної художньої літератури, публіцистикою
різних жанрів, а також поринають у багатство рідної мови, втілене в українському фольклорі. Не є
секретом той факт, що студенти (навіть педагогічного ВНЗ), обмежившись свого часу творами,
передбаченими для обов’язкового читання у школі, нерідко замінюють хорошу книгу комп’ютерною
грою, кінофільмом, в такий спосіб задовольняючи свої духовні потреби. Тому введення курсу практичної
стилістики на соціально-психологічному факультеті не тільки сприяє розвитку стилістично-мовленнєвих
навичок майбутніх фахівців, а й дозволяє викладачеві заповнити подібні прогалини інтелектуального (а
втім і патріотичного) виховання нашої молоді. Отже, за словами О. Гончара, "художні шедеври класики
хай стануть для нас взірцем і мірилом", і, можливо, згодом хтось із наших обдарованих студентів стане
відомим поетом, письменником, журналістом…
Далі спробуймо поглянути на художні та публіцистичні тексти крізь призму функціональної, або
прикладної, стилістики. Вивчення практичної стилістики української мови студентами нефілологічних
факультетів має деяку специфіку, зумовлену насамперед зведенням до мінімуму об’єму теоретичних
знань з мови та культури мовлення і приєднанням набутих мовно-мовленнєвих умінь і навичок до
комплексу відповідних фахових. Відсутність у навчальних планах, приміром, майбутніх практичних
психологів і соціальних педагогів, курсу літератури і обмежена кількість годин для вивчення предметів
мовознавчого циклу примушують викладача шукати такі моделі організації навчального процесу, які
дозволяють студентам не тільки без зайвої напруги узагальнити набуті у школі знання з мови, засвоїти
нову інформацію, обробити її, навчитися використовувати на практиці знання зі стилістики мови, а й
максимально оптимізують розвиток творчих здібностей студентів. Модель інтерактивного навчання
видається нам для вирішення даної проблеми оптимальною (зазначимо, що до неї вдавалися свого часу
В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїна, С. Лисенкова та ін.). Останнім часом елементи
інтерактивного навчання все частіше з’являються у практиці вузівських викладачів і шкільних учителів,
а також є предметом окремих наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених. З простими
інтерактивними технологіями студенти знайомі ще зі школи (робота в парах, малих групах, мозковий
штурм, дискусії тощо).
"Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен
учень (студент – авт.) відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність" [1:9]. Саме така
організація роботи з художніми й публіцистичними текстами дозволяє студентам-нефілологам відчути в
собі цю "інтелектуальну спроможність" і отримати критичні зауваження не тільки з боку викладача, а й
(що, можливо, найголовніше!) з боку сокурсників.
Семінарські і лабораторні заняття з практичної стилістики української мови проводимо, як правило,
після того, як студенти прослухають лекції з відповідних тем – на них засвоюється приблизно 5%
інформації - і самостійно підготуються до практичних занять, користуючись матеріалами лекцій,
підручників, посібників, – отже, ще 10% теоретичного матеріалу стає зрозумілим. Прийшовши на
практичне заняття, студенти виконують відповідні вправи на закріплення засвоєних знань і з’ясовують
незрозуміле. Наведемо приклади.
1. На першому практичному занятті з теми "Функціональні стилі сучасної української мови. Загальна
характеристика" після фронтального опитування студентам пропонується визначити стиль, підстиль,
жанр, комунікативну мету й специфічні мовні засоби 25 текстів, в тому числі художніх і публіцистичних.
Для цього використовуємо індивідуальну й кооперативну (колективну) форми навчальної діяльності:
студенти спочатку самостійно розподіляють пропоновані тексти за приналежністю до певного стилю
мови, а потім об’єднуються у "малі групи", кількість яких відповідає кількості стилів. Кожен з учасників
"малої групи" обирає собі текст для розбору (за єдиною для всіх схемою мовно-стилістичного аналізу),
при цьому кращі студенти виступають "лідерами" і навчають "слабких" студентів. Викладач не є
пасивним спостерігачем – він підходить до кожного "кола" і у разі потреби надає консультації, не
переймаючи при цьому ініціативи від "лідерів". Після обговорення кожна "мала група" обмінюється
кількома членами із сусідньою і починається "робота в парах", в ході якої кожен повинен навчити
"новачка" правильно проаналізувати той текст, який він вже добре засвоїв. Результатом цієї колективної
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діяльності є 90% засвоєння даної теми студентами, чого, практично, не можливо було б досягти шляхом
застосування традиційної методики проведення практичного заняття.
2. Вузівська лекція як форма навчальної діяльності має свої переваги й недоліки. По-перше, іноді вона
є чи не єдиним джерелом здобуття теоретичних знань, по-друге, широка студентська аудиторія здобуває
ці знання опосередковано, через викладача (щодо курсу практичної стилістики української мови це
особливо підтверджується, оскільки йдеться про нефілологів). Однак ученими встановлено, що лише 20
хв. можна утримувати увагу слухачів, і то протягом цього часу вони засвоять близько 40% пропонованої
інформації. Спираючись на дослідження в галузі інтерактивних технологій навчання, ми удосконалили
традиційну методику проведення лекцій з деяких тем практичної стилістики, які видалися нам особливо
насиченими за змістом, - поділили лекційний час (90 хв.) на декілька частин:
- Актуалізація знань з усієї теми лекції (10 хв.). Студентам запропоновано записати у лівій
частині зошита тезами все, що вони вже знають з даної теми.
- Усвідомлення змісту кожного з питань теми (за планом лекції, близько 60 хв.). В міру
викладу лектора студенти послідовно відповідно до питань плану підкреслюють зеленим
кольором ті зі своїх тез, які відповідають сформульованим викладачем, а свої неправильні думки
підкреслюють чорним кольором. Нові теоретичні відомості, записані від викладача, розміщуються
у правій частині зошита.
- Узагальнення отриманих знань, здійснюється в кінці викладу кожного з питань теми і в
кінці всієї лекції – 15-20 хв. Форми узагальнення різноманітні – від запису основних термінів теми
на дошці по пам’яті й колективного пояснення їх значень до відповідей на контрольні запитання
викладача або взаємоопитування за питальником, складеним самими студентами.
Отже, традиційний монолог лектора активізує як репродуктивний, так і творчий тип діяльності
студентів - тобто, вони вчаться слухати, запам’ятовувати, узагальнювати і навчати інших.
Українські та зарубіжні майстри пера залишають нам чудові зразки використання мовностилістичних
засобів, зокрема тропів, для емоційно-образного змалювання явищ дійсності, подій, людей. Тому цілком
закономірно, що обдаровані студенти, які ще в школі мали схильність до поетичної або прозової
творчості, прагнуть удосконалити свої здібності, тим більше, що мовознавчі й літературознавчі знання
поглибились і, крім того, з’явились навички стилістичного аналізу текстів різних жанрів (ми беремо
уривки з прозових і поетичних творів Лесі Українки, А. Тесленка, І. Франка, М. Рильського, Л. Костенко,
О. Гончара, П. Тичини, Л. Толстого, А. Чехова, М. Сервантеса, В. Гюго, Р. Кіплінга, А. Міцкевича,
К. Ушинського, В. Сухомлинського, К. Мотрич, Д. Павличка, Я. Гояна, О. Довженка, В. Коротича,
М. Вінграновського, В. Скуратівського та ін.). Дуже важливо "вловити" той момент, коли у студентів
з’являється "бажання творити". Завдання продуктивного характеру даються всім студентам, але з-поміж
робіт, виконаних ними, колективно обираються кращі - при цьому виникають дискусії, в ході яких кожен
може висловитись, проаналізувати твір однокурсника, виступити його опонентом. Для публічних читань
виділяємо окреме узагальнююче заняття, після якого визначаємо індивідуальний рейтинг студентів
щодо вивчення курсу практичної стилістики в цілому. Наведемо перелік таких творчих завдань:
1. Виписавши зі словника десять тематично об’єднаних фразеологізмів, складіть з ними невеликий за
обсягом (200 слів) художній або публіцистичний текст-опис, міркування або розповідь. Доберіть
відповідний заголовок.
2. Використовуючи мовні засоби публіцистичного й художнього стилів, напишіть невеликий за
об’ємом (200 слів) нарис про свого сучасника – яскраву й неординарну особистість.
3. Використовуючи мовні засоби художнього (публіцистичного) стилю, напишіть сатиричну замітку до
вузівської газети під заголовком: "Як першокурсник до іспитів готувався і що з цього вийшло".
4. Напишіть невеликий за обсягом (200 слів) роздум, користуючись вимогами до мови газетножурнального підстилю, за темою: "Чи є потойбічне життя?".
5. Використовуючи мовні засоби газетно-журнального підстилю, напишіть невелику (200 слів) статтю
"Шануймо Тараса Шевченка".
6. Використовуючи мовні засоби художньо-публіцистичного стилю, опишіть людину, в якої Ви мрієте
взяти інтерв’ю. Цей невеличкий текст-опис (200 слів) стане початком майбутнього репортажу.
7. Керуючись вимогами до інтерв’ю, напишіть послідовний перелік запитань (15), адресованих (за
вибором) відомому письменнику, актору, політику, спортсмену, вченому тощо.
8. Використовуючи засоби художньої виразності, напишіть невелике оповідання (200-250 слів) під
заголовком: "Діти вулиці…".
9. Напишіть легенду, орієнтуючись на фольклорні зразки, за однією з тем: "Чому вербу називають
плакучою?", "Голубина любов", "Лебедина вірність", "Чому ведмеді взимку сплять?", "Скеля
Чацького" в Житомирі".
10. Напишіть невелику (200 слів) замітку до вузівської газети (стаття аналітичного жанру, художньопубліцистичний фейлетон, інтерв’ю – інформаційний жанр – за вибором) на тему: "Плагіат, або
Вкрадені думки".
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11. Уявіть, що Ви – автор фантастичного або історичного роману. Опишіть (за вибором) інтер’єр оселі
давніх слов’ян або землян майбутнього століття.
12. Укладіть список тем (15), за якими Ви запропонуєте своїм однокурсникам написати художній або
публіцистичний текст (роздум, опис, розповідь).
13. Керуючись вимогами до епістолярного стилю, зробіть запис до щоденника за поточний день
(використайте при цьому описи людей, предметів, простору, роздуми, розповіді – залежно від подій
дня).
14. Користуючись мовними засобами художнього і розмовного стилів, напишіть текст гумористичної
сценки-мініатюри за однією з тем: "Марина і Світлана збираються на дискотеку", "Віртуальна
реальність, або Відірвись від комп’ютера", "Психолог прийшов до дітей", "Важко бути
перекладачем!".
15. Напишіть замітку до вузівської газети під назвою: "Бережіть "собор своєї душі"".
16. Використовуючи мовні засоби художньо-публіцистичного стилю, напишіть невеликі за обсягом (200
слів) дорожні замальовки за однією з тем: "Їду до рідного села", "Мандрую авто до Криму", "Мій
шлях на Говерлу" тощо.
17. Опишіть природу Вашої батьківщини, використовуючи засоби художньої виразності (тропи).
18. Використовуючи мовні засоби епістолярного стилю, напишіть листа з розповіддю про своє
студентське життя, адресованого подрузі, другу, рідним, вчителю тощо.
Отже, використання інтерактивних технологій оптимізує вивчення будь-якої дисципліни, зокрема
предметів мовознавчого циклу й літературознавства, що є надзвичайно актуальним для гуманітаризації й
гуманізації системи освіти в країні.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./ О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред.
О.І. Пометун. – К.: А. С. К., 2003. –192 с.
Матеріал надійшов до редакції 2.02.2004 р.
Климова Е.Я. Использование интерактивных технологий обучения в процессе стилистического
анализа художественных и публицистических текстов.
Автор доказывает эффективность выбора интерактивной модели обучения для формирования
стилистической искусности и развития творческих способностей студентов-нефилологов.
K. Ya. Klymova . The Use of Interactive Technologies of Education in the Process of Stylistic Analysis of
Literary and Publicistic Texts.
The paper proves the effectiveness of choosing the interactive mode of teaching in order to build the stylistic
competence and develop the creativity of the students of non-linguistic disciplines.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЖИВАННЯ КОНТАКТНОГО І ДИСТАНТНОГО
ПРОСТОГО ПОВТОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуті деякі лінгвостилістичні особливості вживання контактного і дистантного
простого повтору в сучасній англійській мові
Під терміном "лексичний повтор" можна розуміти два явища, в залежності від того, що ми
розуміємо під мовою: мова як процес чи результат цього процесу [1:20]. Розуміючи мову як процес,
можна за робочим визначенням вважати повтором (в даному випадку простим повтором) вторинне (або
неодноразове) відтворення в певному відрізку мови лексичної одиниці (слова або словосполучення).
Дане визначення акцентує увагу, перш за все, на формальних категоріальних ознаках повтору. Саме
з формальної точки зору повтори можна вважати тавтологічно сталими комплексами, що
характеризуються певним (обмеженим) набором структур.
Ці комплекси можуть розглядатись як:
1) семантичне дублювання, яке часто ототожнюється з редуплікацією та плеоназмом:
"Well, with that Revere started moving, and, when he started to move, he moved fast." (Eleven American
Stories. A Tooth For Paul Revere, p.134);
2) синтаксичне дублювання (редуплікація граматичної структури речення):
"– I thought I was doing a good deed. – Of course you did. Of course you did." (J.Steinbeck. The Winter
Of Our Discontent, p.219);
3) Носії певного стилістичного значення [2:24]:
"Ellen is a girl-girl-girl and thirteen to boot, sweet and sad, gay and delicate, sickly when she needs it."
(J.Steinbeck. The Winter Of Our Discontent, p.70).
Повтори не слід розглядати лише як формальну надлишковість. Вони належать до актуалізаторів
експресії і виконують такі функції: 1) надання мовленню емоційної виразності; 2) інтенсифікація ознаки;
3) показник емоційного стану; 4) модальна (або моделююча) функція. [3:5-6].
Безперечно, художня значущість повтору базується на тому, що лексичний повтор містить в собі
повтор фонетичний, а синтаксичний повтор підхоплює повтор словесний. Зовнішня ж гармонійність
повтору приводить до стилістичного ефекту, який ми й визначаємо як естетичну експресивність.
Вивчення морфологічних значень, які передаються повтором, з позицій функціонально-семантичних
полів дозволяє стверджувати, що повтор – периферійний засіб трьох функціонально-семантичних полів:
аспектуальності, компаративності та нумеральності. Повтор передає категоріальні значення і входить до
складу різних мікрополів: тривалості, ітеративності, процесуальності, множинності, високого ступеня
якості [4:17]. Якщо за критерій брати синтаксис, то типи надлишкових конструкцій будуть такі:
1. Повне структурно-семантичне дублювання.
"First thing to do was to call Mary and tell her I had to be a little late. Yes, but hurry, hurry, hurry.
News, news, news." (J.Steinbeck. The Winter Of Our Discontent, p.201)
2. Часткове структурно-семантичне дублювання з подальшим розгортуванням.
"He preferred to come on innocent – innocent and perplexed, and even dumb-looking." (S. Bellow. More
Die Of Heartbreak, p.7)
3.Часткове структурно-семантичне дублювання з його згортуванням [5:9-13]
"But the time ist’t quite ripe yet – not quite ripe." (Eleven American Stories. A Tooth For Paul Revere,
p.134)
Розуміючи мову як текст, тобто результат мовного процесу, повтором можна вважати наявність
однієї й тієї ж лексичної одиниці в різних частинах одного речення, що розташовані або контактно, або
дистантно. Отже, всі повтори можна умовно поділити на контактні чи дистантні.
Контактний повтор як неодноразове вживання лексем, що слідують одна за одною в межах певного
висловлювання має ряд характерних ознак, а саме: 1) мінімально дворазове повторення лексичної
одиниці; 2) повторювана мовна одиниця належить до лексичного рівня мови; 3) контактне розташування
повторюваних одиниць; 4) непроникненість одиниці; 5) семантична цілісність одиниці; 6) граматична
обмеженість повторюваних одиниць [6:117-118].
Услід за З.М. Саріною [7:8], контактним ми вважаємо повтор, при якому слова, що повторюються,
ідуть одне за одним і відокремлюються розділовими знаками, а саме:
- комою:
© Маліновський Е.Ф., 2004
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"Good, good. He is a lovely boy." (E. Segal. Man, Woman and Child, p.8)
"Dead, dead, dead. Who is dead?" (R. Aldington. Death Of A Hero, p.29);
- крапкою:
"Hullo, hullo. Hullo!" (R. Aldington. Death Of A Hero, p.30);
- трьома крапками:
"Blue water – white sails – tennis – golf – horseback riding – driving, /…/ and
kisses…kisses…kisses!" (Th. Dreiser. An American Tragedy, p.534);
- дефісом:
"Crash, crash-crash, crash, crash-crash-crash-crash came the whizz-bangs, and the pineapple
smell became stronger than ever". (R. Aldington. Death Of A Hero, p.322);
- знаком оклику:
"Dreadful! Dreadful!" put in Samuel. "I really can’t grasp it yet."
(Th. Dreiser. An American Tragedy, p.121);
- знаком питання:
"And
what
would
the
morrow’s
papers
reveal?
What?
What?"
(Th. Dreiser. An American Tragedy, p.66);
- тире:
"But that’s awful. You mean – you mean you own the store?" (J. Steinbeck. The Winter Of
Our Discontent, p.209);
- відсутність будь-яких знаків пунктуації (це залежить, скоріше за все, від індивідуального
стилю автора) :
"When we die everyone will say it was you. You You You." (Z.Smith. White Teeth, p.152).
На нашу думку, різновидом контактного повтору слід вважати також сполучення слів за допомогою
службових частин мови – сполучників та прийменників:
"Millions and millions, and most of them don’t know they’re born yet!" (J. B. Priestley. Angel Pavement,
p.17-18);
"She and her father were skiing in Switzerland, moving down a steep slope side by side with an icy wind
whipping past them /…/ " (S. Sheldon. Bloodline, p.72);
"It rained day after day, and week after week, untill Charles could no longer bring himself to check the
weather reports." (S.Sheldon. Bloodline, p.53).
При дистантному повторі слова, що повторюються, можуть бути розділені певною синтаксичною
одиницею [8:18]:
- словом:
"The menus were mats on the tables, and completely unnecessary. Ribs, ribs and ribs."
(J.Grisham. The Firm, p.52);
- cловосполученням:
"There seemed to be quotas for these things. There seemed to be quotas for death and starvation" (E.
Doctorow. Ragtime, p.45);
- реченням:
"All right," Jake said. "All right, all right, all right, kill me, drive me crazy" (W. Saroyan. The Oranges,
p.494);
- декількома реченнями або абзацом:
"He’s lying, I tell you. He’s lying. The sonofabitch is lying. I know he’s lying." (J.Grisham. The Firm,
p.255).
На думку Р.О. Лєпіної, можна стверджувати, що контактність повтору у більшості випадків
пов’язана з його факультативністю, оскільки контактний повтор зумовлений найчастіше стилістичними
причинами. Дистантний повтор, навпаки, є обов’язковим. Під обов’язковістю повтору мається на увазі
обов’язковість позиції, яка в другому реченні повинна бути заповнена або даною лексичною одиницею
(суто повтор), або його замінником (займенником, синонімом тощо) [9: 6-7].
Дане твердження здається досить суперечливим, оскільки обов’язковість чи факультативність
повтору для структури речення перевіряється:
1) Можливістю (неможливістю) уникнення повтору. Вилучення елементів повтору приводить, перш
за все, до втрати стилістичного компоненту, завдяки якому, власне кажучи, і досягається стилістичний
ефект. Порівняємо:
"He would never be able to shake it off – never, never, never."(Th. Dreiser. An American tragedy, p.51);
* "He would never be able to shake it off."
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Слід зазначити, що при зменшенні кратності елементів повтору (тобто кількості повторюваних
одиниць) може втрачатись композиційний та смисловий компоненти висловлювання.
"My old pie", he said. "Oh, daddy, daddy, daddy, daddy, dads, dads, dads." (F.S.Fitzgerald. Babylon
Revisited, p.132);
* "My old pie", he said. "Oh, daddy."
2) Можливістю (неможливістю) компресії речення. Вилучення повтору з структури речення
(або його компресія) приводить не стільки до втрати стилістичного ефекту чи смислового компоненту,
скільки до порушення граматичної структури (особливо це стосується форм хезитації):
"I came… I came… I don’t know whether I can tell you about myself or not." (Th. Dreiser. An American
tragedy, p.492);
* "I came… that is… I don’t know whether I can tell you about myself or not".
Уникнення повтору накладає певне відображення на лексичне наповнення конструкції. При
компресії речення застосування лексичних одиниць з підвищеною експресивною конотацією є
стилістично невиправданим:
"Coloured, Coloured, Coloured," her voice rose passionately. Her fiine eyes flashed." (G.Gordon. Let the
day perish, p.36)
* "Coloured," her voice rose passionately. Her fiine eyes flashed."
У даному випадку було б зайвим говорити про факультативність чи обов’язковість повтору,
оскільки компресія приведе до порушення відповідності між планом денотації та планом конотації, а
отже й до втрати емоційно-експресивного компонента.
3) Наявністю (відсутністю) з’єднувального елемента. Особливо це стосується такого виду
повтору як полісиндетон, за допомогою якого створюється ритмо-евфонічний та поліфонічний ефект.
Опущення з’єднувального сполучника привносить у висловлювання елемент звичайного перерахування:
"The variety of goods that the peddlers sold was staggering: linens and laces, ticking and yarn, leather and
meats and vegetables and needles and soft soap and plucked whole chickens and candies and buttons and
syrups and shoes." (S.Sheldon. Bloodline, p.77);
* "The variety of goods that the peddlers sold was staggering: linens, laces, tic- king, yarn, leather,
meats, vegetables, needles, soft soap, plucked whole chickens, candies, buttons, syrups, shoes."
Якщо ж з’єднувальний елемент є невід’ємною частиною повтору (клішовані вирази), опущення
цього елемента неможливе:
"They would insist that Anna read them the tales of ogres and goblins and witches over and over again,
and at night Anna would put them to bed, singing them a lullaby /…/." (S. Sheldon. Bloodline, p.30).
4) Можливістю (неможливістю) повної заміни контактного повтору дистантним і навпаки. Як
контактний, так і дистантний повтор виконують свої, притаманні лише їм, функції. На нашу думку,
повна заміна контактного повтору дистантним і, навпаки, може привести або до утворення нового типу
повтору, або ж до зменшення чи збільшення емоційного компонента висловлювання і навіть до
протиріччя лексико-граматичним нормам його побудови. Порівняємо:
"He looked at her and murmured, "I know, I know. I’ve hurt you much." (E.Segal. Man, woman and
child, p.203);
* "He looked at her and murmured, " I know. I’ve hurt you so much. I know."
Або: "He might have been forty-five; he might have been nearly fifty; it was difficult to tell his exact
age." (J.B.Pristley. Angel Pavement, p.10);
* "He might have been, he might have been forty-five, nearly fifty; it was difficult to tell his exact age."
Отже, повтор (як контактний, так і дистантний) несе експресивно-емоційне навантаження, і будьяка компресія чи звичайне вилучення елементів повтору приводить до втрати як смислового, так і
стилістичного компонентів даного відрізка мовлення.
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ЕЛІПТИЧНІ СТРУКТУРИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ПРИСЛІВ’ЇВ ТА АЛЮЗІЙ У
ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Предметом статті є дослідження виникнення, функціонування і прогнозування подальшого вжитку
еліптичних структур в сфері фразеологізмів, прислів’їв та алюзій в заголовках художніх текстів.
Художній текст, як і будь-який інший, підпадає під загальні вимоги, що висуваються до цієї
вербальної одиниці: зовнішня зв’язність, внутрішня осмисленість, можливість своєчасного сприйняття,
здійснення необхідних умов комунікації [1:507]. Тема тексту розвивається шляхом взаємодії підтем
надфразних єдностей. Підтема надфразної єдності базується на зв’язності речень, які поєднані між собою
через повторення певної інформації щодо головних осіб, сюжетних ліній, деталей оточуючого
середовища тощо. Текст може існувати в усній і письмовій формах, але його художній варіант є
письмовою одиницею. В цьому випадку текст, створення якого детерміновано прагматичною
необхідністю спілкування, спрямовано на його сприйняття учасниками комунікації, які є уявними
особами. Відсутність безпосереднього зворотного зв’язку висуває жорсткі вимоги до його організації:
підбору засобів, їх інтеграції в єдину систему, яка підпорядкована головній комунікативній меті,
наявності таких характерологічних ознак як послідовність, розгорнення, зв’язність, закінченість.
Основною структурною одиницею тексту є комунікативний за своєю природою фрагмент, що містить
послідовність пов’язаних на основі значення, синтаксичних та інтонаційних зв’язків речень – складне
синтаксичне ціле (ССЦ) [2:9]. Його характерною ознакою є структурна цілісність, самостійність,
відносна незалежність від контексту, тісний зв’язок складових частин. Межею такої одиниці вважається
послаблення або зникнення зв’язку між реченнями, на яких базується певна підтема, тобто реченнями
цього ССЦ.
Текст, як відомо, є найвищим ярусом мовної системи. Кожен текст надає певну інформацію,
спрямування якої, як правило, можна встановити із назви тексту, що добре усвідомлюється авторами, для
яких дуже часто заголовок визначає подальший вибір художньо-стилістичних засобів, тематичне
наповнення матеріалу. На думку І.Р. Гальперина [3:133], більшість текстів різних типів мають назву, яка
або в конкретній, або в завуальованій, імпліцитній формі виражає ідею, концепт автора. Функціями назви
є номінація і предикація, яка сприймається імпліцитно. Художній текст, на відміну від наукового, часто
має метафоричне чи метонімічне підґрунтя, зміст якого можна зрозуміти тільки завдяки аналогіям,
обізнаності з іншими літературними творами, фразеологізмами тощо.
Серед фразеологізмів (англ. idioms), прислів’їв, які виступають назвами художніх текстів, є багато
таких, що мають еліптичну структуру. Це пояснюється статичністю комплектуючих вказаних
структурних одиниць, їх поширеністю серед широкого кола носіїв мови. Еліпсисом називається зворот, в
якому пропущено структурну одиницю, що є логічно і граматично необхідною і яку легко встановити з
контексту чи ситуації [4:25]. Еліпсис, який є результатом реалізації мовної економії на структурному
рівні, функціонуючи у таких конструкціях, дозволяє легко встановити первісний вигляд повної одиниці
для її адекватного розуміння. Внаслідок цього спостерігається семантичне ускладнення, конденсація
змісту еліптованої структури [5:28].
Так, наприклад, назвою одного з оповідань відомої англійської письменниці А. Крісті є "Where
There’s a Will" [6]. Цей заголовок можна розглядати як скорочення прислів’я "Where there’s a will, there’s
a way", повний варіант якого фіксується фразеологічним словником [7:377], який надає переклад: "з
усякого становища є вихід; де є настирливість – буде успіх; де хотіння – там і уміння". Але в такому
випадку спостерігається не тільки пропуск (еліпсис) другої частини прислів’я, а й зміна значення
конструкції, де іменник "will" більше схильний до значення "заповіт", про який і йдеться в художньому
тексті. Читач може на свій розсуд закінчити вислів або за усталеною схемою, або відповідно до змісту
оповідання після ознайомлення з історією заповіту місіс Гартер та шляхом для його отримання,
винайденого її племінником Чарльзом.
Аналогічна еліптизація вживається іншим англійським письменником У.С. Моемом у художньому
творі "A Friend in Need" [8] – "Друг пізнається в біді", де також пропущено другу частину. Повний
варіант прислів’я – "A friend in need is a friend indeed" ("При горі та в лиху годину узнаєш вірну людину"
[7:135]) – має позитивне забарвлення. Але песимістичний фінал оповідання не дозволяє назвати
заможного персонажа містера Бертона справжнім другом через його ганебний вчинок. Це пояснює
бажання автора порівняти оригінальний варіант прислів’я з тим, який логічно випливає із змісту твору.
© Велика А.М., 2004
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Зустрічаються й випадки, коли під еліптизацію підпадає майже все дитяче римування, частину
першого рядка якого обрано як назву роману. Тут слід звернутися до такого терміну, як алюзія, який
означає стилістичну фігуру, яка співвідносить те, що описується чи відбувається в дійсності, із
усталеним поняттям чи словосполученням літературного, історичного, міфологічного порядку [9:28].
Йдеться про "Десятеро маленьких негренят" А. Крісті [10]. Вказане римування добре відоме широкому
колу читачів, які, знаючи його зміст, можуть прогнозувати перипетії сюжету художнього детективного
твору.
Іноді автором еліптується частина поетичного тексту, свідками чого виступають читачі роману
У. Сомерсета Моема "Розмальована завіса" [11]. Його назва – це еліптизація поетичних рядків "Сонету"
П.Б. Шеллі "Lift not the painted veil which those who live call Life … " ("Не піднімайте розмальовану
завісу, яку ті, хто живе, називають життям"). Скорочений варіант поетичного вислову автор вживає як
епіграф [11:3] : "... the painted veil which those who live call Life" ("розмальована завіса, яку ті, хто живе,
називають життям"), дещо змінюючи оригінальне значення. Якщо П.Б. Шеллі закликає до абстрагування
від земної проблематики, то Сомерсет Моем вважає за доцільне підняти завісу життя, показати його з
усіма недоліками, негативними реаліями та неправедними людськими вчинками, які часто ховаються від
стороннього ока під вуаллю улесливих фраз, фальшивої доброзичливості, прийнятих у суспільстві
стандартних норм поведінки.
До еліптизації та паралельного розкладання фразеологічної конструкції вдається і Р. Кіплінг в казці
"How the Leopard got his Spots" [12] ("Як леопард отримав свої плями"/ "Як у леопарда з’явились плями").
Її назва пов’язана із біблійною фразою "Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots?"
(Jeremiah, XIII, 23), що перекладається таким чином : "Горбатого могила виправить; з лисиною родився, з
лисиною і помреш" [7:78]. Автор розповідає про виникнення у тваринному світі здатності до
пристосування. Ця схема поширюється і на суспільство, що, на нашу думку, проводить аналогію з
відомою скороченою усталеною конструкцією.
Наведені приклади свідчать про необхідність ретельного підходу до вивчення усталених висловів,
фразеологічних одиниць, прислів’їв тощо з метою їх адекватного вживання в художньому тексті та
вірної інтерпретації за наявності еліптованих варіантів.
З погляду стилістики еліптичні конструкції мають певний стилістичний потенціал через відсутність
надмірної інформації, стилістичної напруги, що виникає через зміну деяких синтаксичних
закономірностей та дію ефекту порушення очікування, який викликано необхідністю відтворення
раптово пропущеної одиниці. Семантичну повноту останньої читач усвідомлює самотужки із ситуації,
контексту, проведення аналогій. Якщо в діловому, науковому, науково-популярному стилях еліпсис
виступає, як правило, тільки як засіб виділення деяких елементів тексту, запобігання надмірної
інформативності, утворення термінологізації, а іноді сприяє формуванню експресивного ефекту, то
газетно-публіцистичний стиль та стиль художньої літератури мають ще і характерологічну,
композиційно-виразну, інтонаційно-ритмічну функції, що знаходять своє матеріальне втілення навіть у
заголовках художніх текстів [13:88].
Аналізуючи назви художніх текстів, можемо засвідчити, що еліптизація в сфері фразеологізмів,
прислів’їв, алюзій призводить до ускладнення, конденсації змісту. Це може викликати проблеми із
адекватним сприйняттям текстового матеріалу.
Як висновок зазначимо, що з метою уникнення таких непорозумінь еліптизацію слід поширювати
тільки на сферу добре відомих усталених конструкцій, фразеологізмів тощо, повний вигляд яких легко
відтворюється читачами, адже осмислення семантичного наповнення назви художнього твору є
важливим моментом у процесі її декодування, проектування на художній текст в цілому.
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Великая А.М. Эллиптические структуры фразеологизмов, пословиц и аллюзий в художественном
тексте.
Предметом статьи является исследование возникновения, функционирования и прогнозирование
дальнейшего развития употребления эллиптических конструкций в сфере фразеологизмов, пословиц и
аллюзий в заглавиях художественных текстов.
Velyka A.M. Elliptical Structures of Idioms, Proverbs and Allusions in the Belles-Lettres Text.
The paper studies the origination, functioning and prognosing of the further development of elliptical structures
in the sphere of idioms, proverbs and allusions in the belles-lettres texts titles.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АД’ЄКТИВНОГО ТИПУ
У МОВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
В статті аналізуються фразеологічні одиниці (ФО) ад'єктивного типу у мові художніх творів
В. Винниченка. Письменник майстерно використовує ФО для позначення фізичних якостей, рис
характеру персонажів його творів. Частина ад'єктивних ФО виражає характеристики предметів,
абстрактних явищ. Ключові поняття: прикметниковий фразеологізм, стійка сполука, конотативний
аспект значення, компонент фразеологізму.
Образність, емоційно-експресивна наснаженість, виразний оцінний компонент є ознакою
фразеологічних одиниць прикметникового типу. У художньому мовленні, зокрема у мові творів різних
жанрів Володимира Винниченка, такі одиниці виступають тоді, коли необхідно не просто назвати певну
психічну, фізичну ознаку людини чи рису її поведінки, а й дати їм точну, виразну, емоційно та
експресивно наснажену характеристику, висловити ставлення до об’єкта [1: 4]. За допомогою ФО
прикметникового типу письменник передає найтонші відтінки стану персонажа, його реакції на зовнішні
подразники, події, явища життя, які можуть відбиватися на поведінці, зовнішності особи, що і
засвідчують фразеологізми, наприклад: родився в сорочці – дуже щасливий; очей не можна одвести –
дуже гарний, привабливий; ноги не тримають [Сон.: 45] – дуже втомлений, схвильований; не всі вдома
[Сон.: 284] – хто-небудь дурний, недоумкуватий; гострий на язик [Покл.: 36] – дотепний, здатний
влучно й гарно говорити; як дві краплі води – дуже схожі між собою та ін.
З-поміж інших загальномовних ФО такі одиниці аналізувала у соїй роботі Л. Щербачук [2: 5-7].
Л. Науменко, досліджуючи мову ранньої прози Володимира Винниченка, розглядала й особливості
функціонування фразеологічних одиниць різного типу [2:167-170], проте об’єктом аналізу ФО усієї
різножанрової творчої спадщини письменника ще не були. Наша стаття продовжує дослідження автора
груп фразеологізмів, співвідносних з частинами мови [5: 6]. Частковість, неповнота опрацювання
різноманітного за формою, семантико-стилістичними, лексико-граматичними ознаками багатого
фразеологічного матеріалу мови художніх творів В.К. Винниченка визначили мету роботи:
проаналізувати особливості функціонування ФО прикметникового типу в художньому тексті (на
матеріалі творів В. Винниченка). Мета передбачає вирішення наступних завдань: із усього загалу ФО
виокремити одиниці, що співвідносяться з прикметниками; визначити семантичні групи; проаналізувати
особливості їх функціонування в художніх творах різних жанрів.
Про стан персонажа можуть свідчити очі, вираз обличчя, стан організму, наприклад: очі блищать
(світяться) [Вес.: 283], розширені очі у когось [Сл., 89\7: 95]: "Вона хитнула головою. Очі з-під хустки
блищали жовто-синім блиском і були поширені, дико-напружені "[Вес.: 283] – хто-небудь веселий,
радісний, збуджений"; вигляд виражає певні почуття [4:599]
На схвильованість, розгубленість, душевне збентеження може вказувати і поведінка персонажа, не
виражена мімікою чи жестами. При цьому автор найчастіше використовує компаративні конструкції,
компонентний склад яких підкреслює нетиповість, відмінність вчинків і дій персонажа порівняно зі
звичайним станом: а) не при собі , ніби не свій; сам не свій – дуже зніяковілий, приголомшений чимнебудь [4: 779]; б) як у чаду; як у тумані , – неврівноважений у своїх діях та вчинках, позбавлений
можливості ясно мислити, розуміти та сприймати дійсність [4: 943]; в) як неприкаяний, не до жартів
[Нов. зап.: 189] – хтось засмучений, у поганому настрої чи у стані душевного розладу [4: 290, 547]; ні
живі ні мертві [Кр.: 391] – дуже налякані, приголомшені, заціпенілі; г) збитий з пантелику –
збентежений, розгублений [4: 322];
Прикметникові фразеологічні одиниці образно, виразно, емоційно позначають фізичні та вікові
особливості людини, передають певні якості ( позитивні чи негативні), риси характеру через інші ознаки,
властиві істотам, відношення до предметів і явищ дійсності.
1.
Фізичні якості.
Врода: очей не можна одвести, обділила красою природа: "Срібний. А як ви такі гарні та милі,
що од вас і очей не можна одвести, так що ж мені робить." – хтось дуже гарний, вродливий [4:
116]; "Остап....ці казочки придумали дівчата, яких обділила красою природа." (Пор.: доля обділила).
Сила, міць: бугая може звалити, кам’яне здоров’я, здорова духом і тілом, нема куди сил
дівати [Сон.: 509]: "Сам. Автон. Ах, Сидоре Марковичу!...Думаєте, як у вас кам’яне здоров’я, так і
у всіх...", хтось має дуже хороше здоров’я. "Антонович... Цей же гімнастик, – студент, значить,–
бугая може звалити, не то, що такого хирлявого, як Євген Михайлович." – хтось дуже міцний,
дужий.
© Устенко Н.В., 2004
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Вік: кості молоді; під стіл пішки ходила; недавно з яйця вилупився: "Д. Палькарась... Не плач,
дівчино... Іди та танцюй, поки кості молоді"; " Остап сміється. Ох, моя мишко! Ти ще під стіл пішки
ходила, як я це саме говорив."; "Мартин. Товариш, що крикнув "трусость", видно недавно з яйця
вилупився – сміх – бо не зна, що таке "трусость", а що таке розум.".
Xтось щасливий, безтурботний: не знає лиха, родився в сорочці; бога за бороду піймав."[Кр.: 387].:
"Довбань...Уговорить її треба...Вона дурна впирається, бо ще не знає лиха."; " Андр. Матв... Але уявіть
собі, яка удача: трохи-трохи не попав під автомобіль... Я вам говорю, панове: я родився в сорочці; "Ні,
він не буде сидіти, він бога за бороду піймав [Кр.: 387]
Розумові здібності. ФО цієї семантичної групи умовно можна розподілити на дві групи за
антонімічною ознакою наявності\відсутності розумових здібностей з погляду мовця. При цьому
кількісно переважають фразеологічні одиниці другої групи: вони яскраві за внутрішнім образом,
виражають ставлення мовця: мавпи не вигадає [Кр., 200]; зор з неба не схопить; без розуму [Сл., 89\6:
114]; не всі вдома [Сон.: 284]; не при своїм розумі [Сл., 89\6: 53]; дурний піп хрестив: "Івга... Іди... Він
йому повірить! Дурний ти, і дурний піп хрестив."; " Хоча він мавпи не вигадає, але все-таки
симпатичний простий хлопець." [Кр.: 200] (Пор.: колеса не вигадає ); "Товариші говорили: "Модест
Микульський зор з неба не схопить, але дайте йому зорю, вона буде в його ціліша, ніж в ломбарді".
Протилежними за значенням до них виступають ФО з розумом; не жменею кашу їсть[Кр., 262]: "Він
тоже не жменею кашу їсть..." [Кр., 262]
Фізичний стан: [ноги] як чужі; ноги й руки м ’якнуть [Сон.: 415]; ноги тремтять, підгинаються
[Сон.: 357]; ноги не тримають [Сон.: 45]; руки й ноги стали важкі; не чув ніг – хто-небудь втомлений,
безсилий [4:555, 958]; лице пашить вогнем [Вес.\94: 283] – хтось дуже червоний.
Фразеологічні одиниці рука тверда, ноги тверді [Сон.: 150] антонімічні до попередніх: хто-небудь
рішучий, впевнений у своїх діях [4: 765].
Широкого узагальнення при описі стану людини надають ФО із компонентами серце, душа: на серці
легше, з покійним серцем – хто-небудь спокійний, впевнений.
Компонентами фразеологізмів для позначення фізичного, емоційного стану персонажів часто
виступають назви частин тіла або внутрішніх органів людини. Такого типу фразеологічні одиниці
використовує автор, оскільки вони дозволяють повно, виразно передати психічний, фізичний стан
персонажа, не вдаючись до широких описів.
2.
Риси характеру, набуті властивості.
Ця група прикметникових фразеологізмів значно більша за кількістю, розмаїттям семантичних
відтінків у межах однієї підгрупи.
Дотепний: гострий на язик [Покл.: 36]; за словом в кишеню не лізе; сміливий на язик: " Хоч ти,
дівко, й гостра на язик, а все-таки дурна." [Кр.:274], " Така, часом, дотепна, гостра на язик, така
фарбиста." [Покл.: 36] – здатний дотепно, влучно говорити [4: 192]. Письменник використовує поряд
дві ФО із одним значенням для підсилення мовної експресії висловлювання, для увиразнення
характеристики: "Він, само собою, за словом чи лайкою в кишеню не лізе й відповідає їм такими
"жартами", від яких навіть ці сміливі на язик і не дуже соромливі молодиці верещать від сорому й
одпльовуються." – коли ФО сміливі на язик – сміливі щодо висловлення своїх думок [4: 975] підсилює,
конкретизує значення першого за словом чи лайкою в кишеню не лізе – бути дотепним і метким у
розмові [4: 435].
Мовчазний, небалакучий: язика нема; скупий на слова; лишнього слова не почуєш: " Господи! У
нього язика нема. Ви чуєте, що я питаю?" – хтось мовчазний, утратив здатність говорити [4: 977].
"Запечатаним його прозвали ...і через те, що надміру мало балакав. Це була страшенно скупа на слова
людина. Здавалось, мову свою він цінував на вагу золота." – який не любить багато говорити,
небагатослівний, небалакучий [4: 822]. У поданому реченні цю ознаку людини підсилює ще й
фразеологізм на вагу золота – надзвичайно цінний, який коштує дуже дорого [4: 65].
Хитрий: лисицею підбитий [Кр.: 381] – хтось дуже хитрий [4: 641]: "От добра людина! Жаль тільки,
що трохи лисицею підбитий." [Кр.: 381] (Слід зауважити, що Словник подає лише варіант підшитий
лисом, хоча підшитий і підбитий – слова-синоніми, а дана ФО функціонує у живому народному мовленні
в обох лексичних варіантах).
Вправний, меткий. Фразеологізми цього ряду близькі за значенням до "хитрий", але відрізняються
певною утилітарністю спрямування ( хитрість, спрямована на здобуття цінностей): Гордий...От ви,
іменно, за гріш п’ятаків хочете купити. За одну красу – і чесність, і всі геройські якості купити...";
"Він тоже не жменею кашу їсть... Тихенький собі, а спідтишка мішки рве." [Кр.: 262] – хтось вправний,
меткий, може діяти з вигодою для себе.
Впертий, жорсткий: м ’який, як віск на морозі [Кр.: 73], упертий, як бик [Кр.: 622]: "Та йди, не
бійсь, я м ’який, як віск на морозі." [Кр., 73] – жорсткий, непоступливий. Словник подає ФО як віск
[жовтий] – дуже жовтий [4: 131], хоча у контексті набуває іншого значення, переосмислюються й інші
якості воску у ФО.
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Жорстокий: нема серця; серця вколупнуть не можна; механічний апарат замість серця. "Та годі,
Дудко! – скрикнув Шабатуров.– Що, в тебе серця нема?" [Бор.: 101]; "Зінько... З фанатиками, з людьми,
у яких замість серця якийсь механічний апарат.". Основним семантичним компонентом виступає
слово серце, відсутність якого і визначає стиль поведінки людини.
Добрий: і мухи не вб’є [Бор.: 21]; комашки не роздушить; не злого серця. Як бачимо, письменник у
творах використовує фразеологізми із цим значенням, в основі яких лежить образ "людина добра, якщо
вона не здатна знищити найменшої комашки" або "людина добра, якщо у неї є серце": "... Штунда!
Мальованець, одно слово! Він і мухи не вб’є, а то... "Статую"! Сказав!... [Бор.: 21];
"Нат. Павл. Дитиночко! Ти ж такий хороший, чулий, ти ж комашки не роздушиш без потреби...".
Рішучий, охочий: не від того; готов униз головою [ Меф.: 3, 85]; готовий на смерть [Сон.: 263];
готовий на все [Сон.: 295]: "Хто ви? – Ваш вірний слуга, готовий за вас і за ваші ідеї на смерть." [Сон.:
263]; "Треба людей рішучих, одважних, озброєних, готових на все." [Сон.: 295] – рішучих, які не
рахуються ні з чим, не зважають на перешкоди [4: 353]. Значення підсилюється в оточенні лексичних
синонімів до даного фразеологізму. Значно менший ступінь вираження мовної експресії у ФО не від
того – згодний (з чим-небудь), охочий до чого-небудь [4: 888]: "Прокопенкова... Ви туди не хочете?...
Гордий. Я не хочу, але от ви, здається, не від того".
Зрадливий, безпринципний, безсовісний: совість не ночувала; за копійку душу продасть; легка
совість [Кр.: 598]; не признає нічого святого [Бор.: 56]; продасть і купить [Кр.: 626]: "Мішель.
...Складаю на вашу душу, якщо постраждає прислуга. Вона, розуміється, візьметься. Нарід такий, що за
копійку душу свою продасть" – зрадливий [4: 705]; " В цій пісні оповідалось, що в Захарчука легка
совість і важка кишеня, в які уже не поміщались громадські гроші." [Кр.: 598] – безпринципний, який
легко нехтує засадами моралі. Особливого звучання надає даному висловлюванню поєднання антонімів
легкий – важкий: автор підкреслює взаємозалежність реалій, виражених за допомогою фразеологічних
одиниць.
Гордовитий, особливий, визначний: знає собі ціну, бога за бороду піймав [Кр.: 387]: "Кругла кепка
надає мені вигляд пролетарія, який знає собі ціну й не дозволяє наступати собі на ноги; " Ні, він не буде
сидіти, він бога за бороду піймав" [Кр.: 387].
Байдужий: й за вухом не свербить [Кр.: 369]: "Побили йому яконовію, спалили скирти, а йому те й
за вухом не свербить: заштраховано!" [Кр.: 369] – не турбується ні про що [4: 781].
Частина прикметникових фразеологізмів позначає не певну рису характеру чи поведінки, а людину в
цілому у позитивному або негативному плані, за ознакою "хороший-поганий":
1. ФО, які характеризують людину у підкреслено позитивному плані: пошукати такої; золоте
серце; чудесне серце; чисте серце; нічого собі [Покл., Б.\5: 54]: "Краля.. [до Гані] Чого дивишся?
Думаєш, поганша за тебе була? Ега! Ти такої ще пошукай, як я була." [XI: 28] – хтось надзвичайний,
дуже рідкісний (зокрема за зовнішністю) [4: 686]; "[Леся]... Абож мені здається, що я нічого собі жіночка
й що мене обожнювати треба." [Покл., Б.\5: 54] – непогана, пристойна, досить добра, така, як треба [4:
553].
Фразеологізми золоте (чудесне) серце; чисте серце уживаються на позначення позитивних рис
людини: правдивості, відвертості, доброзичливості, сердечності і т.ін. [4: 283]: "Андр. Карп. А це, тату,
мій компаньйон...Він на вид трошки хмурий, а серце чудесне..." [XII: 23].
2. ФО, які характеризують людину переважно з іронією, вдавано позитивно: святі та божі [Сл. 89\7:
100] ( тихі та божі); сяйво над головою видно [Меф., Пр.89\4: 18]: " Петро... А ясно все, га?.. Тіточка
її. Тиха та божа..."; " Знаємо ми цих святих і божих." [Покл., Б.\4: 70] – удавано тихий та добрий;
нещирий, лукавий. Цей фразеологізм фіксуємо у п’єсах, романах; він має високий ступінь вираження
експресії, що відчував майстерний, тонкий оповідач В. Винниченко.
3. ФО із загальним значенням "поганий, недоречний, який не відповідає певним критеріям поведінки,
рівню здібностей і т. ін.": ні богові свічка, ні чортові люлька [Кр.: 270]; не вартий доброго слова [Покл.,
Б.\4: 27]; в підметки не годиться [Бор.: 61]; не на висоті [Нов. зап.: 2, 20]; гірше нікуди: "[Леся] Вважає
себе за такого поганого, що не вартий доброго слова навіть найпоганішої людини."[Покл., Б.\4: 27] –
дуже поганий. "Та натура в один бік тягне, а люди в другий, та й виходить – ні богові свічка, ні чортові
люлька" [Кр.: 270] – щось невідповідне, недоречне. "[Шабатуров] Бреше, бо у мене був знайомий
студент, дак капітан йому в підметки не годиться. О!" [Бор.: 61] – нижчий за когось, не вартий когось
[4: 178]. " Що це ви попередили атентат на мене, свідчить, що начальник охорони, ваш попередник,
виявив себе не на висоті своєї місії" [Нов. зап.: 2, 20] – невідповідний найсуворішим, найвищим
вимогам, поганий [4: 105]. "Калістрат... Ну, й паршивий, наївний народ! Такий уже наївний, що гірше
нікуди" – дуже наївний (тут) [4:552].
Не лише фізичні, психічні особливості, риси характеру виражав письменник через ФО
прикметникового типу, а й соціальні, майнові, суспільні ознаки людей. У мові художніх творів
В. Винниченка таких одиниць небагато, проте у них, як у фразеологічній системі мови взагалі,
відображається ставлення народу до реалій громадського життя, виражаються певні ціннісні категорії.
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Майнові ознаки виявляються через протиставлення "бідний-багатий": "Панас... Антось?...
"Хороший"! Жирує, стерво, не зна, куди гроші дівать..."; "Півтори кози на припоні, у запічку квочка
на трьох бовтунах, сама взута, аж п’ятами світить... Ще тобі не хазяйка?" [Кр.:255].
Суспільні ознаки узагальнено характеризують належність людини до певної соціальної групи за
протиставленням "свій-чужий": "Така вся опукло гарна, чужа, наче з іншого світу, вона тут, у цій
обстановці." [Сон.: 155]; "Другий, мсьє Кіндо-рат Слі-по-шук, теж був нічогенький хлопець, але вже не
тої талії, ні." [Нов.зап.: 21]; "Степ. Макс.... Не хоче пошукати собі жінку з свого кола, не треба."; "Ви
всі одні чорти! Ти наймав нас, ти й давай!" [Кр.: 87].
Фразеологізми цієї семантичної групи різні за стильовою і стилістичною спрямованістю: притаманні
мові персонажів ФО виразніші, образніші; здебільшого співвідносні з розмовно-побутовим та народнопоетичним мовленням. ФО мови автора, внутрішніх монологів, відступів тяжіють до міжстильових
одиниць, більш нейтральні за ступенем вираження мовної експресії, оцінки.
Для увиразнення характеристик, передачі ознак явищ дійсності, предметів, вражень від певних
об’єктів В. Винниченко також використовує ад’єктивні фразеологізми у художніх творах різних жанрів,
хоча фіксуємо такі одиниці значно рідше, ніж для характеристик людей. Одна і та ж одиниця може
виступати для передачі особливостей різних реалій, дій, побутових предметів, наприклад, фразеологізм
перший сорт – найкращий, найвищої якості: "Граємо, Таню!... Картьож – перший сорт...; " Гнат...Ну, й
годі! Барикада – перший сорт !"; " Я, знаєте, підібрав тоді трупку – первий сорт." [Кр.: 99].
На позначення якості рідини виступає ФО [чистий] як сльоза – дуже, надзвичайно чистий [4: 830]:
"Чиста, як сльоза [горілка]." [Сл., 89\7: 85]; "Новоприбулий чолов’яга... налив по вінця "чистої, як
сльоза..." [Сл., 89\7: 85].
Для характеристики побутових речей виступає фразеологізм як лялечки – щось дуже гарне,
привабливе, чепурне [4: 456]: черевички як лялечки, валізки як лялечки.
Один і той же ад’єктивний фразеологізм може виступати на позначення істоти та неістоти, набуваючи
при цьому певних відтінків у значенні, порівняємо: а)"Сталинський... Але я люблю такі хвилини, з
перчиком – двозначні. "Гаврило іронічно всміхався, худий деколи додавав свого гострого і "з перцем"
слова." [Кр.: 62] – запальні, дотепні. б) "Невже приставлялась, розпутна панійка, тим устиляючи собі
доріжку до революціонерських сердець, які їй здавались пікантними, з перчиком, з святістю." – запальні,
гарячі, дотепні, оригінальні. Коли Словник подає ФО з живчиком [та] перчиком – запальний, гарячий,
відважний, гострий на язик [4: 292].
На позначення стилю життя у п’єсі "Щаблі життя" повторюється ФО з лексичними варіантами
поставити на панську ногу – на найвищий рівень [4: 556] – з певною стилістичною метою ( для
протиставлення стилю панського і селянського життя): "Марк злісно. А ти ж на благородну ногу хотіла
поставить? Га? А що поставила?... От тепер маєш. Поставила на панську ногу. Атож.". При цьому у
контексті фразеологізм набуває цілком протилежного, негативного значення: виступає як ознака
руйнуючого, деструктивного для родини начала.
Значна частина ФО характеризує явища дійсності у негативному плані або підкреслює невизначеність
реакцій мовця на певні реалії: "Цін.Марк... Ех, ви! Їй ваша правда потрібна, як сироті трясця."; "Дядько
з батогом... Були й у нас забастовки. Так не до талії вони нам. Мазун. Не до талії?" – зовсім не потрібні,
зайві, шкідливі. "Служба тоже не свой брат." [Кр.: 569] – тяжка (пор.: наш брат – подібний, близький
думками, переконаннями [4: 47]). " Панас ...борідка. В руки взять нема чого, а як зголив, так які сльози
через неї." [Між., 91\2: 21] – поганенька, маленька.
Про літературні твори, їх якість також є висловлювання у художній спадщині В. Винниченка:
"Оповідання не з веселих." – дуже сумне. "Він писав такі безнадійно-бездарні речі, що собаки вили від
його творів." [Покл.: 41] – дуже нудні, беззмістовні, погані.
Невизначеність, непевність, примарність викликають роздратування, що відбивається і на доборі
мовних засобів для ілюстрації цього: "Але стосунки з Гунявим у нього дивні, ...чорт їх розбери." [Покл.:
34] – незрозумілі, невизначені. "...стосунки з цим Свистуном, очевидно, не так собі." [Покл.: 50] –
непрості, особливі, не зрозумілі оточуючим.
Багатоаспектний характер фразеологічного значення зумовлює широкі можливості творчого
використання стійких зворотів у мові художніх творів різних жанрів. Фразеологічні одиниці
прикметникового типу здатні не лише виразити певне поняття, а й позначити різноманітні семантичні
відтінки: більшу міру вияву ознаки, ставлення мовця до об’єкта. Володимир Винниченко майстерно
використовує загальномовні українські фразеологізми ад’єктивного типу для позначення фізичних
якостей людини, розумових здібностей, рис характеру персонажів, не вдаючись до широких описів.
Невелика кількість таких ФО виражає соціальні, майнові, суспільні ознаки людей; характеризує
предмети побуту. Прикметникові ФО виконують у тексті різноманітні семантико-стилістичні функції
(увиразнення тексту, аксіологічну, концентрації висловлювання, нагнітання мовної експресії, повтору,
індивідуалізації мовлення).
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художественных произведений Владимира Винниченко.
В статье анализируются фразеологические единицы адъективного типа языка художественных
произведений В. Винниченко. Писатель мастерски использует ФЕ для обозначения физических качеств,
черт характера персонажей произведений. Часть адъективных ФЕ выражает характеристики
предметов, абстрактных явлений. Ключевые понятия: адъективный фразеологизм, устойчивое
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Ustenko N.V. Functional Peculiarities of Phraseological Units of Adjective Type in the Works of Fiction by
Vladimir Vinnichenko.
The paper presents an analysis of functional peculiarities of adjective-type phraseological units in the works
of fiction by Vladimir Vinnichenko who makes a skillful use of phraseological units to denote physical qualities
as well as personal features of literary characters. A number of phraseological units express characteristics of
objects and abstract phenomena. Key notions: adjective-type idiom, set expression, connotative meaning,
phraseological component.
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ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ У МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ СУЧАСНОЇ
БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)
Стаття досліджує вибір драматургами лексичних засобів загальної оцінки у персонажному мовленні
сучасної британської драми залежно від гендеру персонажів.
Дослідження мови як засоба, за допомогою якого здійснюється спілкування та забезпечується
взаємодія людей у суспільстві, призвело до необхідності лінгвістичної інтерпретації міжособистісних
стосунків. Як результат у мовознавстві виник новий напрямок дослідження – гендерна лінгвістика, що
вивчає залежність функціонування мови від гендерних розбіжностей, які виявляються у процесі
вербальної комунікації й зумовлені статтю індивіда. Гендер як елемент сучасної наукової моделі людини
відображує соціальні, культурні й психологічні аспекти статті, тобто є комплексом соціально-культурних
явищ, що співвідносяться зі статтю індивіда і відображуються у мовленні. Крім того, дослідження
А.В. Кириліної, Д. Камерон, Дж. Коутс [1, 2, 3] свідчать про те, що гендер є суспільним маркером.
Людина засвоює гендерні моделі комунікативної поведінки в процесі соціалізації, а суспільство відіграє
у цьому процесі регулюючу роль, оскільки від людини вимагається поведінка, яка відповідає певним
правилам, а саме комунікативним стереотипам. Останні впливають як на мовлення комунікантів, так і на
сприйняття ними мовлення осіб протилежної статі [4]. Таким чином, гендерний аналіз покликаний
виявити роль мови та мовлення у конструюванні гендера під час комунікативної взаємодії людей.
Одним із продуктивних способів дослідження проблем гендера є, на наш погляд, аналіз персонажного
мовлення драматичних творів, оскільки останнє відображує погляди драматургів на гендерні особливості
поведінки комунікантів у спілкуванні. Наша стаття присвячена дослідженню лексичних засобів
вираження загальної оцінки у персонажному мовленні сучасної британської драми із залученням терміну
вербальна поведінка. Під останньою ми розуміємо процес актуалізації й взаємодії мовних одиниць у
висловлюванні для побудови прагматично коректного висловлювання.
Проблема вираження оцінки в мові знайшла відображення у низці досліджень [5; 6]. Оцінні слова
мають антропоцентричну природу, вони прямо пов'язані з мовцем, і відбивають його ставлення до
навколишньої дійсності, оскільки у процесі пізнання та спілкування людина не може не виражати свого
відношення до предметів і явищ, які її оточують. Загальна оцінка є своєрідним аксіологічним підсумком
процесу пізнання і виражає ставлення людини до світу в цілому. Критерії оцінки залежать від норм
суспільства і тісно пов'язані з його стереотипами. Аксіологічна шкала, на якій базується загальна оцінка,
включає два полюси "добре" – "погано". Між ними знаходяться оцінні слова, що виражають позитивну
чи негативну оцінку в тій чи іншій мірі.
Дослідження охоплює мовлення персонажів обох статей у ситуації неформального міжгендерного
спілкування у п'єсах британських драматургів – чоловіків і жінок. Проведений у дослідженні кількісний
аналіз показує відсоткове співвідношення вживання певних лексичних одиниць у висловлюваннях
персонажів певної статі до загальної кількості цих одиниць у висловлюваннях персонажів обох статей,
що приймається за 100%. Вираження загальної позитивної оцінки в ситуації неформального
міжгендерного спілкування більш характерне для вербальної поведінки персонажів-жінок (65%
слововживань) і менш характерне для висловлювань персонажів-чоловіків (35% слововживань), що
свідчить про більшу важливість позитивної оцінки у вербальній поведінці персонажів-жінок, порівняно з
персонажами-чоловіками. Схильність до негативної оцінки у чоловіків і позитивної оцінки у жінок була
відзначена у дослідженні на матеріалі німецької мови [7: 188].
Крім того, розбіжності спостерігаються в якісному складі оцінної лексики. В аналізованому матеріалі
нами виявлено гендерні розбіжності у вживанні таких прикметників позитивної оцінки, як sweet,
admirable, lovely, charming, marvellous, gorgeous, great, terrific, nice, fine, splendid і похідних від них
прислівників. При цьому в ситуації неформального міжгендерного спілкування для вербальної поведінки
персонажів-жінок, незалежно від віку, більш типове вживання таких прикметників загальної позитивної
оцінки й похідних від них прислівників: admirable (персонажам-жінкам належить 100% усіх
слововживань), charming (80%), sweet (78%), lovely (75%), gorgeous (75%), marvellous (67%), nice (65%)
для характеристики предметів і явищ навколишньої дійсності. Наприклад, під час спілкування знайомих:
MARIAN. I thought you did admirably in the circumstances (Dryden, 1982: 8);
JOAN. Oh yes, the Commander, I met him last night. A charming man, I thought (Manktelow, 1979: 3);
FLEUR. Lovely bird. It’s a lovely, lovely bird (Ayckbourn, 1983: 56);
MONICA. And he’s so nice: gorgeous in his pin-stripes last week, this week? (Murphy, 1990: 14);
JULIE. It's marvellous (Bingham, 1976: 23);
LILIAN. Oh, you're sweet (Hoddinott, 1979: 7).
© Борисенко Н.Д., 2004
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Зазначені лексичні одиниці менш характерні для вербальної поведінки персонажів-чоловіків у
неформальному міжгендерному спілкуванні, хоча вони і зустрічаються в їх висловлюваннях, що
свідчить про наявність істотних розбіжностей гендерного характеру в мовній компетенції, якою
драматурги наділяють персонажів. Крім того, ці одиниці використовуються драматургами обох статей,
для характеристики вербальної поведінки персонажів-чоловіків: це пов'язано з тим, що при створенні
мовленнєвої характеристики персонажа вирішальну роль відіграє стать персонажа, а не драматурга.
Автори обох статей керуються гендерними комунікативними стереотипами, що є єдиними для певної
мовної спільноти. Наприклад, у розмові подружньої пари:
KEITH. A lovely day (Ayckbourn, 1983: 16).
Або у бесіді коханців:
CLIFFORD. You are sweet, Ellen (Rayburn, 1977: 43).
З перерахованих вище лексичних одиниць прикметники nice і marvellous є найбільш характерними
для вербальної поведінки персонажів-чоловіків, тоді як прикметник charming найменш властивий, а
одиниця admirable не зустрічається у висловлюваннях персонажів-чоловіків взагалі. Це показує, що у
британському соціумі, членами якого є драматурги, існує більш стійка асоціація вищезазначеної оцінної
лексики з жіночою вербальною поведінкою. При цьому виведене відсоткове співвідношення доводить,
що одиниці nice і marvellous виявляються нейтральними для вербальної поведінки персонажів-чоловіків.
Персонажами різних статей навіть при вираженні загальної позитивної оцінки у неформальній
міжгендерній комунікативній взаємодії в одній парі реплік використовується різна лексика, що також
відбиває стереотипні розбіжності, коли йдеться:
– про погоду:
CLIFFORD. It’s a splendid morning.
ELLIE. Lovely (Rayburn, 1977: 48);
– про музику:
LINDSEY. Mm. Lovely.
DICKON. It’s genius (Hastings, 1979: 25).
У міжгендерному спілкуванні позитивна чоловіча оцінка може відрізнятися більшою стриманістю,
ніж жіноча:
LINDSEY. It is charming.
DICKON. Perhaps it’s not so bad musically (Hastings, 1979: 3).
Крім перерахованих вище одиниць, для вираження загальної позитивної оцінки у висловлюваннях
персонажів обох статей уживаються прикметники good, great, terrific, що відбиває гендерну
нейтральність цих лексичних одиниць, що виражають загальну позитивну оцінку. Наприклад, під час
спілкування знайомих персонажів:
VINCE. Isn’t this a terrific party, Cookie? (Ayckbourn, 1983: 59);
FLEUR. Hey, you’re a terrific dancer (Ayckbourn, 1983: 58).
Використання прикметника splendid характерніше для вербальної поведінки персонажів-чоловіків
(яким належить 70% слововживань), хоча й зустрічається у висловлюваннях персонажів-жінок (30%
слововживань):
GRAHAM. Splendid exercise (Rayburn, 1977: 7);
LINDSEY. Chris – how splendid (Hastings, 1979: 21).
Кількісний аналіз прикметників, що виражають загальну негативну оцінку, показує, що в ситуації
неформального міжгендерного спілкування висловлювання персонажів-чоловіків (58% слововживань
даної лексики) характеризуються більшою схильністю до вираження негативної оцінки, ніж вербальна
поведінка персонажів-жінок (42% слововживань). Наведені дані свідчать про те, що в мовній картині
світу персонажів-чоловіків негативна оцінка займає важливіше місце, ніж у мовній картині персонажівжінок:
DICKON. It’s – it’s ridiculous (Hastings, 1979: 24);
LINDSEY (quietly). It’s the most horrible thing I’ve heard this evening (Hastings, 1979: 24).
Якісні розбіжності у вираженні загальної негативної оцінки пов'язані зі створенням образу
стриманості персонажів-жінок під час її реалізації. Наприклад, при звертанні персонажа-жінки до
знайомого чоловіка:
MRS. MOORE. Not very nice, is it, just waiting (Manktelow, 1979: 35).
Крім того, для вираження загальної негативної оцінки у висловлюваннях персонажів-чоловіків
використовується лексика зниженого стилістичного тону bloody, rotten, sodding (83% усіх слововживань),
що не властиво вербальній поведінці персонажів-жінок. Так, у розмові подружньої пари персонажчоловік констатує той факт, що його магазин не є такий популярний, як супермаркет:
RAY. Six women pass the shop, they don’t stop, they’re off down the supermarket for their frozen bloody
mini-joints, Chinese-rotten take aways, pork-blinkin’ batch shop, cod and soddin’ chips… (Davis,1982:3).
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Н.Д. Борисенко. Лексичні засоби загальної оцінки у мовленні персонажів сучасної британської драми
(гендерний аспект)

Проведений аналіз дозволяє припустити, що для вираження загальної позитивної оцінки сценічними
героями
й героїнями вибираються переважно різні лексичні одиниці. Персонажі-жінки
характеризуються схильністю до відкритого й перебільшеного вираження позитивної оцінки і
використанням ширшого спектру оцінних прикметників, тоді як реплікам персонажів-чоловіків властива
стриманість у її прояві. Даний факт відбиває істотні розбіжності стереотипів вербальної поведінки
чоловіків і жінок. Використання засобів позитивної оцінки, на наш погляд, демонструє загальний
позитивний настрій персонажа, сприяє створенню конструктивної дружньої атмосфери під час
спілкування, свідчить про доброзичливе ставлення до співрозмовника і розглядається як один із
компонентів стратегії позитивної ввічливості.
Реалізація загальної негативної оцінки у вербальній поведінці персонажів-чоловіків у ситуації
міжґендерного спілкування свідчить про ігнорування офіційних норм британського суспільства, згідно з
якими вживання лексики стилістичного зниженого тону вважається непристойним. Засоби негативної
оцінки у висловлюваннях персонажів передають загальний негативний настрій мовця й можуть
сигналізувати про критичне сприйняття не тільки навколишньої дійсності, об’єкта, середовища, але і
співрозмовника, зокрема, його комунікативної поведінки. Отже, негативна оцінка перешкоджає
створенню конструктивної обстановки в ході комунікативної взаємодії і розглядається нами як
порушення принципу ввічливості. Зумовлені гендером особливості реалізації загальної оцінки
відбивають стереотипи гендерної комунікативної поведінки, згідно з якими жінкам притаманна
реалізація позитивної оцінної лексики, а чоловікам властиве вживання негативної оцінної лексики.
Однією із подальших розвідок у даному напряму є, на наш погляд, аналіз особливостей вживання оцінної
лексики в одностатевому спілкуванні.
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СЕМАНТИЧНЕ ЗРУШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ ОДИНИЦІ ЯК ЗАСІБ
ТЕКСТОФОРМУВАННЯ (КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ)
На основі обґрунтування антропологічного підходу до художнього тексту аналізуються потенційні
можливості використання фразеологічних одиниць з семантичним зрушенням як засіб формування
тексту.
Однією з найхарактерніших рис сучасного етапу розвитку мовознавства є прагнення осягнути мову як
антропологічний феномен, коли мова розуміється як конструктивна властивість людини, а людина
визначається як людина саме завдяки мові [1:29]. Найбільш поширеним напрямком реалізації такої
загальної антропологічної спрямованості є когнітивний аспект вивчення мовних явищ, до яких
залучались більш традиційні підходи: структурний, функціональний, семантико-стилістичний та інші. В
останні роки когнітивний підхід успішно застосовується для вивчення художнього тексту як цілісного
складного утворення, найголовнішу роль в якому відведено творцю тексту – автору [2;3]. Стрижневою
ідеєю вказаного підходу можна назвати тезу про те, що за художнім текстом стоїть концептуальна,
смислова система його автора, яка забезпечує і породження тексту, і його розуміння.
Слід підкреслити, що когнітивний підхід відкриває нові площини у дослідженні тексту як явища та
дає змогу розглядати проблему автора та тексту у зв’язку з проблемами концептуально-когнітивної
організації тексту. Текст як такий у мовознавстві та стилістиці трактується або через сукупність
специфічних одиниць та прийомів, властивих певному авторові, або як форма існування особливих
засобів вираження естетичних значень, або як система поетичних стійких концептів, або як певна
система концептів індивіда. Названі підходи реалізуються у дещо односторонній інтерпретації тексту як
явища, і це методологічно детерміновано. Подолання такої однобокості дослідники вбачають у
розгляданні тексту як динамічно вербально/невербального об’єкта, який породжений індивідуальною
свідомістю та фіксує її специфіку. Розуміння тексту як комунікативної та смислової єдності, створеної з
естетичною метою, підводить нас до необхідності аналізу того, що ця єдність породжує. В цьому аспекті
проблема когнітивної, смислової та комунікативної цілісності тексту може бути вирішена через
актуалізацію категорії авторської свідомості [2:8] та через вивчення цієї важливої когнітивної царини.
Слід особливо наголосити, що когнітивний аспект даного явища передбачає обов’язкову репрезентацію
когнітивних складових царини авторської свідомості у вербальних знаках.
Залучення когнітивного та психолінгвістичного підходу до тексту в процесі дослідження його
організаційного центра (авторської свідомості) не тільки доцільне, але й обов’язкове. Феномен
свідомості автора, яка керує творчою діяльністю письменника, не може бути проаналізований без
пояснення особливостей концептуальних систем та когнітивних баз даної мовної особистості. Мається на
увазі насамперед діяльність авторської свідомості як специфічна робота мислення, характер мовної
когніції, яка пов’язана з навколишнім світом у процесі активної діяльності свідомості, що не тільки
сприймає, але й формує [4:35]. Пропонований підхід дає можливість глибше зрозуміти роботу
свідомості, точніше проаналізувати співвідношення типового та суб’єктивного в процесі естетичної
мовної діяльності, описати участь тих чи інших структур у реалізації когнітивних та креативних
механізмів при створенні тих чи інших моделей світу (тобто текстів) засобами художньої та нехудожньої
мови.
Важливо усвідомлювати, що в мовних процесах використання мовних одиниць завжди є
відображенням суб’єктивних засобів інтеграції смислу: мовець використовує мову для адекватної
реалізації свого задуму, для акцентування найважливіших особистісних смислів. Як влучно зауважила
О.С. Кубрякова, "...активно діюча свідомість приймає рішення дещо висловити, і мовленнєвому акту
передує формування думки та планування мовленнєвого виразу" [5:25].
Оперуючи поняттям "смисл", когнітивісти виходять з положення про те, що смисл детермінований
ситуативно, він співвідноситься з думкою, з вихідним задумом висловлювання. Смисл можна розуміти
як "індивідуальне значення слова, виділене з ... об’єктивної системи зв’язків", яке складається "з тих
зв’язків, які релевантні даному моменту та даній ситуації" як "привнесення суб’єктивних аспектів
значення відповідно до даного моменту та даної ситуації" [6:60]; як "особисте ставлення суб’єкта до
світу, яке фіксується у суб’єктивних значеннях", як те, що "створює упередженість людської свідомості"
[7:147,153]. Отже, чи не найважливішою ознакою смислу вчені називають його суб’єктивність,
особистісність, і прагнення передати найточніші відтінки цього особистісного смислу є головною метою
мовця/автора.
Проте бажання адекватно передати певний смисл обов’язково стикається з питанням адекватного
розуміння цього смислу, тому що, як справедливо писав видатний психолог Р.С. Павільоніс, "...ми
© Кузнєцова Г.В., 2004
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сприймаємо, пізнаємо лише ті об’єкти, які ми здатні "схопити" завдяки смислам, що містяться в нашій
концептуальній системі, і це являє собою інтерпретацію цих знаків - об’єктів, спосіб їх осмислення
нами... Мова сама по собі не виражає ніяких смислів, які б існували незалежно від концептуальних
систем. Тому що виражати – це символічно репрезентувати зміст одної концептуальної системи так, щоб
ця символізація була б інтерпретацією в якійсь іншій або в тій самій концептуальній системі..." [8:383].
Думку про принципову важливість і нерозривний зв’язок породження тексту та його розуміння можна
проілюструвати відомим висловленням Е. Бенвеніста про притаманну мові здатність подвійного
означування – семантичного та семіотичного. Семіотичне (знакове) має бути пізнаним, семантичне
(мовленнєве) має бути зрозумілим [9:76]. Сама по собі вказана здатність є лише потенціалом, який
використовується мовцями і для утворення, і для репрезентації певних смислів.
Наведені вище висловлювання поєднані висуненням на перший план ролі мовця в утворенні та
розумінні тексту, тезою, яка в літературознавстві стала базою для сотень досліджень у різних мовах.
Тлумачення відношень "автор-текст" з такої точки зору має вигляд своєрідної тематичної інтерпретації,
яка знайшла блискуче вираження у творах, зокрема, М.М. Бахтіна та Ю.М. Лотмана. У таких
інтерпретаційних дослідженнях крізь тонкий аналіз різних аспектів тексту за допомогою тем, тематичних
комплексів, мотивів досліджуються картини світів, які сконструйовані художньою свідомістю. Зрештою
така "поетика виразності" (Ю.М. Лотман), починаючи з виявлення тем, приходить до реалізації смислів,
а через них – до розгортання конкретного "поетичного мислення" – явища, яке "належить у ієрархії
поетичних структур до рівня, вищого, ніж стилістичний" [10:126]. Цей шлях, на думку когнітивістів, є
логічним та обов’язковим, тому що у будь-якій деталі тексту криється мотивація її появи в даному місці
в даний момент, а також у даному вигляді в єдності взаємних зв’язків з іншими деталями [2:27].
Отже у даній статті ми хочемо показати логічну та концептуальну детермінованість семантичних
зрушень у фразеологічних одиницях англійської мови в процесі реалізації їх ролі текстоформування
(починаючи з заголовка) з позицій когнітивного підходу. Тобто йдеться про текстооформлюючі потенції
фразеологічних одиниць із семантичними зрушеннями.
Під семантичним зрушенням у ФО розуміємо контекстуальне детерміноване змінення семантики ФО
на основі модифікації її зовнішньої або внутрішньої форми, яке використовується мовцем для найбільш
точного вираження його думки.
Окремі види семантичних зрушень у ФО були предметом вивчення на матеріалі оказіонального
функціонування ФО у різних мовах [з останніх робіт: 11,12,13,14], проте на матеріалі англійської мови
ще не було зроблено дослідження, яке б охоплювало всі види семантичних зрушень у ФО та розкрило
когнітивну природу й прагматичний потенціал цього цікавого мовленнєвого явища.
У процесі аналізу текстової реалізації англійських ФО у художній прозі XX-XXI ст. було виділено
п’ять основних видів семантичних зрушень, які базувалися на:
розширенні компонентного складу ФО;
скороченні компонентного складу ФО;
заміні компонентів ФО;
певних граматичних явищах всередині ФО;
контекстуальному переосмисленні ФО.
Крім того, аналізувалися випадки взаємодії різних видів семантичних зрушень.
Робота з текстовим матеріалом засвідчила, що ФО із зрушеннями можуть функціонувати як
заголовки, причому певні частини таких ФО знаходять актуалізацію в подальшому контексті, створюючи
цікаві контекстуальні та концептуальні зв’язки. Велика роль заголовку в художньому творі
загальновідома. Заголовок втілює у концентрованій формі основну ідею твору для своєї повної реалізації
макроконтексту всього твору. Професор В.А. Кухаренко відзначала, зокрема, що заголовок – це
"...рамковий знак, який вимагає обов’язкового повернення до себе після завершення читання та який
нарощує обсяг свого значення за рахунок безлічі контекстуальних значень найрізноманітніших мовних
одиниць" [15:50].
Використання ФО у заголовку прозового твору спостерігається достатньо часто, певна кількість таких
заголовків стала хрестоматійними прикладами. Згадаємо деякі назви п’єс О. Островського: "Не всё коту
масленица", "На всякого мудреца довольно простоты", назви романів "The Razor’s Edge" та "Cakes and
Ale" (W.S.Maugham), "Late Call" (A.Wilson), "Swan Song" (J. Galsworthy) та інші.
Проте використання ФО у заголовку, яке супроводжується неодноразовим вживанням цієї ж ФО з
різними семантичними зрушеннями, у подальшому тексті зустрічається, принаймні у англомовній прозі
останнього століття, не так часто і тому становить особливий інтерес.
Розглянемо вживання трансформованої ФО у заголовку роману. Йдеться про роман "The Spy Who
Came In From the Cold" (J. Le Carre). У цьому заголовку використано ФО "to come in from the cold" –
"повернутися до своїх до близьких, бути прийнятим" [16:405], який червоною ниткою проходить через
увесь роман, причому вживається у трансформованому вигляді, наприклад, з заміною одного з
компонентів:
117

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

(1)
"We have to live without sympathy, don’t we? That’s impossible of course. We act it to one
another, all this hardness; but we aren’t like that really. I mean one can’t be out in the cold all the time; one has
to come in from the cold…do you see what I mean? " (c.15)
I want you to stay out in the cold a little longer. (c.15)
Крім того, базова ФО вживається в одному з контекстів і в словниковому вигляді, і з семантичним
зрушенням:
(2)

As they got to the door, Control put his hand lightly on Leamas’ shoulder.

"This is your last job, " he said. "Then you can come in from the cold. And that girl – do you want anything
done about her, money or anything?"
"When it’s over. I’ll take care of it myself then."
[…] He nodded to Control and slipped out into the night air. Into the cold. (C.49-50)
У контексті останнього речення прикладу (3) реалізовано складний вид зрушення: заміну частини
базової ФО на повний антонім та відсікання частини одержаної структури, при тому, що відсічений
компонент "into the cold" демонструє і пряме, і фразеологічне значення (тобто у цьому контексті
спостерігаємо так звану подвійну реалізацію компонентів ФО): персонаж-шпигун починає працювати у
новій операції після тривалої перерви, під час якої він почувався вже поза професії. Водночас він дійсно
виходить з приміщення на холодне осіннє повітря.
Як бачимо, у наведених прикладах при реалізаціях ФО прототипова ситуація залишається незмінною
і знаходить вираження у концепті COLD (ХОЛОД). Аналіз текстового матеріалу дозволяє стверджувати,
що даний концепт реалізує не тільки своє пряме, але й переносне значення, подібне до значення цього
слова у виразах "холодний погляд", "холодна зустріч". Динаміку семантики даного концепту можна
зобразити такою схемою:
cold → smth. /smb. unfriendly → enemy
холод → щось/хтось недружній → ворог
Слід сказати, що концепт ХОЛОД знаходить численні реалізації в тексті аналізованого роману,
усього таких контекстів 27. У деяких цей концепт виражений буквально: персонаж мерзне у своїй
кімнаті, де погане опалення, більшість детально змальованих подій відбуваються пізньої осені у Берлині.
У деяких контекстах концепт реалізовано через переносне значення: осінній дощ; сніг; легке пальто,
занадто тонке для осені; англ.: "icy October wind" (c.3) "Do you find it cold?", "Beat the cold" (c.13); "the
library was… very cold" (c.25) "evening rain" (с.30) "It was bitterly cold in the room" (c.34); "Liz was shivering
in her black coat" (c.103) і т.д.
Така багаторазова та різнобічна реалізація концепту дозволяє констатувати у випадках його
фразеологічного вираження появу додаткових смислів. Це явище було вперше досліджено
представниками Празької лінгвістичної школи у 30х рр. XX ст. і набуло назви актуалізації (англ.
"foregrounding" – висунення): "Актуалізація – це таке використання мовних засобів, яке привертає увагу
саме по собі та сприймається як щось незвичайне, деавтоматизоване" [17:355]. Наведені вище зрушення
у структурі та семантиці ФО актуалізують додаткові смислові відтінки, тому що при такому
використанні спостерігаємо порушення передбачуваності вихідних компонентів ФО та їх значень. Тобто
ФО актуалізовано, причому вона набуває додаткової глибини: дані ФО актуалізують певні сторони
одного з найважливіших концептів аналізованого роману, привертаючи до себе увагу неодноразово, вони
набувають додаткової смислової глибини та входять до каркасу роману як засіб, який сприяє
текстоформуванню. Наведені вище приклади переконливо демонструють креативність свідомості автора
на високому рівні: такий досвід мовленнєвого будівництва створює основу для надзвичайно економічних
засобів вираження необхідних концептів.
Структурні та семантичні зрушення в актуалізованих ФО є "креативною деструкцією" [2:31], тобто
специфічною формою конструювання, яка актуалізує домінантні смисли.
Зроблений у статті аналіз участі ФО з семантичними зрушеннями в актуалізації найважливіших
смислів та репрезентації основних концептів художнього прозового тексту дозволяє розглядати подібні
приклади використання трансформованих ФО у низці авторських мовленнєвих засобів
текстооформлення.
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Матеріал надійшов до редакції 1.03.2004 р.
Кузнецова А.В. Семантический сдвиг во фразеологической единице как текстообразующее средство
(когнитивный аспект).
На базе обоснования актуальности антропологического подхода к изучению художественного текста
предлагается анализ потенциальных возможностей использования фразеологических единиц с
семантическим сдвигом как средства текстообразования.
Kuznetsova A.V. Semantic Shift in Phraseological Unit as the Means of Text Formation (Cognitive Aspect).
The paper suggests, on the grounds of the foregrounding of the anthropological approach towards literary text
study, an analysis of the potential usage of phraseological units with semantic shift, as the means of text
formation.
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АВТОБІОГРАФІЯ ЯК СПОСІБ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті характеризуються види сучасних автобіографічних текстів та розглядається
автобіографія з точки зору мовної особистості автора
Питання "хто я такий?" хвилює людство протягом багатьох століть. Однією із спроб відповісти на
нього є жанр автобіографії.
Людина може репрезентувати себе різними способами. Два основних шляхи – це самоопис та
самовираження. У першому випадку людина створює образ самої себе за допомогою засобів розповіді та
опису і приписує цьому образу портретну схожість зі своєю особистістю. У другому – автор
представлений опосередковано, символічно, він може виражати себе через речі, які він вважає
важливими чи цікавими [1].
Поняття мовної особистості широке й об'ємне. Його глибокий лінгвістичний аналіз потребує
застосовування різноманітних підходів. Проблеми аналізу мовних особистостей знайшли відображення в
роботах Караулова Ю.М., Красних В.В., Ляпон М.В., Сухих С.А. та інших, однак належного висвітлення
не зазнали питання, пов'язані із самовираженням та самопрезентацією людини у тексті.
Метою цієї статті є: проаналізувати види сучасних автобіографій та визначити їх жанрову
належність; розглянути автобіографічний текст з точки зору підходів до нього мовної особистості автора.
Як відомо, термін "автобіографія" походить від грецьких слів "автос" – сам, "біос" – життя та
"графіо" – пишу. Отже, автобіографія – це розповідь про життя людини, написана нею самою. В нашій
роботі ми розуміємо під автобіографією опис власного життя [2], опис свого життя [3].
Автобіографія належить до літератури так званих жанрів людського документа [4]. До такої
літератури належать щоденники, спогади (мемуари), листи, сповіді. Автобіографію також відносять до
мемуарного жанру, его-белетристики [5], літератури документального жанру [6]. Усі види
автобіографічної прози мають вигляд текстів.
Традиційно автобіографію поділяють на художню автобіографію та автобіографічний документ.
Англійський учений В. Шпенгеман [1] вважає, що існує два погляди на автобіографію:
- як на текст, що вміщує автобіографічні, тобто документальні, а не художні матеріали. Людину
можна описати, подаючи лише факти, які стосуються її життя, розвитку поглядів та становлення у
реальному світі;
- як на твір, у якому людина представляє себе так, як вона вважає за потрібне, – тільки так можна
розкрити свою внутрішню сутність, своє "я".
Між двома названими типами автобіографії існує відмінність. Документальна автобіографія
належить до мемуарно-біографічної прози і має за мету якнайповніше відобразити індивідуальність
автора, дати перелік подій його життя, показати своєрідність його філософських концепцій, картину
соціально-історичного періоду. В художній автобіографії присутні автобіографічний герой, який не
завжди є відображенням автора, ліричні відступи, специфічні критерії у відборі матеріалу, елементи
вимислу й узагальнення. Вона частково дотримується законів автобіографічного жанру (установка на
документальність), а частково орієнтується на тенденції сучасної їй літератури. Її герой твориться за
тими ж законами, що і персонаж традиційної белетристики [6:5-28].
На нашу думку, головна різниця між художньою автобіографією та документальним
автобіографічним текстом полягає у тому, що останній являє собою відображений і трансформований у
свідомості образ дійсності, а художня автобіографія поєднує відображення дійсності з вимислом.
Художня автобіографія – це жанрова модифікація оповідної прози, вона має свої традиції та є, зазвичай,
об'єктом досліджень літературознавства.
Багато автобіографічних текстів, подаючи фактичні дані життєвого досвіду, поєднують у собі як
документальні, так і художні риси. Більшість автобіографій – це "не просто хронологічне викладення
фактів, а літературне оформлення деталей і подій, які набувають статусу фактів у процесі створення
певною людиною образу самої себе" [7:351]. Такі твори ми називаємо літературними автобіографіями. Їх
варто відрізняти від автобіографій художніх і не слід плутати із так званою службовою автобіографією –
жанром офіційно-ділового стилю (Curriculum Vitae). Структура CV має жорсткі, чітко задані параметри,
її мета – повідомлення про себе точних даних, що здебільшого стосуються освіти та професійної
діяльності. Для неї характерні стандартні звороти, відсутність емоційності, експресивності, стандартне
розміщення частин тексту, її створюють при потребі, час для написання обмежений. Літературна
автобіографія як послідовне описання автором реальних фактів власного життя характеризується
довільним способом викладу, її текст включає елементи художнього та офіційно-ділового стилів, дається
осмислена картина минулого її автора. Мова твору емоційна, експресивна, текст має велику кількість
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складних речень, можливі відступи від стандартів. Таку автобіографію людина створює не для подання
до певної установи, а для довільного читання.
"Сповідь" св. Августина (IV ст.) стала однією з перших книг, яку можна назвати автобіографією
[6:10]. В. Шпенгеман виділяє три види автобіографії: історичну, філософську, поетичну (художню) і
зазначає, що автобіографія з раннього середньовіччя до сьогодення пройшла еволюцію від історичої
через філософську до художньої. Кожному виду автобіографії притаманні власні засоби репрезентації
людини – самоопис, самоусвідомлення, самомоделювання, самопізнання, самовираження [1].
У гендерній літературній критиці виділяють особливий вид автобіографії – жіночу. Її головним
завданням є самопрезентація жіночого "я", акцентування саме жіночої специфічної суб'єктивності [8].
Останнім часом неймовірної популярності набули так звані автобіографії "online" (розміщені в мережі
Інтернет). Створити їх можуть не тільки відомі діячі науки, культури, а й звичайні прості люди
розміщують на власних сайтах опис свого життя. Характерною рисою цих автобіографій є абсолютна
розкутість змісту та довільна форма викладу. Такі описи легкодоступні – їх може прочитати будь-хто.
Варто відзначити, що в наш час практика автобіографічного методу діє не тільки в різноманітних
письмових жанрах, але і в усних та візуальних, включаючи навіть такі форми, як службові анкети,
співбесіди та сімейні фотоальбоми [9].
Незважаючи на свою документальну природу, автобіографія є особливим видом специфічно
побудованих текстів, що підлягають загальним правилам. Головною ознакою цих текстів є те, що вони
написані від І особи, в них автор демонструє свою техніку використання мови, створює свій словесний
автопортрет. Мета будь-якого автобіографічного твору – донести до читача найбільш яскраві життєві
враження, допустивши якомога менше неточностей. Автор створює лише модель об'єкта, що вже існує в
природі, відображає реальну дійсність. Це не тільки словесна конструкція, а й соціальне явище. Вона
включає текст у сутність людських відносин [5:120].
Автобіографія виникає тоді, коли автор відчуває необхідність художньо об'єктивувати самого себе та
своє життя [4:132], знає як і вміє це зробити. Існує багато причин написати автобіографію: описати події,
факти, що трапились у житті; пояснити причини тих чи інших вчинків; переглянути своє життя і
виявити, чому воно склалося саме так; заявити про свою участь у тих чи інших подіях [10]. Іншими
словами, автобіографія пов'язана із самопізнанням, розкриттям свого "я". Це найправдивіший із
словесних жанрів [5:113].
Читацький інтерес до автобіографій викликано потребою побачити красиву та багату людську
особистість. Чим цікавішою і глибшою є людина, тим цікавішим є опис її життя, в якому вона постає не
як пасивний реєстратор подій, а як активний діяч, людина свого часу. Все, що зображується, здобуває
оцінку з точки зору автора, і він має право трактувати події по-своєму. Автобіографічне "я" насправді є
текстовим двійником реальної людини, а також текстовою конструкцією, яка говорить сама за себе.
Автобіографія може являти собою значну історичну форму самовираження – реальна людина вибирає
зі свого життя ті крихти досвіду, які найбільш яскраво описують минуле [5]. Особистість відображає свій
час. Автобіографія – це гібрид історії та тексту [8]. Часто це не просто опис одного життя, а й біографія
покоління. І хоча історики скептично використовують автобіографічний матеріал як джерело інформації
про епоху і добу, вважаючи, що життєвий опис є занадто суб'єктивним, для мовознавця автобіографія є
цікавою з точки зору мовної особистості автора, її ідіостилю, понять та ідей, які складають її
концептосферу, цілей, мотивів, інтенцій, установок, які виражають її комунікативно-діяльнісні потреби,
стратегій і тактик її мовленнєвої поведінки.
Форма репрезентації автобіографій – монологічні тексти в умовах непрямого відстроченого
спілкування. Непрямого – бо комуніканти не спілкуються безпосередньо, спілкування відстрочене в часі
сприйняття повідомлення порівняно з часом його створення. Учасниками комунікації виступають автор
і читач. За кожним автобіографічним текстом стоїть мовна особистість – її творець. Кожен такий текст
визначається індивідуальністю його автора і, таким чином, потребує осягнення й опису в особистісному
аспекті. Автобіографія – специфічна форма авторського існування в слові.
Лінгвістичні дослідження життєвих описів можна проводити з позицій автора – їх суб'єкта,
продуцента тексту, їх об'єкта – картини світу, що моделюється в тексті, та того, хто сприймає текст
(реціпієнта, читача) [11:32]. Всебічний опис мовної особистості як творця автобіографічного тексту
дозволяє вирішити дві проблеми: синтез образу конкретної мовної особистості – побудови характерної
для неї системи переваг, визначення стратегій використання мови; вияв мовних закономірностей – чи
може мовна особистість, конструюючи свій автопортрет, сприяти створенню узагальненого образу носія
мови як об'єкта словесного впливу.
Вивчення автобіографічних текстів не як жанру прозаїчної літератури, а з позицій мовознавства
уявляється нам плідним, оскільки воно полягає у вивченні мовних засобів, що репрезентують автора як
мовну особистість.
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Сердийчук Л.П. Автобиография как способ самопрезентации языковой личности.
В статье осуществляется характеристика видов современных автобиографических текстов и
рассматривается автобиография с точки зрения языковой личности автора.
Serdiychuk L.P. Autobiography as a Means of Author’s Self-Presentation.
The paper characterises the types of modern autobiographical texts and studies autobiographies from the
standpoint of author’s linguistic personality.

122

УДК 81’255.4=111
Н.О. Павленко,
викладач
(Житомирський педуніверситет)
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕПІТЕТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЯХ
В статті розглядаються особливості перекладу тропів на прикладі епітетів, збереження і втрата їх
поетичного потенціалу. Ключові слова: комунікативний переклад, конгруентна структура, еквівалентна
структура; семантична, структурна, повна трансформація
Художній переклад – це завжди взаємодія і взаємовплив культур, до яких відносяться текст оригіналу
і текст перекладу: вплив цей зводиться не лише до мовної взаємодії, він охоплює всі сторони життя,
відображає в художньому творі особливий національний колорит [4:6]. Особливе значення має передача
в художньому перекладі твору національної самобутності оригінального твору.
Художнім (комунікативним) перекладом називається переклад творів художньої літератури. Твори
художньої літератури протиставляються усім іншим мовним творам тому, що домінантою є одна з
комунікативних функцій, а саме художньо-естетична [2:15-16].
Головна мета будь-якого твору цього типу полягає у досягненні певного естетичного впливу,
створенні художнього образу. Така естетична спрямованість відрізняє художню мову від інших типів
мовленнєвої комунікації, інформативний зміст якої є первинним, самостійним.
Аналіз перекладів літературних творів показує, що у зв’язку з указаним завданням для них типові
відхилення від максимально можливої змістової (смислової) точності з ціллю забезпечити художність
перекладу. Окремим підвидом художнього перекладу залежно від приналежності оригіналу до певного
жанру художньої літератури є переклад поезії. Виділення перекладу творів певного жанру в особливий
підвид перекладу носить цільовий характер і залежить від того, наскільки суттєвий вплив здійснює
специфіка даного жанру на характер і результат перекладацького процесу [6:59]. Завжди гостро стояло
питання щодо поетичного перекладу. Поети, перекладачі і вчені в різні часи і в різних країнах вважали,
що переклад поезії неможливий. Існує багато теорій поетичного перекладу, розроблених такими
вченими, як-от: А. Мєсковський, В.Г. Бєлінський, А.А. Смірнов, І. Лєвий, А.І. Смирницький,
А.С. Бархударов, В. Матезіус, О. Фішер, Р. Якобсон та ін.
Специфічність поетичного перекладу в тому, що віршований текст за своєю природою не піддається
простому семантичному, а тим більше буквальному перекладу, за виключенням декількох зразків
верлібру. Навіть спроби перекласти віршований текст прозою, дотримуючись найповніше його лексикосемантичних і граматичних складників, не змінить сутності, бо при такому підході не перекладаються
найважливіші складники вірша – його фонетичні та ритміко-метричні компоненти, тобто вірш перестає
бути віршем і перетворюється в якісно інший текст. Крім того, поезія у власному значенні слова, на
відміну від просто віршованої форми мовлення, характеризується особливостями змісту: конденсацією
думки та образу, а також підвищеною емоційністю. Всі аспекти мови в поезії виконують експресивну
функцію.
В поетичному творі всі елементи – фонетичні, лексичні, синтаксичні, метричні – тісно
взаємопов’язані, знаходячись у певних відношеннях одне з одним. Головна особливість, яка відрізняє
віршовану мову від прози, - це чітка ритмічність малюнка, яка легко сприймається. Перекладач віршів
тому і стикається з завданням особливої важкості: він пов’язаний розміром, римою, кількістю складів та
строф, тобто він повинен створити своєю мовою твір, який носії цієї мови сприйняли б як поетичний
[7:90].
Актуальність дослідження зумовлена зростанням інтересу лінгвістів до дослідження поетичної
тропіки, використовуючи нові підходи, пов’язані з розвитком структурної лінгвістики, семіотики та
компаративістики. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених тропам (О.О. Потебня,
О.М. Веселовський, І.Р. Гальперін, Ю.М. Скребков, О.М. Мороховський, В.А. Кухаренко та ін.), деякі
проблеми ще не одержали належного висвітлення: недостатньо вивчено характер збереження
поетичності тропів при перекладних трансформаціях.
Отже, мета статті полягає у виявленні та з’ясуванні особливостей збереження і втрати поетичності
тропів на прикладі епітетів при перекладних трансформаціях.
У статті ми розглядаємо українські фольклорні поетичні творіння та лірику українських
письменників, перекладені на англійську мову Оленою Туркевич-Санко.
Ми вже знаємо про надзвичайно велику роль тропів у поетиці. Саме вони створюють художній ефект
поетичних творінь. Вдалий переклад – такий переклад, в якому передане багатство змісту, сила і краса
віршу, особливості стилю, збережена образність і ритміко-мелодична структура поетичного твору [1:94].
Так, при перекладі тропів англійською мовою автор намагається зберегти їх образність, а також форму.
© Павленко Н.О., 2004
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Конгруентними в двох мовах називаються структури з однаковим формальним вираженням семантикосинтаксичного зв’язку, тобто відбувається повний переклад.
Але це не завжди вдається перекладачу, перш за все через вплив національних особливостей (кожна
нація, наприклад, має свій еталон краси), вимоги збереження розміру, рими віршів, навіть через довжину
слів.
Отже, структури з деякими розбіжностями у формальному вираженні семантико-синтаксичного
зв’язку називаються еквівалентними [3:98].
Розбіжності можуть виражатися у зміні семантики компонентів (семантичне перетворення), у неспівпаданні граматичних форм (структурне перетворення), у неспівпаданні стилістичного статусу тропа
(функціональне перетворення). А може бути й таке, що певний троп замінюється іншим через значне
розходження культурних традицій, коли вихідний троп не існує у мові, на яку перекладають, і не відомий
перекладацькій культурі (повне перетворення).
Більш детально ми прослідкуємо особливості перекладу такого тропу, як епітет, та збереження і
втрату його поетичного потенціалу при перекладних трансформаціях. Чому епітет? Бо саме він є
вихідним тропом. Первинність атрибута по відношенню до предиката дає підстави вважати епітет
першотропом. Епітет є також системоутворюючим центром тропіки, тому що в нього можуть
трансформуватись і зводитись до нього всі інші тропи [5:4].
При перекладі епітетів з української мови англійською автор намагається зберегти семантику,
структуру, функцію. Іншими словами, епітети, вжиті в оригінальному поетичному тексті, мають у
більшості випадків конгруентні відповідники в англійській мові, тобто відбувається повний переклад
тропу. З семантичної точки зору серед них знаходимо багато фольклорних (постійних) епітетів.
Наведемо приклади:
1) Світлеє і трисвітлеє Сонечко наше... (автор невідомий (XII ст.) "Плач Ярославни")
O bright, thrice bright
Our … Sun.
2) Ой ти ж моя люба дівчинонька ( Фольклорна пісня )
O my darling beauty / my fair woman
O my beloved/ constant sweetheart
3) Ой дівчино, серце моє... (Фольклорна пісня "Ой дівчино, шумить гай")
O my dear young maiden, my dear heart...
Метафоричні епітети конгруентні в двох мовах :
1)
В спразі, у степу жагучім... (автор невідомий (XII ст.) "Плач Ярославни")
On the waterless lands, on the burning steppe
2)
Чому кидаєш ти нині
Промені свої пекучі? ( автор невідомий (XII ст.) "Плач Ярославни")
Why do thou cast today
Your scorching raуs?
При перекладі англійською мовою граматична форма епітетів, ужитих в українських поетичних
творах, змінюється, тобто відбуваються
Структурні перетворення епітетів:
1) Трисвітлеє … Сонечко (автор невідомий (XII ст.)"Плач Ярославни")
O,…, thrice bright…Sun
В оригінальному тексті – епітет, виражений складним прикметником, а при перекладі маємо
епітет, виражений числівником й прикметником.
2) А ти, милий, чорнобривий... ("Маруся Чурай")
And you, my darling dark-browed beloved…
В оригіналі: епітет виражено складним прикметником, а при перекладі - конструкцією Adj. + N + ed,
причому відбувається додавання ще одного прикметника ( милий - my darling beloved ).
3) Ой ти, дівчино чорнобрива...
O, you black-browed maiden...
4) Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озовися?
Як я бідна, тут горюю, прийди подивися.
Where are you deаr dark-browed beloved?
Where are you? – Respond?
Come and see how I, poor destitute, painfully grieve.
5) Ой у вишневому садочку... (фольклор)
O, in the sour cherry tree orchard...
Навіть у назві пісні відбуваються структурні перетворення: в оригіналі – прикметник, а в перекладі
N + N та й додається прикметник "sour".
В наступних прикладах епітет, виражений прикметником, замінюється конструкцією: N+of+N :
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6) Голубе сизий, козаченьку любий! ( фольклор )
My dove of delight!
7) Пізній холодок... ( М.Драй-Хмара "Шехерезада")
the freshness of the night..
При перекладі деякі епітети дещо змінюють значення, тобто відбуваються
Семантичні перетворення епітетів:
1) Сонечко наше краснеє...(автор невідомий, кінець 17 століття)
Our dearest splendid Sun..
2) О розкошная Венера...(автор невідомий, кінець 17 століття)
O Voluptuous Venus...
3) І в темній пущі би мене знайшла...( автор невідомий, перша половина 18 століття "Мізерія на сем
світі")
And would find me in the dark pathless forеst…
Отже, при перекладі поетичних творів у більшості випадків епітети зберігають семантику, структуру,
стилістичну функцію, тобто вони мають конгруентні відповідники в англійській мові. Хоча є невелика
кількість прикладів, при перекладі яких відбуваються структурні, семантичні, функціональні
перетворення, а також і повне перетворення, тобто відбувається заміна іншим тропом. На що є свої
причини, серед яких : національно-культурні особливості, вимоги збереження розміру, рими поетичних
творів та ін.
Можемо зробити висновки, що у більшості випадків художньо-естетична функція, поетичний
потенціал тропів оригінальних творів передані при перекладі англійською мовою адекватно.
Отже, у процесі перекладу поетичних творів, Олена Туркевич-Санко, намагалася вірно передати не
тільки зміст оригіналу (в основному настрій закоханості, піднесення, а інколи й туги, печалі через
нерозділене кохання, розлуку та ін.), але й образність, форму тропів, максимально наблизитися до
розміру, рими вірша. Перекладач робить поетичний твір таким же музичним і багатозвучним, як
оригінал.
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Павленко Н.А. Сохранение поэтического потенциала эпитетов при переводных трансформациях.
В статье рассматриваются особенности перевода тропов на примере эпитетов, сохранение и потеря
их поэтического потенциала. Ключевые слова: коммуникативный перевод; конгруэнтная структура;
эквивалентная структура; семантическая, структурная, полная трансформация.
Pavlenko N.O. The Preservation of Poetic Potential of Epithets inTranslation Transformations.
The article deals with the peculiarities of translation of epithets, the preservation and
loss of their poetic potential in translation transformation. Key words: communicative translation; congruent
structure; equivalent structure; semantic, structural, complete transformation.
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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ
(на матеріалі порівнянь у романах Г. Гріна)
У статті розглядаються перспективи розвитку нових підходів до аналізу та інтерпретації тексту в
світлі когнітивної теорії літератури. Пропонується спроба дослідження образного порівняння у творах
видатного англійського письменника Г. Гріна за допомогою інструментарію концептуального аналізу.
Ключові поняття: когнітивна теорія літератури, концептуальний аналіз, мовна особистість, образне
порівняння.
За останні десятиліття в українському мовознавстві міцно закріпила свої позиції когнітивістика як
напрямок, який займається вивченням мислення людини. Предметом цієї науки є когніція. Це одне з
базових понять когнітології, визначенню якого приділяється увага в багатьох роботах. Зокрема,
ізраїльський учений Р. Цур розуміє когніцію як процес, який включає в себе перцепцію, пам’ять, увагу,
вирішення проблемних ситуацій, мову, мислення та образність [1]. Когнітивний підхід змінює парадигму
поняття аналізу тексту. Саме тому в рамках когнітології стрімко розвивається нова галузь – когнітивна
теорія літератури (a cognitive theory of literature [2: 379]). Об’єкт дослідження традиційної теорії
літератури та її когнітивного напрямку спільний - художній твір. Проте підходи до його вивчення та
мета дослідження відрізняються. Мета когнітивної теорії літератури (або когнітивної поетики) розкрити ті когнітивні процеси, на основі яких відбувається продукування, сприйняття та інтерпретація
тексту. Когнітивний напрямок не зосереджується лише на самому текстові та на внутрішніх
закономірностях його побудови. Він прагне синтезу когнітивних, пізнавальних, комунікативнодіяльнісних сторін буття, вивчення функціонування мови разом з її носієм [3: 5].
За кордоном проблематика когнітивної поетики активно розробляється Р. Цуром [1; 4; 5]. Нові
когнітивні підходи до аналізу художнього тексту представлені у ряді монографій російських учених,
зокрема Л.О. Бутакової, Н.І. Колодіної [6; 7]. На теренах України дослідження у цьому напрямку
проводять професори Л.І. Бєлєхова та О.П. Воробйова [8; 2].
Актуальність дослідження тексту саме у цьому напрямку зумовлена наявністю ряду недостатньо
досліджених проблем. Так, методика концептуального аналізу застосовується насамперед на прикладах
поетичних творів [1; 4; 5; 8]. У зв’язку з цим відомий український мовознавець, професор
О.П. Воробйова справедливо нарікає на те, що на сьогоднішній день існує відносно невелика кількість
спроб застосування інструментарію концептуального аналізу до текстів прозових творів. Дослідниця
пропонує деякі напрямки такого аналізу на прикладі оповідання американської письменниці ХХ століття
В. Вульф "Monday on Tuesday" [2: 381].
Спроба застосувати методику концептуального аналізу до прозових творів (зокрема до сучасних
британських творів жанру фентезі) була зроблена й у дисертаційному дослідженні А.С. Колесник [9].
Характерною рисою когнітивної теорії літератури є відхід від традиційного погляду на тропи як на
суто мовне явище. У межах цього підходу тропи розглядаються як спосіб вивчення когніції. Проте увага
зосереджується насамперед на метафорі. Вона розглядається як засіб, "за допомогою якого абстрактні й
неясні області досвіду можуть бути концептуалізовані у знайомих і конкретних термінах" [10: 205]. При
цьому значно менший інтерес приділено вивченню інших тропів, зокрема образного порівняння. Ця
робота є однією із спроб поповнити низку лінгвістичних робіт, присвячених вивченню порівняння з
когнітивної точки зору.
Ще одним актуальним завданням когнітивної поетики є розкриття сутності творчого самовираження.
Можливий шлях вирішення цієї проблеми полягає, на думку Д.М. Колесник, у вивченні когнітивних
параметрів мовної особистості, яка включається до концептуальної структури мовної картини світу
[11:58].
Таким чином, актуальність нашого дослідження пов’язана з визнаною провідними вченими (зокрема
професором О.П. Воробйовою) необхідністю подальшого дослідження прозових творів за допомогою
концептуального аналізу, а також потребою виробити підходи до моделювання психологічного портрету
митця та його/її портрету як мовної особистості за допомогою дослідження системи тропів, зокрема
образного порівняння.
Тому мета цієї статті - провести дослідження вербальної репрезентації мовної картини світу за
допомогою методу інтерпретаційно-текстового аналізу з використанням методики лінгвостилістичного
аналізу тропів і фігур, зокрема образного порівняння.
При розробці мети необхідно зосередитися на виконанні таких завдань:
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- показати перспективи застосування методики концептуального аналізу в дослідженні системи
мовної картини світу;
- дослідити роль образних порівнянь як засобу вербальної репрезентації мовної картини світу
індивіда.
З огляду на важливість антропоцентричного фактору поняття "мовна особистість" вважається
головним для інтерпретації літературних текстів у низці досліджень теоретичних та практичних проблем
мовознавчих і літературознавчих дисциплін. Під поняттям "мовна особистість" ми, слідом за
Ю.Н. Карауловим, розуміємо сукупність здібностей і характеристик людини, які обумовлюють
створення та сприйняття текстів [3:3]. Кожна мовна особистість характеризується наявністю мовної
картини світу, яка являє собою особливий інтерес для дослідників. Адже вивчення мовної картини світу
може стати перехідним етапом для вивчення діяльності людини в цілому. Неможливість опису структури
мовної особистості без пояснення функціонування концептуальних систем, без пов'язання конкретного
мовленнєвого акту (тексту) з ментальними процесами, які відбуваються у свідомості індивіда,
зумовлюють неминучість застосування когнітивного підходу до текстового аналізу. Саме в межах
когнітивної теорії літератури текст розглядається як модель картини світу автора, як відношення
конкретного автора та конкретного тексту [6: 20].
Вирішення проблем моделювання параметрів мовної особистості на основі аналізу текстів є
важливим з практичної точки зору. За останні десятиріччя у психолінгвістиці сформувався цілий
напрямок, який займається моделюванням конкретної особистості на основі мовленнєвого
висловлювання. Зокрема, Д.М. Колесник у своєму дисертаційному дослідженні пропонує змоделювати
контури портрету письменниці А. Мердок як мовної особистості на основі аналізу авторської метафори.
На думку Д.М. Колесник, подальша робота у цьому напрямку може допомогти у створенні
комп’ютерних програм для встановлення авторства аналізованих текстів. Це є досить важливим,
оскільки, як відомо, одним із завдань когнітивної науки є конструювання моделей пізнання та інтелекту
людини з метою їх подальшого втілення у комп'ютерних програмах.
Як уже зазначалося, одним із засобів вивчення мовної картини світу особистості визнається аналіз
тропеїчної системи твору. Проте спроби проведення дослідження такого характеру на базі прозових
творів є досить малочисельними. Основна увага дослідників зосереджується на метафорі. Ми
пропонуємо звернутися до образного порівняння як до засобу розкриття когнітивних механізмів
мовлення індивіда.
У мовознавстві знайшла своє місце думка, сформульована ще в роботах О. Потебні, про
недосконалість та недостатність порівнянь, оскільки "яким би не було прекрасним порівняння, та воно
примушує нас думати про те, що зовсім не становить необхідну належність суб’єкта, який мислиться,
воно нас розважає, краще кажучи, саме сприймається, як відсутність строгого мислення" [12: 37]. У
деяких працях знаходимо думку про те, що метафора завдяки своїй логіко-семантичній структурі не має
такої однозначності в інтерпретації, як порівняння. Метафора змушує читача докладати більше
інтелектуальних зусиль для розшифровування тексту, тому що він стикається з необхідністю своєрідного
домислювання контексту [13: 55]. Порівняння ж прямо говорять нам про те, до чого метафори лише
підштовхують [14].
Проте є ряд учених, які визнають, що образне порівняння може викликати такі ж апперцептивні
проблеми, що й метафора. Так, Дж. Бекмен, проводячи аналіз оповідань Стівена Крейна, дійшов
висновку, що ефект образного порівняння не відрізняється від ефекту відповідної метафори, оскільки як
порівняння, так і метафора базуються на одній метафоричній концепції [15: 29]. До ще більш
радикальних висновків приходять С. Глаксберг та Б. Кісар, які вважають, що для інтерпретатора образні
порівняння мають більше (порівняно з метафорами) когнітивного навантаження. Це пов’язано з тим, що
порівняння, на відміну від метафори, являє собою імпліцитну категорізацію [16: 423]. Ці ідеї
підтверджують актуальність дослідження образного порівняння як засобу вербальної репрезентації
мовної картини світу особистості.
Концептуальний аналіз образних порівнянь проведено у нашій роботі на матеріалі текстів романів
видатного англійського прозаїка ХХ століття Г. Гріна "The Human Factor", "Brighton Rock", "The Quiet
American". Результати дослідження цих текстів за допомогою методу суцільної вибірки показали, що
письменнику притаманне широке використання образного порівняння, яке є основним стилістичним
засобом у зазначених романах. Тому саме воно відображає специфіку концептуальної системи автора,
дозволяє виявити сутнісні характеристики художнього тексту через відтворення ментальних механізмів
як свідомого, так і підсвідомого у людині.
Слід зазначити, що під терміном "образне порівняння" ми розуміємо логіко-когнітивну операцію, в
результаті якої формується троп, побудований на відношеннях подібності, категоріальною ознакою якого
є наявність експліцитно виражених суб’єкта та об’єкта уподібнення. Таку дефініцію вироблено на основі
аналізу існуючих точок зору, викладених у певних лінгвістичних роботах (див. аналіз терміна
"порівняння" [17]).
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Залежно від наявності/відсутності показника компаративного зв'язку поділяємо порівняння на:
1) конструкції з імпліцитним вираженням показника компаративних відношень:
– типу N1 to be N2: "she was the hiss of steam, the clink of a cup, she was a certain hour of the night and
the promise of rest" (18: 25-26);
– генітивні конструкції: "with the eyes of a hero-worshipper" (19: 115);
– конструкції з прикладкою: "the edge of sea was like a line of writing in whitewash: big sprawling
letters" (20: 184); "…two lean hungry faces he hardly knew – hangers-on at the fringes of the great
racket" [20: 178];
2) конструкції з експліцитним вираженням показника компаративного зв'язку.
Конструкції з експліцитним вираженням показника компаративного зв'язку поділяємо на конструкції
зі сполучниковими показниками, дієслівними, предикативними та атрибутивними, конструкції типу some
of (a sort of, a kind of, a bit of…), конструкції з показниками іменникового типу: an impression, an effect, a
sense тощо. Наприклад, "Again he gave the sense that he was a boy playing a game" [20: 291]; "... it was like
an invisible power working against him" [20 123].
Аналіз образних порівнянь у текстах романів Г. Гріна виявив, що вони становлять лінгвістичну базу
формування прототипових концептуальних схем ряду образів, об’єднаних одним концептуальним
референтом. Характерним є те, що такі схеми виявляються в усіх проаналізованих творах. Такий факт
дає змогу зробити певні висновки щодо особливостей мовної та концептуальної картини світу Г. Гріна.
Наведемо приклад побудови такої прототипової концептуальної схеми. Для цього було відібрано ряд
ілюстрацій, що містять образне порівняння. У кожному з цих прикладів порівняння містить імплікацію
прихованих ворожих стосунків між особами чи групою осіб, які виступають як суб’єкт чи об’єкт
порівняння:
1) "she was like darkness to him" [20: 5] - Людина – Темрява;
2) "the people he was among seemed like a thick forest " [20: 16] – Люди – Густий ліс;
3) "…looked like an alien in this room" [20: 79] – Людина – Іноземець;
4) "He watched a girl as if she were a stranger"[20: 200] – Людина – Чужинець;
5) "They hardly spoke to each other, dressing rapidly, like strangers on a journey who have forced to share
the same wagon-lit" [19:250] - Людина - Чужинець;
6) "It was as if he…had shut out the unwelcome intruder" [18: 194] – Людина – Непроханий гість (тобто
Чужинець);
7) "He leant there, bulky, and shapeless in the half-light, an unexplored continent" [18: 223] – Людина –
Недосліджений Континент.
У відібраних прикладах особу, до якої персонаж (суб’єкт порівняння) відчуває постійні чи тимчасові
негативні емоції (тобто ворог), охарактеризовано такими лексичними одиницями: darkness - темрява,
thick forest - темний ліс, alien - іноземець, stranger - чужинець, unwelcome intruder - непроханий гість, an
unexplored continent - недосліджений континент.
За допомогою застосування лінгвокогнітивної процедури узагальнення ознак, які містяться у
семантиці аналізованих членів порівняння, можна констатувати, що всі вони виражають один концепт Чужинець. Таким чином, прототипова концептуальна схема сукупності словесних образів отримує
символьне зображення у вигляді запису: ВОРОГ - ЦЕ ЧУЖИНЕЦЬ.
Заслуговує на увагу той факт, що дослідження, проведені А.С. Колесник у галузі дослідження
лінгвокогнітивних особливостей втілення міфологічної мовної картини світу в давньоанглійському епосі
та в сучасних британських художніх творах жанру фентезі, виявили наявність такої ж концептуальної
структури [9: 7-8, 11]. Поява саме такого сприйняття у свідомості давньоанглійського соціуму була
викликана, на думку А.С. Колесник, необхідністю захисту свого життєвого простору від зовнішніх
посягань.
Таким чином, це важливе спостереження дозволяє виявити діалектичний зв’язок індивідуальних
особливостей мовної картини світу особистості з архетипами, тобто надособистісними ідеями,
властивими щонайменше групі індивідів, цілому народу, і, нарешті, усьому людству. Це уможливлює
входження методу побудови прототипових концептуальних схем до комплексу механізмів виявлення
національно-культурної належності автора тексту (у разі виникнення такої необхідності).
У подальшій роботі такий підхід можна застосувати до аналізу інших концептуальних полів, зокрема
Світ Дитинства, Смерть, Дорога тощо. Розробка такого аналізу розкриває широкі можливості для
вивчення засобів вербальної репрезентації мовної картини світу автора як центру, який організовує твір.
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Присяжнюк Л.Ф. Когнитивный подход к анализу текста
(на материале сравнений романов Г. Грина).
В статье рассматриваются перспективы развития новых подходов к анализу и интерпретации текста
в свете когнитивной теории литературы. Предлагается попытка исследования образного сравнения в
произведениях выдающегося английского писателя Г. Грина с помощью инструментария
концептуального анализа. Ключевые понятия: когнитивная теория литературы, концептуальный
анализ, языковая личность, образное сравнение.
Prisyazhnyuk L.F. The Cognitive Approach to Textual Analysis
(Based on the Similes in the Novels by G. Greene).
The article centers on the perspectives of the development of new approaches to textual analysis and
interpretation within the framework of the cognitive theory of literature. The author attempts to study similes in
the novels by G. Greene by means of the conceptual analysis. Key-words: the cognitive theory of literature,
conceptual analysis, linguistic personality, simile.

129

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

УДК 811, 37
О.О. Борисов,
аспірант
(Житомирський педуніверситет)
НЕВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО
КОНЦЕПТУ "СТРАХ"
(на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)
Стаття присвячена розгляду мовних та мовленнєвих засобів експлікації у художньому тексті
інформаційного слоту "Невербальне спілкування" фрейму-сценарію емоційного концепту "СТРАХ". Увагу
сконцентровано на основних формах невербальної поведінки персонажів творів під час переживання
ними відповідної емоції.
У рамках когнітивно-дискурсивної парадигми приділяється значна увага вивченню концептуального
вираження емоцій, їх представлення одиницями конкретної мовної картини світу, співвідношення емоцій
та когнітивних процесів у процесі комунікації, проблем текстової емотивності тощо. Стаття присвячена
виявленню номінативних та комунікативних засобів відображення різних типів невербальних реакцій
персонажів тексту, які відчувають емоцію страх. Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) розкриття основних форм невербальної експресивної реакції індивіда на ситуацію переживання емоції
страх; 2) виділення різноманітних мовних засобів, які позначаючи зазначені реакції, репрезентують
певний фрагмент базового фрейму-сценарію емоційного концепту (ЕК) "СТРАХ"; 3) визначення ролі
текстової експлікації відповідної невербальної поведінки. Робота є продовженням досліджень у сфері
невербального вираження емоцій, зокрема у тексті, таких науковців, як С.В. Гладьо, А.А. Каліта,
Н.А. Красавський, Н.А. Позднякова, О.А. Янова та ін [1; 4; 6; 9; 11].
На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки на передній план виходить вивчення емоційного
аспекту комунікації, яке спрямовано на виділення та опис особливостей взаємозв’язку емоційних
переживань людини з її когнітивною сферою та комунікативною поведінкою. Одним із національно та
культурно обумовлених фрагментів об’єктивно існуючої дійсності, який викликає при його осмисленні
емоційні переживання, є художній текст. У межах когнітивно-дискурсивної парадигми семантика
художнього тексту розглядається як певна ментальна репрезентація фрагменту дійсності та різних
відношень у ньому, що відображаються у людській свідомості [1: 104-106]. При цьому текст виступає не
тільки як форма фіксації наших знань, але також як джерело вивчення цих знань. До таких знань,
зокрема, належать знання про емоції. Останні є не тільки однією з форм відображення дійсності, але самі
виступають об’єктом цього відображення, а тому фіксуються мовними знаками та втілюються у
семантичну структуру текста [9: 41].
Художній текст характеризується тісною взаємодією когнітивної та емоційної сфер, тому
виділяються два основних аспекти впливу на читача: смисловий та емоційний, які потенційно закладені в
семантиці тексту. Смислове сприйняття будь-якої текстової ситуації пов’язане з особливою когнітивною
діяльністю – розумінням, – результатом якої є оволодіння змістовністю конкретного тексту та його
окремих фрагментів [3 : 74-75; 1: 106].
Процес інтерпретації тексту у читача супроводжується, з одного боку, підключенням
енциклопедичних знань та знань, отриманих від автора, з іншого, – активізацією певних емоційних
реакцій адресата на окремі текстові елементи, що веде або до формування емоційного ставлення до того,
про що йдеться у тексті або виникненню більш глибоких та стійких переживань [1: 106-107]. Такий
процес підключення емоційної сфери свідомості під час опанування змістом тексту відбувається за
рахунок існування об’єктивно притаманної властивості художнього тексту – емотивності, яка
розглядається як іманентно притаманна мові семантична властивість виражати системою своїх засобів
емоційні стани, переживання, тобто емоційність як факт психіки [9: 37].
Емотивність співвідноситься з представленими в тексті емоціогенними знаннями та актуалізується за
допомогою таких текстових компонентів, які втілюють емоційні авторські інтенції та відповідно
моделюють вірогідні емоції адресата [2: 5]. Такі душевні стани читача обумовлюються осмисленням:
1) "нейтральних" ситуацій, які у тексті безпосередньо не відбивають причини виникнення, характер
протікання та результати впливу конкретної емоції на персонажів твору; 2) ситуаціями, у яких
розкриваються сценарії протікання певної емоції. Отже, будь-який текст несе у собі здатність
"спровокувати" адресата на емоції та почуття з приводу представлених автором певних боків
навколишнього світу, зокрема емоційного життя своїх персонажів.
Емоції виступають невід’ємною частиною людського життя, регулюючи процеси сприйняття та
осмислення дійсності, обумовлюючи усі види діяльності індивіда та відтворюючи у його свідомості
емоційне ставлення до дійсності [11: 4-15]. Вони розглядаються як психічне відображення реальності у
формі безпосереднього переживання життєвого сенсу подій та ситуацій, що детерміновано їх значущістю
для процесу реалізації потреб індивіда [8: 445].
© Борисов О.О., 2004
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Емоції як соціокультурний феномен дійсності символізуються двома способами: вербальними
(різними типами номінації) та невербальними (паралінгвістичними) засобами. У спілкуванні вербальний
і невербальний коди поєднуються та складають єдиний комунікативний процес [4: 135; 5: 7; 6].
Найкращий засіб передачі емоційних переживань, які являють собою складову частину культури
будь-якого народу, є використання мовних засобів. Засоби вербальної концептуалізації емоцій
представлені одиницями різних мовних рівнів, найбільш комунікативним з яких є лексичні та
фразеологічні одиниці [6].
Однак, комунікація складається не лише з мовленнєвої поведінки мовця: існує двостороння передача
інформації візуального характеру, котра виражається невербальною поведінкою, доповнює та підтримує
мовленнєву діяльність [4: 135]. Невербальне знакове оформлення емоцій є переважно акціональним, тобто
репрезентація емоцій здійснюється мимовільно за допомогою жестів, міміки, пантоміміки тощо, що
обумовлено їх фізіогномічним походженням та вмотивованістю конкретними діями й поводженням [6].
Усі невербальні дії становлять біологічно детерміновану систему і виступають своєрідними
маркерами процесів вищої нервової діяльності. Серед невербальних засобів вираження емоцій
виділяються: 1) жести – значущі рухи тіла, які виконуються свідомо й у розрахунку на спостерігача; 2)
міміку – значущі рухи м’язів обличчя; 3) пози – значущі положення людського тіла; 4) вирази обличчя –
значущі фіксовані положення м’язів обличчя; 5) різні симптоми душевних станів, наприклад, симптоми
зміну кольору шкіри. Отже, мімічні, пантомімічні показники тощо, які супроводжують емоції людини, її
ставлення до партнеру, до ситуації взаємодії, поряд із фізіологічними процесами, виступають у ролі
об’єктивних індикаторів емоційних станів [11: 14-18].
Серед усіх емоційних станів страх є одним з найважливіших компонентів емоційної сфери людини,
адже він безпосередньо визначає саме людське існування індивіда у певному відрізку простору та часу.
Функціональне призначення цієї емоції для людської життєдіяльності полягає у тому, що вона
відображує дію інстинкту самозбереження, яка виявляється у вигляді афективно загостреного сприйняття
погрози для життя, благополуччя, здоров’я чи самопочуття людини та певної її реакції на несприятливі
фактори навколишнього середовища [7: 7-13].
Когнітивною структурою представлення знань про зазначену емоцію виступає ЕК "СТРАХ", під яким
розуміється складний, динамічний смисловий конструкт людської свідомості, сутність якого
обумовлюється єдністю етнічного, соціокультурного та особистісного досвіду конкретного мовця про цю
емоцію [6]. Отже, страх у його концептуально-мовному представленні – це знання про стан, який
переживається або вже був пережитим. Йому завжди передує певна ситуація, яка категоризується
індивідом як небезпека. Інші концептоутворюючи ознаки страху – інформація про те, що з нами
відбувається під час переживання цієї емоції [10: 11-12]. Тому ЕК "СТРАХ" може бути змодельований у
вигляді фрейму-сценарію, який лежить в основі концептуального змісту зазначеної емоції. Така
когнітивна структура знань, яка лежить в основі концепту "СТРАХ" та зберігає інформацію про
переживання індивідом цієї емоції, містить у собі термінал "Симптом". Він несе інформацію про
емоційну реакцію, яку завжди у тій чи іншій мірі виявляє суб’єкт [10: 12]. Коли цей термінал
активується у свідомості та вербалізується під час номінації, то "пам’ять тіла" підказує ті стани-ситуації,
які переживав суб’єкт (типу one’s eyes are popping out with fear, one’s tongue failed), або аналоги цих
станів (типу everything is going dark before one’s eyes, one‘s heart failed one).
Якщо у процесі безпосередньої комунікації емоції виражаються за допомогою екстралінгвістичних
факторів, то у тексті художньої літератури таки аспекти ЕК, зокрема концепту "CТРАХ", кодуються за
допомогою мови [9: 4]. Основними номінативними засобами експлікації інформації про людські жести,
міміку, пантоміміку, рухи тіла слоту "Невербальне спілкування" терміналу "Симптом", на основі якої
реконструюється весь сценарій емоції страх, виступають дієслівні лексеми, які вживаються або у
сполученні із соматичною лексикою, або з лексикою, яка позначає інші реалії, стійкі дієслівні
сполучення нефразеологічного характеру (типу to put one’s hands over one’s face/ eyes) та фразеологічні
одиниці-ідіоми, які є найбільш ефективним "шляхом" опису аномальних ситуацій такого роду, а також
індивідуальні авторські стилістичні прийоми, образні засоби тощо.
Відображені у певному фрагментові тексту подія виникнення та протікання у суб’єкта певної форми
страху і наступні невербальні форми її представлення персонажем, у своїй взаємодії створюють ситуацію
емоційного впливу на читача, а тому її можна розглядати як емотивну ситуацію. В ній такі прояви
невербального спілкування супроводжують мовленнєві вирази персонажів, доповнюючи, підсилюючи їх
та сприяючи підвищенню ефективності комунікації, адже вплив на адресата відповідною поведінкою,
яку легше сприймати, а значить усвідомити, може бути значно сильнішим за мовленнєві реакції іншого
на страх. Зображені експресивні невербальні реакції героя твору на небезпеку та на власний страх у
кожному конкретному випадку розглядаються нами як емоціогенні знання та є виявленням авторського
бажання активізувати механізми емпатії читача, що є безпосереднім доступом до його емоційної сфери
та передумовою викликання й переживання ним діапазону емоцій, зокрема безпосередньо страху.
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Розглянемо приклади об’єктивації інформації про невербальне спілкування у тексті вищезазначеними
номінативними засобами на матеріалі коротких оповідань сучасної англомовної прози. Виявилось, що
для більш яскравої репрезентації емоції страху, який переживається персонажем та відповідно
сильнішим впливом текстового фрагменту на читача, одним з найбільш ефективних прийомів, котрий
активно застосовується письменниками, є зображення та опис обличчя індивіда у цілому, та його
складників зокрема. Обличчя як канал невербальної комунікації є одним з найголовніших засобів та
регуляторів комунікативного акту, яке відповідає за емоційно-змістовний підтекст мовлення. У
наступному прикладі суб’єкт, що відчуває страх, демонструє це раптовою блідістю обличчя, що у тексті
є демонструванням оригінального погляду автору на зазначений симптом емоції: "Tinker cautiously drew
out his automatic and pressed it against the proprietor’s stomach. "Now will you answer?" he said. Negretties
unwholesome face grew pasty" (Anonymous, p. 313).
Значущі для відтворення переживання сильного страху або навіть жаху виразні рухи м’язів обличчя
під час комунікації можуть підкріплюватися певною "поведінкою" усього тіла: "I grabbed his hand firmly
and pressed it down on the thing’s chest. He froze in horror, and the flesh on his face quivered" (O’ Brien,
p. 54).
Найважливішою областю невербальної комунікації є очі, які у взаємодії з іншими виявленнями
страху створюють ефект повного контролю цієї емоції над людиною, підкреслюючи її пасивність та
безпорадність: "It had been lying in wait and now it leaped at us, electric headlamps glowing in savage circles,
the huge chrome grill seeming to snarl. The kid froze, his face stamped with horror, his pupils dilated down to
pinpricks" (King1, p. 133).
Фразеологічне представлення зовнішнього прояву страху одним із складових частин обличчя є цілком
достатнім для того, щоб активізувати у свідомості читача ЕК "СТРАХ": "Suddenly he heard a sound like
the cry of a dying man. Ichabod’s teeth shook with terror…" (Irving, p. 41).
Страх може супроводжуватися різними рухами тіла, жестикуляцією та такими мімічними реакціями
як сміх, плач тощо: "Tonight, wherever you hide, I will find you". The captain put his hands over his eyes,
shaking in terror and grief" (Morrow, p. 80).
У двох зазначених нижче прикладах організм людини, знаходячись у стресовому стані під впливом
страху, перестає нормально виконувати свої функції, що призводить або до припинення персонажем
твору певної діяльності: "…he saw it close up for the first time, his body failed to obey his mind. He dropped
the pistol. It was hideous to look at, with its huge, wolf-like head, and its evil eyes" (Stocks, p. 101), або до
низки захисних рухів тіла у просторі: "The words petrified me, Mr. Black. I was briefly rooted to the spot out
of fear, then once again, as he collapsed into a fit of laughter and coughing, I leaped back" (Maupassant, p. 23).
Таким чином, зображені у художньому тексті ситуації, які пов’язані з виникненням, переживанням
героями страху та невербальними реакціями на нього, до яких відносять жести, міміку, пози та рухи тіла,
зовнішні симптоми тощо, розглядаються нами як емотивні ситуації, котрі сконструйовані автором заради
емоційного впливу на читача. Фразеологізми, різноманітні дієслівні лексеми у сполученні з соматизмами
чи іншими іменними лексичними одиницями, стійкі дієслівні нефразеологічні словосполучення, які
позначають невербальні аспекти комунікації під час переживання суб’єктом цієї емоції, спрямовані на
активацію у свідомості читача усіх інших фонових знань фрейму-сценарію ЕК "СТРАХ". У перспективі
планується представити аналіз мовних одиниць, які актуалізують у фреймі концепту "СТРАХ"
інформацію слоту "Вербальна поведінка".
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Борисов А.А. Невербальные маркеры выражения эмоционального концепта "СТРАХ"
(на материале современной художественной англоязычной прозы).
В статье рассматриваются языковые и речевые средства экспликации в художественном тексте
информации слота "Невербальное общение" фрейма-сценария эмоционального концепта "СТРАХ",
отражающей основные формы невербальной реакции персонажей произведений, переживающих эмоцию
страх.
Borysov O.O. Unverbal Markers of the Emotional Concept "Fear" Expression
(Based on Modern English Belles-lettres Short Stories)
The article deals with the linguistic means of text representation of the slot 'Unverbal Behaviour' of the
emotional concept "FEAR" script. The information of the slot reflects various forms of characters’ unverbal
behaviour while experiencing fear.
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СУБСТАНТИВНІ КОМПОЗИТИ-БАХУВРІХІ ЯК ЗАСІБ СМИСЛОПОРОДЖЕННЯ ТЕКСТУ
(на прикладі антропосемічних одиниць у художніх та публіцистичних англомовних текстах)
Стаття присвячена дослідженню текстотворчого потенціалу субстантивних композитів-бахувріхі на
позначення особи. Автор намагається визначити мету використання аналізованих одиниць та
встановити функції, які вони виконують у художніх та публіцистичних текстах.
Нова лінгвістична парадигма переставила акценти з вивчення мови як системи знаків (langue) на
дослідження мови як діяльності (langage) та результатів цієї діяльності. У зміненій системі поглядів
єдиною мовною реальністю визнається текст, розкриття механізмів смислопородження якого виходить
на перше місце. Під час аналізу механізмів породження тексту вектор уваги дослідника спрямований від
смислу (дійсності) до шляхів його маніфестації [6: 449], одним з яких є лексичні засоби. Дана стаття
присвячена аналізу текстотворчого потенціалу субстантивних композитів-бахувріхі (СКБ) на позначення
особи. Поставлена мета передбачає 1) визначення ролі антропосемічних СКБ у тканині текстів
художнього та публіцистичного стилів, а також 2) окреслення тих можливостей, які надає текст для
реалізації функцій, притаманних бахувріхі.
Антропосемічні СКБ отримали частковий опис в роботах Г. Марчанда, О.Д. Мєшкова, Г.П. Д'яконова,
Л.Ф. Омельченко та ін. Ми визначаємо СКБ-антропосеми як загальні екзоцентричні складні іменники з
експліцитно не вираженою ономасіологічною базою та комплексною ономасіологічною ознакою, які
називають особу за домінантною ознакою та мають посесивний характер, наприклад: sweetheart, lazy
bones, chatter-box, high brow, four-eyes, bigfoot, blue stocking тощо. На даному етапі розвитку англійської
мови такі одиниці утворюють лексичну мікросистему, що об'єднує СКБ зі структурою N + N, A + N, V +
N, Num + N, Abbr + N. Найчисленнішими серед членів мікросистеми є композити, у семантиці яких на
перший план виходить позначення рівня інтелекту (27% аналізованих одиниць), виділення яскравої риси
у зовнішності (19%), акцентуація певних звичок особи (16%), рис її характеру (16%), вказівка на її
професію / рід занять (16%).
Композити-бахувріхі формуються в сфері просторіччя та сленгу, котрі відрізняються експресивністю
та етико-стилістичною зниженістю [5: 50]. Внаслідок цього характерною рисою СКБ є їхнє емоційне
навантаження, під яким розуміють різноманітні прояви відношення суб'єкта до того, що називає слово,
виділяючи в ньому як обов'язкові компоненти емоційність, котра "відповідає" за вираження словом
емоції та почуття, і оцінність, тобто схвальну чи несхвальну оцінку, вміщену у значення слова [4: 10-27,
94].
Англомовний сленг характеризується особливою продуктивністю окремих тематичних груп, як от:
фізичний бік сексуальності; тілесні функції; алкогольна та наркотична інтоксикація; несподівані,
жорстокі чи насильницькі дії різної якості; гроші; смерть; обман; кримінальна діяльність; розумові або
моральні вади; позитивна або різко негативна оцінка людей та речей; презирлива або зневажлива
класифікація людей щодо різних груп – расових, етнічних, сексуальних, регіональних, соціальноекономічних, професійних [13]. Природно, що маючи сленг середовищем свого утворення та вжитку,
майже усі антропосеми-СКБ можуть бути віднесені до однієї з вищеназваних груп: acid-head –
"наркоман, який вживає речовину ЛСД"; banana-head – "амер. жарг. балда, тупиця"; blue foot –
"проститутка"; blue jacket – "військ. розм. англійський чи американський матрос"; long knife – "вбивця,
руйнівник"; money-bags – "багач, товстосум, скупар"; oilhead – "п"яниця, алкоголік"; white-skin – "біла
людина, білошкірий, блідолиций"; work-hand – "наймит, робітник, батрак" (БАРС, САС, ССС) тощо.
Більшість бахувріхі вживається для образного, часто іронічно-зневажливого найменування людей:
"While the Foreign Ministry airheads – no military force is enamored of its diplomatic colleagues – struggled to
settle things down, the West would posture and threaten, perhaps attacking a Soviet naval force to show its
resolve, certainly mobilizing the NATO armies to threaten invasion of Eastern Europe" (Clancy, p.133).
"There are banks here from everywhere. Germany, France, Great Britain, Canada, Spain, Japan, Denmark.
Even Saudi Arabia and Israel. Over three hundred, at last count. It's become quite a tax haven. The bankers here
are extremely quiet. They make the Swiss look like blabbermouths" (Grisham, p.151).
Будь-який дефект організму людини, особливості одягу, душевні якості можуть стати приводом для
насмішки, глузування. Вважається, що пейоративність, притаманна більшості СКБ, обумовлюється у
великій мірі впливом на них слів типу pickpocket, які успадкували це забарвлення від своїх французьких
прообразів, котрі спричинили появу подібної конотації у всіх екзокомпозитів, сформованих пізніше [11:
388]. Превалювання серед аналізованих СКБ композит з принизливим відтінком відбиває загальне
переважання в мові негативно-оцінних слів над такими, що виражають позитивну оцінку. Така "оцінна
асиметрія" мови пояснюється гострішою та більш диференційованою емоційною та мовленнєвомисленнєвою реакцією людей на негативні явища [3: 171-172]. До того ж найбільш частотними є саме
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негативні емоції. Позитивний спектр бідніший на відтінки емоційно-оцінного відношення, оскільки
сприймається як норма і через це не потребує такої ж детальної диференціації, як відхилення від неї [1: 37].
Надмірна емоційно-оцінна насиченість композит-бахувріхи та особливості лексичних компонентів,
які входять до цих складних слів, накладає певні обмеження на їх використання у мовленні, звужуючи
область їхнього функціонування до певного стильового рівня. Однак, хоча СКБ і вживаються переважно
у неофіційному мовленні, вони певною мірою проникають до інших функціональних стилів, зберігаючи
свою експресивність, інформативність та інші характеристики.
Потрапляючи до лексичного прошарку художньої літератури, СКБ зберігають стилістичну
маркованість сфери усного спілкування, протиставляючись словам високого та нейтрального
стилістичного тону [5: 51], а тому часто використовуються у персонажному мовленні: "The FBI never got
it," I said. – "Those guys were deadheads," she said. "I was only a kid, remember, but when I realized, I snitched
it right from under their noses" (Thomas, p.180).
Крім того, виділяючись складністю взаємовідношень між внутрішнім та зовнішнім контекстом,
відрізняючись підвищеною інформативною насиченістю, СКБ не тільки збільшують смисловий обсяг
одиниці, до складу якої вони входять, але і певним чином впливають на різні параметри тексту,
формують імпліцитну іроніко-сатиричну інформацію: "They are so gauche and funny those scrubfowl,
absurdly bold and yet at the same time easily shockable. They all manage to resemble ill-groomed, gawky bluestockings and I can imagine them wearing lopsided pince-nez and laddered lisle stockings" (Irvine, p.183).
Отже, однією з найхарактерніших рис композитних бахувріхі у художньому тексті є їхнє
використання заради створення гумористичної характеристики дійових осіб, покликаної виділити
неприємні, часом навіть потворні боки життя, або ж виразити дещо кумедне, смішне [9: 31]. При цьому
використовуються різноманітні прийоми актуалізації, що реалізуються як окремо, так і у сукупності:
послідовне підведення з використанням опорних моментів, вживання бахувріхі в ролі носія дії,
суміщення у структурі речення стилістично рівноправних елементів. Проходячи крізь усю тканину
мовленнєвого твору, зазначені прийоми утворюють єдиний комплекс, в якому бахувріхі складають не
тільки ключ до розуміння, але і свого роду базу для його побудови, формуючи певним чином його тему
[2: 13], зупиняючи увагу на окремих його компонентах.
Як відомо, найбільш значимі компоненти тексту, виділяються автором за допомогою різноманітних
засобів. На рівні лексики це може бути вживання у тексті стилістично невідповідного слова, або вибір
слова, надзвичайно насиченого конотаціями [12: 516-517]. Бахувріхі задовольняють обом вищеназваним
вимогам, а тому, використані у тексті, вони перетворюються на один із засобів маркування його
акцентованих елементів, надаючи можливостей досягти виразності, зображальності, інтенсифікації
образності у всьому контексті [7: 16]: "I will not… Fall for any of the following: alcoholics, workaholics,
commitment phobics, people with girlfriend or wives, misogynists, megalomaniacs, chauvinists, emotional
fuckwits or freeloaders, perverts" (Fielding, p. 2).
Таким чином, у художньому тексті антропосемічні СКБ використовуються для оформлення
персонажного мовлення, створення гумористичного ефекту, формування теми твору, маркування його
акцентованих компонентів.
Завдяки метонімічності та метафоризованості антропосемічних СКБ досить частим є їхнє вживання у
публіцистичному стилі, де за допомогою метонімічних переносів досягається лаконізм, економія мовних
засобів, можливість запобігти використанню громіздких описових зворотів [7: 16]. Метафора, що полягає
у проектуванні одного ментального простору на інший на основі асоціативного зв'язку, дає змогу
витлумачити одне явище у термінах іншого і осмислити перше, як подібне до другого, а також є
знаряддям формування нових ментальних категорій, породження нового знання [10]. Тим самим СКБ
перетворюються на універби, функціонуючи як "мікротексти", де реалізуються всі умови метафоризації:
подвійна співвіднесеність, порушення звичних валентних зв'язків між зіставлюваними денотатами і
народження нового зв'язку – спільної ланки, що об'єднує далекі одне від одного поняття, створення
певного нового цілого, самою силою слова покликаного виконувати функцію номінації, а крім того,
подібно до будь-якого тропу, функцію естетичну [8: 82-83]. Отже, газети та журнали використовують
СКБ для підвищення емоційної напруженості тексту, створення конденсованої образної характеристики,
стислого повідомлення інформації: "The javan rhino of Vietnam has acquired the status of Bigfoot: many
rumors but no recorded sightings" (In Vietnam, a Shot in the Dark, p.10); "Similarity, even elite schools have
dimwits and deadbeats" (Samuelson, p.76).
Як бачимо, середовище художнього та публіцистичного текстів надає СКБ можливостей
якнайповніше реалізовувати свої функції, перш за все компресивну, що передбачає можливість
конденсації в одній лексемі певної кількості інформації і, таким чином, реалізацію принципу мовної
економії; естетичну, зумовлену метонімією та метафорою, локалізованих у бахувріхі, які наближують
слова цього типу до тропів; стилістичну, яка полягає у тому, що використання бахувріхі накладає
відбиток на мовленнєвий твір: відбувається перекриття об'єктивної інформації стилістичними
конотаціями, що виходять на передній план, і це приводить до ускладнення категорії інформативності,
зміщення денотативно-референційних та стилістичних параметрів – втрачається нейтральність,
з'являється стилістичність забарвлення.
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Таким чином, потрапляючи до художнього або публіцистичного тексту, СКБ перетворюються на
важливий текстотворчий засіб, реалізовуючи різноманітні свої функції та розширюючи арсенал
зображальних засобів письменника.
Слід також відмітити, що поряд з бахувріхі-антропосемами існують одиниці інших типів, що у
більшості випадків є емоційно-нейтральними: флороніми (назви рослин) та фауноніми (назви тварин), а
також технічні терміни. Вони притаманні, перш за усе, науковому стилю, функціонуючи у різноманітних
спеціальних текстах, і їх дослідження з точки зору текстотворчих можливостей може бути
перспективним напрямком сучасних лінгвістичних розвідок.
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Васильева Е.Г. Субстантивные композиты-бахуврихи как средство смыслопорождения текста
(на примере антропосемических единиц в художественных и публицистических текстах).
Статья посвящена исследованию текстообразующего потенциала субстантивных композит-бахуврихи
на обозначение лица. Автор пытается определить цели использования анализированных единиц и
установить функции, которые они выполняют в художественных и публицистических текстах.
Vasylyeva O.H. Substantival Bahuvrihi Compounds as a Means of Text Generation
(the Analysis ofAnthroposemic Units in Belles-lettres and Publicistic Texts).
The article is devoted to the investigation of the text generating potential of substantival bahuvrihi compounds
nominating persons. The author tries to clarify the aims of the use of the items under the analysis and clear up
their functions in belles-lettres and publicistic texts.
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ОСНОВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СЮЖЕТНОЇ ЛІНІЇ В АНГЛІЙСЬКИХ ЛІЧИЛКАХ
Дана стаття являє собою фрагмент аналізу моделей розвитку сюжетної лінії в текстах англійського
дитячого фольклору. В якості фактичного матеріалу виступають дитячі лічилки. В статті
представлені коротка характеристика фольклору, різні підходи до класифікації жанрів дитячого
фольклору, а також результати аналізу моделей розвитку сюжетної лінії в текстах дитячих лічилок.
Ключові поняття: дитячий фольклор, лічилки, модель розвитку сюжетної лінії.
В культурі будь-якого народу значне місце займає народна поетична творчість. Фольклор – це
специфічна "мова" традиційної культури, яка відрізняється від інших "мов" – орнаменту, мелосу,
знакової та символічної інформації, що передається речами – предметами матеріальної культури [1: 8].
Під фольклором розуміють усні традиції та культуру людей, виражену в легендах, піснях, загадках,
прислів’ях, що передаються шляхом спостереження від покоління до покоління. Інколи фольклор є
єдиним можливим засобом проникнення в доісторичне минуле націй та простеження багатьох віх
розумового розвитку людини. З цієї причини Л. Гомм визначає фольклор як "порівняння та ототожнення
пережитків архаїчних вірувань, обрядів та традицій у сучасності" [2: 5].
В сучасній лінгвістиці та фольклористиці проблемами фольклору займаються такі вчені, як
В.П. Анікін [3], Г.О. Булашов [4], И.В. Гейнце [5], Р.Л. Горбунов [6], Б.Б. Єфіменкова [7], Л.А. Зайцева
[8], О.С. Киченко [9], В.Я. Пропп [10] та ін.
Особливе місце в народнопоетичній творчості належить дитячому фольклору. Характерна риса творів
дитячого фольклору виражається у врахуванні психології та вікових особливостей дітей і дитячого побуту.
Дитячий фольклор кожного народу має свої певні національно-культурні особливості, але має і спільні
риси. Однією з них є виділення таких жанрів дитячого фольклору, як колискові пісні, лічилки, пестушки,
заклички, загадки, жартівливі пісні скоромовки тощо. Однак, в сучасній фольклористиці немає чіткої
класифікації жанрів дитячого фольклору. Основними принципами є походження, функція, семантика.
Так, Н. Демурова поділяє дитячі пісні і вірші за походженням на три групи: 1) ті, які придумали самі
діти; 2) ті, які придумали дорослі для дітей; 3) ті, які перейшли з дорослого фольклору в дитячий [11: 30].
Класифікацію жанрів дитячого фольклору за функціями можна представити у вигляді таблиці [12]:
Відношення до гри

Неігровий фольклор

Ігровий фольклор

Типи за функціями

Жанри
Колискові пісні
Пестушки
Поезія пестування
Утішки
Докучні казки
Утішки
Скоромовки
Дражнилки
Потішний фольклор
Мирилки
Небилиці
Перевертиши
Заклички, приказки
Лічилки
Ігрові пісні, приспівки
Мовчанки
Виверти

В основі семантичної класифікації лежить лексичне значення словарного складу цих творів. Тут
можна виділити твори про тварин, птахів, квіти, місцеположення, погоду, людей тощо. Цікаво, що з
функціональної точки зору ці тексти відносяться до різних жанрів, наприклад, колискових, лічилок,
ігрових пісень та ін.
У нашому дослідженні ми дотримуємося функціональної класифікації, і матеріалом аналізу,
результати якого представлені в цій статті, є англійські лічилки. Автор статті ставить за мету дослідити
основні моделі розвитку сюжетної лінії в поетичних текстах англійських лічилок.
Лічилки є одним з найбільш поширених жанрів народної дитячої поетичної творчості. Лічилка – це
римований вірш, який складається основним чином з придуманих слів та співзвуч з чітким дотриманням
ритму [13: 112]. Ми виділяємо 4 типи лічилок в залежності від їх функції: 1) лічилки, які вимовляються
перед грою (наприклад, жмурки, гилка, доганялки та ін.) з метою вибору однієї чи декількох осіб,
© Загуляєва О.І., 2004
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встановлення черговості виконання певних дій тощо; 2) лічилки, які вживаються під час гри (наприклад,
стрибання через скакалку або на одній нозі, набивання м’яча об землю тощо); 3) лічилки, що
вимовляються при ворожінні (наприклад, ворожіння на квітці, по білим цяточкам на нігтях, по птахам
тощо); 4) лічилки, які використовуються для навчання дитини лічбі або є жартівливими віршами, в яких
вживаються числа. Серед проаналізованих нами 100 лічилок найчисельнішою групою є перша (54%).
Вивчаючи моделі розвитку сюжетної лінії в текстах англійських лічилок, ми виходимо з положення,
запропонованого Н.І. Панасенко [14], яка виділяє 4 основні моделі розвитку сюжетної лінії в художніх
текстах. Розглянемо їх більш детально.
Модель1. Ланцюжок.
∞
Ця модель характерна для таких функціонально-семантичних типів мовлення, як діалог та розповідь.
Змістом такого ланцюжка може бути дія / стан / об’єкт. В дитячому фольклорі – це лічилки, римовки, в
музичному – частівки, жартівливі пісні, які не мають логічного завершення і продовжуються до
нескінченності [14: 41].
Модель 2. Віяло. Ця модель являє собою деякий фрейм-сценарій і характерна для описів. Структура
текстів такого типу включає прототипні моделі поведінки людини, які задають послідовність думок,
бажань і почуттів. А. Вежбицька називає їх "культурно-обумовленими сценаріями" [15].
Стереотипну ситуацію можна представити у вигляді фрейму.
подія, предмет, особа
опис 1

опис 2

опис 3…

В текстах, побудованих за такою моделлю, відбувається певна подія, яка одночасно описується в
різних аспектах. Описуватися може також і предмет чи особа [14: 41].
Модель 3. Кільце. Це типова модель для діалогічного мовлення.
дія
предмет
обговорення

засіб
якість

В дитячому фольклорі, в жартівливих піснях ця модель включає такі елементи, як предмет
обговорення; дія, яка виконується; засіб; якість, яку має засіб; знов предмет обговорення: послідовність
нелогічних дій приводить до вихідної дії [14: 40].
Модель 4. Вилка.
бажане
актант

дійсність

Ця модель утворюється в результаті розриву між реальністю і бажанням. Чим нереальніше бажання,
тим ширше розрив між мрією та реальністю. Для вираження відношення між висловленням і реальністю
часто використовується умовний спосіб [14: 42].
Крім цих моделей нами були встановлені й інші, які є більш складними структурами і в деяких
випадках являють собою комбінації вищезгаданих моделей [16]. Проаналізувавши тексти англійських
лічилок, ми виявили, що не в усіх текстах можливо визначити модель розвитку сюжетної лінії. Це
стосується текстів, які належать до першої групи лічилок і складаються із нісенітних слів або
повнозначних слів, які не зв’язані смислом. Наприклад,
One-ry, or-ry, ickery, Ann!
Fillison, folliso, Nicholas, John.
Queevy, quavy, English Navy,
Stinckelum, stanklum, buck.
Серед моделей розвитку сюжетної лінії в текстах англійських лічилок ми виявили 4 основні моделі, їх
різновиди, а також більш складні моделі. Найбільш типовими моделями є ланцюжок і віяло. За
результатами дослідження ми виділили 3 основні різновиди моделі "ланцюжок": 1) нескінченний
ланцюжок, змістом якого є дія / стан / подія / об’єкт; 2) кінцевий ланцюжок, змістом якого є дія / стан /
подія / об’єкт; 3) складний нескінченний / кінцевий ланцюжок. Найбільший інтерес становить останній
вид цієї моделі. Це пояснюється тим, що ланки ланцюжку можуть бути подані блоком із декількох дій
(Five Little Speckled Frogs), блоком, що складається із віяла та вилки (Little Bunny Foo Foo). Можна
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припустити, що кількість варіантів змісту кожної ланки не обмежена тільки цими моделями. В
подальшому дослідженні ми спробуємо це довести на матеріалі текстів інших жанрів.
Модель "віяло" є найбільш типовою для лічилок, що належать до першої групи. Вони представляють
певний сценарій дій, під час яких діти збираються в коло чи шикуються в ряд, одна особа вимовляє певні
слова і вказує по черзі на кожного. В кінці лічилки обирається одна людина, яка буде виконувати певні
дії в грі, чи встановлюється черга виконання певних дій в грі. В такому разі текст лічилки повторюється
на один раз менше, ніж кількість осіб, що бере участь у грі. Наприклад,
One little flower, one little bee.
One little blue bird, high in the tree.
One little brown bear smiling at me.
One is the number I like, you see.
Складні моделі розвитку сюжетної лінії представлені також такими моделями, як кільце із замкнених
ланцюжків дій (Five Little Ducks), складне віяло (Going to St. Ives), кільце із ланцюжка дій (One, Two, Tie
My Shoe), ланцюжок віял (A Gaping Wide-mouthed Waddling Frog), ланцюжок + вилка (Bee, a Bee, a
Bumblebee). Якщо говорити про найбільш характерні моделі для кожної групи лічилок, то чіткої
тенденції виявити неможливо.
Таким чином, проаналізувавши 100 текстів англійських лічилок, ми визначили дві основні моделі
розвитку сюжетної лінії – ланцюжок і віяло. Також для цих текстів характерні складні моделі, які
являють собою різні комбінації основних 4 моделей. У подальших дослідженнях ми плануємо дослідити
зв’язок між моделлю розвитку сюжетної лінії і ритмічною структурою англійських лічилок, а також
текстів інших жанрів дитячого фольклору.
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Загуляева Е.И. Основные модели развития сюжетной линии в английских считалках.
Данная статья представляет собой фрагмент анализа моделей развития сюжетной линии в текстах
английского детского фольклора. Фактическим материалом являются детские считалки. В статье
представлены краткая характеристика фольклора, различные подходы к классификации жанров
детского фольклора, а также результаты анализа моделей развития сюжетной линии в текстах
детских считалок.
Zahulyayeva O.I. Main Patterns of Plot Development in English Counting Rhymes.
The article analyzes the patterns of plot development in English counting rhymes. The author outlines folklore,
classifies main genres of childrens’ folklore, offers the results of analysis of the main patterns of plot
development in counting rhymes.
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КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ГУМОРИСТИЧНОГО ТЕКСТУ
В статті розглядаються підходи, які застосовуються в сучасній лексичній семантиці до аналізу гумору,
зокрема, увага зосереджується на необхідних та достатніх умовах гумористичності тексту в рамках
фреймової семантичної теорії гумору.
Дослідження комічного, аналіз тонкої гри смислів у вербальному гуморі являє собою складний
об’єкт дослідження, коли ми намагаємось зрозуміти, чому нам було смішно. Феномен комічного
вивчається з часів Аристотеля представниками різноманітних галузей людського знання і має складну
природу, адже воно може долучатися до всіх аспектів людського існування. На сучасному етапі
дослідники виділяють декілька груп теорій комічного: теорії невідповідності або контрасту, теорії
переваги, теорії відхилення від норми та деякі інші, що розвинулися у концепцію "incongruity-resolution
theory", яка акцентує увагу на біполярності комічного [1].
Для сучасної лінгвістики актуальним є комплексне дослідження створення ефекту комічного у
гумористичному тексті, з урахуванням прагматичних чинників використання арсеналу лінгвістичних
засобів комічного, які спираються на механізм протиставлення, контраст, опозицію, порушення норми.
Ефективним засобом створення ефекту комічного є мовна гра (МГ), яку ми розуміємо як
експериментальну дію над мовним знаком – свідоме порушення суб’єктом мовлення правил вживання
мовного знака в тексті. В результаті МГ виникають ігреми – комунікативні одиниці, які представляють
собою мовні аномалії того чи іншого рівня. З метою творення комічного ефекту МГ користується
засобами таких рівнів мови, як фонологічний, орфографічний, морфологічний, синтаксичний,
словотвірний, лексичний. Прийоми утворення ігрем – це оперативні механізми цілеспрямованого
порушення відповідних мовних норм з метою створення неоднозначності. Парадоксальним є те, що
аномальність, асистемність досягається системними засобами, але водночас порушення мовних норм не
призводить до збою в інтеракції, а навпаки, створює нові норми – комунікативно-прагматичні.
Таким чином, прийоми, якими оперує МГ, – це інтелектуальні механізми, лінгвіcтичні експерименти,
перевірка можливостей мови - з одного боку, і власної ерудиції, достатнього рівня лінгвістичних та
позамовних знань – з іншого. Як і будь-яка гра, МГ – це поведінка у полі можливостей, яка передбачає
знання системи правил, які можливо цілеспрямовано порушувати лише за умови знання системи, рамок
допустимого [2:6; 3:30].
Ряд лінгвістів вказували на те, що ненормативність допомагає виявити норму і правило,
підкреслюючи регулятивну роль аномалій, порушень, відхилень від норми в пізнанні
екстралінгвістичних і мовних процесів [4;5], - часто відкриття ініціюється тим, що аномалія
осмислюється й усвідомлюється як той факт, що "природа якимось чином порушила навіяні парадигмою
прогностичні очікування, які направляють розвиток традиційної науки", таким чином, "гра в порушення
семантичних і прагматичних правил має за мету вникнути в природу самого канону, а через нього і в
природу речей" [4:140-141].
У другій половині ХХ сторіччя розвиток ідей семантики та прагматики привернув увагу дослідників
лінгвістики гумору щодо застосування методик текстового аналізу з використанням системи скриптів фреймових структур. Семантичний аналіз тексту в рамках когнітивної теорії грунтується на понятті
фрейму, а також на необхідності урахування багатоаспектного мовного й позамовного контексту для
успішності здійснення аналізу. Ця методика відповідає вимогам когнітивного аналізу текстів, і деякі її
положення можуть успішно застосовуватись до аналізу гумористичних текстів, в тому числі вона є
продуктивною для аналізу текстів, в яких є МГ.
Фреймова семантична теорія гумору є практичним застосуванням фреймової семантичної теорії [6],
що розвинулася в лінгвістиці незалежно від дослідження гумору. Поняття фрейму (скрипту) в її рамках
розглядається у вигляді розгорнутої лексичної статті, репрезентації значення типу семантичної сітки і
відповідає структурованому блоку інформації про предмет. Кожний окремий фрейм є частиною
безперервного багатоярусного графу, фрейми взаємодіють один з одним, формуючи макрофрейм
речення, уривка, тексту.
Фреймова семантична теорія гумору розвиває запропоновану В. Раскіним семантичну теорію
опозиції, доповнюючи її деякими умовами успішності методики: (1) наявність двох необхідних і
достатніх умов комічності текстового відрізку; (2) поняттям елемента, який перемикає сприйняття з
одного фрейма на інший "script-switch trigger"; (3) наявністю опозитивних фреймів; (4) наявністю
принципу кооперації в ігровій комунікації [1;7].
Дослідники різновидів комічного відмічають притаманні жартам двоплановість в характері відносин
між його частинами, коли сутність комічного відображається в її класичному вигляді. В.З. Санніков
вказує на дві важливі структурні відмінності між жартівливим і серйозним текстом, зокрема, в
каламбурі: по-перше, це різке оцінне протиставлення елементів, що обігруються, по-друге, це порядок
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елементів – спочатку позитивний, потім негативний. Загальним правилом є жорстке оцінне
співвідношення двох осмислень: первісне нейтральне або позитивне розуміння раптово змінюється
негативно забарвленим [8:500].
Згідно даної теорії, будь-який гумористичний текст поєднує два фрейми, причому їх зміст
знаходиться у відносинах протиставлення, тобто такий текст можливо співвіднести з двома
опозитивними фреймами. Взаємодія протилежних фреймів є складним когнітивним процесом. У тексті
ця опозиція виражається лінгвістичними засобами різних рівнів. Актуалізація мовної одиниці, в
семантичній структурі якої інтегруються опозитивні смисли, виконує функцію елемента перемикача
скриптів ("script-switch trigger"). Наша гіпотеза полягає у тому, що роль такого елемента виконує ігрема,
яка активізує два опозитивних фрейми.
В. Раскін наводить наступний приклад: "Is the doctor at home?" - the patient asked in bronchial whisper. "No", the doctor's pretty young wife whispered in reply. - "Come right in" [6 :124]. Формальний лінгвістичний
аналіз виявляє два опозитивних фрейми, які можна назвати "лікар" і "коханець", а гумористичний ефект
виникає внаслідок переключення сприйняття з першого фрейму на другий за допомогою неоднозначного
вислову "сome right in", який представляє собою ігрему.
Приведемо декілька прикладів з художніх текстів:
"This thing will be a blot on the Twentieth Century!" - "And your house will be the blotting-pad. Have you
realised that half the papers of Europe and the US will publish pictures of it?" (H.H. Munro), де ігремаметафора "blotting-pad" активізує фрейми "ганьба" і "вигода".
"Did you not hear the reports of my guns?" - "Reports? Oh, yes, the Subordinate replied. - "I heard them all
right, but I did not believe them. I used to be a reporter" (A. Bierce), в якому аналіз виявляє фрейми
"військова дисципліна" і "нечесність журналістів".
Таким чином, для визначення того або іншого тексту або уривка як гумористичного, слід провести
досить кропіткий формальний лінгвістичний аналіз: виділити в текстовому фрагменті два фрейма та
елемент(и), який(і) відповідають за переключення з одного фрейму на інший і співвіднести їх.
На нашу думку, ця теорія найбільш точно відображає механізм створення ефекту комічного.
Застосування фреймової теорії гумору В. Раскіна є плідним для аналізу текстів як малих (жарт, анекдот,
прислів’я), так і більших форм (гумореска, фейлетон, оповідання і т.д.), пропонує адекватну методологію
когнітивного аналізу текстів з МГ. Спостереження за функціонуванням МГ у тексті свідчить про те, що
комуніканти/автор застосовують її внаслідок прагнення до оптимальної організації взаємодії, бажання
вплинути своїм раціо на емоціії співрозмовника, а через них – на його інтелект, заохотити до пізнання. В
інтенції включення МГ в текст входить не стільки передача когнітивної інформації, скільки вплив на
адресата. Спостереження за МГ на матеріалі гумористичних текстів дозволяють підтвердити положення
про системність мовленнєвої діяльності, в якій аномалії обумовлюють динамізм системи та її
збереження, про людину як адаптивну систему – і висунути гіпотезу про МГ як засіб адаптації одиниць
мовлення – ігрем в результаті взаємодії фреймів: перетинаючись, форми /семантичні структури мовних
одиниць перебудовуються, самоорганізуються, мобілізуючи ресурси для вираження нових смислів.
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Сниховская И.Э. Когнитивно-прагматический подход к анализу юмористических текстов.
В статье рассматриваются подходы, применяемые в современной лексической семантике к анализу
юмора, в частности, внимание сосредоточено на необходимых и достаточных условиях
юмористичности текста в рамках фреймовой семантической теории юмора.
Snikhovska I.E. Cognitive-pragmatic Approach to the Analysis of Humorous Texts.
The article considers the approaches to humour research аs viewed by the сontemporary lexical semantics and,
in particular, it focuses upon the necessary and sufficient conditions for the linguistic properties of humourous
texts in terms of the semantic script-based theory of humour.
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ЕПОХА МОДЕРНУ ЯК ПОВОРОТНИЙ ЕТАП ВІД УНІВЕРСАЛЬНИХ СТИЛІВ ДО ТВОРЧИХ
МЕТОДІВ У ЗАХІДНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Розглядаються естетичні і художні пошуки у Німеччині на рубежі 18-19 ст. з метою відновлення
"універсальних" стилів минулого (античність, Високе середньовіччя, Бароко) і подолання процесу
"партикуляризації" художньої творчості. Ключові поняття: модерн, універсальні стилі, творчий
метод, системна криза.
Модерн ("Новий час") як культурно-історичну епоху ми визначаємо у доповіді через такі ознаки, як
світське раціоналістичне мислення, що виробилося на противагу богословсько-бароковому і стало
основою для розвитку науки і техніки, а отже так званого індустріального суспільства; новий статус
знання як систематизуючого і перетворюючого і орієнтованого на виявлення істинності, універсальних
взаємозв’язків у природі і в мисленні; ідея ієрархічності (підпорядкованості певній домінанті) в
абстрактному мисленні і в реальному процесі розбудови культури; суб’єктоцентризм у філософії;
антропоцентрична спрямованість культури і цивілізації (І. Кант: "Людина – не засіб, а мета"); прагнення
зрозуміти людину з її сенсом існування і реальними життєвими інтересами у співвіднесеності зі
світобудовою, природою, суспільством; ідея прогресу в основі філософських систем і політологічних
теорій. Як межу і перехідний період між Середніми віками і Новим часом ми розглядаємо добу Бароко
(17 ст.).
Тенденція стримкого розкладу основної парадигми Модерну спостерігається на початку 20 ст., свого
піку він досяг у 1980-ті роки. Проте можна помітити, що вже на рубежі 18-19 ст. виявилися перші ознаки
кризи Модерну, які були зафіксовані і досліджені у культурологічних і філософських творах
Ф. Шиллера, Й.Г. Фіхте і Г.В.Ф. Гегеля, розглянуті і осмислені в тій чи іншій мірі у творах Ф.В.Й. фон
Шеллінга, Ф. Шлейєрмахера, Ф. Шлегеля, Новаліса, Ф. Гельдерліна та інших мислителів, які вбачали
причину кризи в дошкульних сторонах раціоналістичного мислення, що звироднів зокрема в англійський
емпіризм і скептицизм, французький сенсуалізм і матеріалізм. Оцінюючи сучасність як трагічну, дисгармонійну, ці мислителі разом з тим не сприймали кризу як катастрофу всієї культури і розглядали свій час
як один з етапів у загальному русі Природи до майбутнього. Спиралися на постулат Канта, згідно з яким
"засіб, що ним природа користується для того, аби здійснити розвиток всіх задатків людей, – це
антагонізм їх у суспільстві". Життя – це велика драма, покликана звеличити могутність людського духу.
Для того, щоб знайти справжню свободу духу, людина повинна була спочатку покинути рай (Кант), залишити теплі материнські обійми природи (Фіхте). В німецькій філософії і літературі був створений образ
античності як епохи, коли людина жила в гармонії з собою, природою, суспільством і богами. Трагічну
сучасність співвідносили з неминучим (у віддаленному майбутньому) "поверненням вперед" до повноти
духовного існування, втраченого в ході цивілізації; античність при цьому слугувала за "регулятивний
принцип" (Ф. Шиллер). Поступово, починаючи з "єнського романтизму", таку повноту духовного життя
в універсальній всеєдності культури стали вбачати і у Високому середньовіччі, в яке включали
Відродження разом із 17 ст. Вихід із сучасної кризи бачили в конструктивізмі, в активній роботі творчого
розуму, який активно вносить у природу такі начала, які в ній досі не існували і які "продовжують" її на
вищому рівні, зокрема у сфері розумного життя – космічної "ентелехії" (Гете). Вбачали запоруку
безкінечності людської культури, дедалі нових її форм, у безкінечності творчого розуму (Vernunft), який,
разом з І. Кантом, протиставляли здоровому глузду (raison, understanding) просвітників-раціоналістів.
Рефлексована німецькими мислителями криза Модерну у 18 ст. виявилася зокрема у тому, що в
літературі доби відбувся потужний стильовий злам. Об’єктивно практика універсальних стильових
систем залишилася в минулому. Мистецтво, насамперед література, стали окремою галуззю культурного
життя і вже не виражали сукупні культурно-історичні прагнення власної доби. Естетичні системи
втрачали значення всезагальності. Поступово і неухильно розходилися шляхи літератури і театру, театру
і музики. Зникала певна художньо-естетична синхронність в їх розвитку. Поет не черпав більше зі
спільного стильового запасу доби, він створював власну систему стилю і підпорядковував її задуму, який
в повній мірі став його особистим. Якщо в музиці такі явища відбувалися уповільнено (не в останню
чергу завдяки ще міцним зв’язкам музики з релігійним культом і важливою стильовою спадщиною бароко), то в галузі літератури процес естетичного і тематичного відокремлення від загальності відбувався
стримко. Починаючи з рубежа 16-17 ст., автори літературних творів, мабуть, уперше виступали в ролі
естетиків і автокоментаторів; їхні виступи були продиктовані необхідністю усвідомити принципи власної
творчості як уже індивідуальної, а не загальної сфери.
Можна констатувати остаточне виокремлення в цей час цивілізації і культури, що в попередні епохи
являли відносну цілісність, як двох відмінних сфер людського існування. Проте сама культура стримко
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втрачала свою духовну цілісність унаслідок відомих відцентрових соціальних процесів, могутнім
вираженням яких стала революція у Франції і наполеонівські війни. Змінилася сама логіка літературного
розвитку. Стали виникати як "уламки" минулої цілісності окремі "творчі методи": романтизм, реалізм,
натуралізм, символізм та ін. Але жоден з них не міг уже претендувати на універсальність і
всезагальність. Вони співіснували один з одним, взаємопронизували один одного, змагалися за право
першості, але постійно залишалися на віддалі від фундаментальних духовних основ культури, яка сама
цей фундамент втратила.
Час стильового зламу в літературі був пов’язаний з пошуками нових стилів, що відображали окремі,
"партикулярні" (Гегель) завдання, які автори ставили перед своїми творами, а не загальні тенденції
розвитку культури. Всезагальність як така припинила своє існування. Представники "просвітницького
раціоналізму" (Д. Дефо, Дж.Свіфт, Вольтер, Д. Дідро, О. Карон Бомарше та ін.) розробляли нові стильові
підходи, пов’язані з конкретним завданням піддати суду розуму всі відносини в людському житті. Вони
із чистої мислительної сфери вводили в художньо-літературне життя поняття розуму (здорового глузду).
Зрозуміло, при цьому письменники розвивали певні інтуіції барокового "розуму"; але все ж тут не можна
говорити про загальність, що була б притаманна всій культурі 18 ст., починаючи від народних її витоків,
як це спостерігалося в добу Бароко і раніше. Ідея розуму залишилася її окремою, причому досить
вузькою частиною, що була поширена до того ж лише в окремих видах мистецтва і його жанрах.
"Суб’єктоцентризм" літературного стилю виявився в розробці кожним автором свого індивідуального
стилю при єдності загальної мислительної парадигми. Свіфт, Монтеск’є, Вольтер використовували
багатий стильовий досвід класицизму; у своїх театральних п’єсах Вольтер еклектично поєднував
класицизм із принципами єлизаветинського театру. Дефо, Дідро, Бомарше, Лессінг та інші прагнули розглянути конкретні соціальні відношення з точки зору їх відповідності розуму. Тому в них відчутна
схильність до розкриття емпіричного шару життя, багатстві та різноманітності його власних реалій. Тут
також спостерігаємо еклектичну строкатість стилю.
Сентименталісти (С. Річардсон, Г. Філдінг, Л. Стерн, Р. Бернс, Ж.-Ж. Руссо та ін.) ще більше
заглибилися в "партикулярність" життя, ще в більшій мірі стали розглядати її у відриві від загальності
буття. "Культ" природи, бідності, природної релігії, самодостатньої індивідуальності, що їх проповідував
Руссо, були не поверненням до втраченої повноти буття в гармонії духовного і фізичного, природи і
цивілізації, серця і розуму, а виразом протесту проти однобічності цивілізації в дусі такого собі плебейського стоїцизму. Сентименталісти не проголошували партикулярність людського стану в сучасності як
загальну, універсальну норму; вони прагнули відвоювати для неї повноцінний статус, причому не просто
поруч з раціоналістичним "здоровим глуздом", а в пандан йому. Природжене почуття "моральності"
(Шефтсбері) вони протиставляли природженому почуттю "здорового глузду" раціоналістів. Як одне, так і
інше було однобічним, позбавленим глибоких коренів у культурі.
В Німеччині Шиллер констатував естетичне розшарування серед людей як причину неможливості
створити загальнозначуще мистецтво, що зі свого боку лише роздрібнювало єдність і множило
"партикулярні" стилі. "Публіка вже втратила єдність (…) безпосереднього смаку, але ще не прийшла до
єдності закінченої культури", – писав він. Справжню тотожність авторської і читацької свідомості, що, на
думку німців, була притаманна добі грецької класики, уявляли тепер справою майбутнього, а сам твір
при своєму виникненні був приречений залишатися естетичною утопією, або "мистецтвом майбутнього",
як висловився Р. Вагнер.
Разом з тим культура класичної Греції, а пізніше й Високе середньовіччя, ареал якого захоплював
Відродження і Бароко, живили естетичну думку в Німеччині як "регулятивний принцип". Рубіж 18-19 ст.
ознаменувався там спробами відновити рівновагу між культурою і мистецтвом в плані досягнення певної
цілісності, відновити стан "органічної культури". Зокрема Й.В. Гете в роки художньої зрілості намагався
розробити принципи художньої творчості так, щоб повернути літературі характер естетичної
всезагальності. Ці принципи, що розроблені штучно, повинні були бути такими, як нібито вони створені
не окремою людиною, а виникли у надрах самої культури, тобто мали б характер всезагальності. Гете,
Шиллер і ранні німецькі романтики прагнули розробити образ такого культурного стану, при якому б
мистецтво не лише повернулося до народу, але нібито сягало народних глибин. Цим пояснюється
свідоме прагнення культивувати міф, близькість до природи і теми з національного життя, гранічно
широку постановку питань про загальне буття, про людське життя і смерть, про мораль, кохання і т. п.
Цим пояснюються і стильові експерименти Гете, які претендували на те, щоб відновити втрачену універсальність в умовах розпаду об’єктивної естетико-стильової загальності.
Естафета Гете передалася всьому німецькому романтизмові, про що свідчать наміри Р. Вагнера "знов
повернути собі життєве начало греків, але на вищому ступені: те, що у греків було результатом
природного розвитку, тепер має стати результатом історичної боротьби; що для них було даром
напівсвідомим, тепер буде здобуто через свідомість".
Та невдовзі 19 століття, в особі Р. Вагнера, дійшло висновку, що намір відродити універсальну
естетичну норму в нових історичних умовах є справою нереальною, оскільки "у греків мистецтво було
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закорінено у суспільній свідомості, тоді як зараз воно існує лише у свідомості окремих індивідів поруч з
суспільною несвідомістю". В ту далеку епоху "сама нація на фоні своєї історії бачила у мистецькому
творі своє відображення та усвідомлювала себе і протягом кількох годин (театральної вистави – Б. Ш.)
переживала найшляхетнішу насолоду від занурення, сказати б, в саму себе". Зараз все змінилося, тому
"справжнє й прекрасне мистецтво" не може існувати там, де воно "не випливає з життя як вияв вільної,
свідомої суспільної самосвідомості, але знаходиться на службі у сил, що ворожі вільному розвитку
суспільства".
"Партикулярні" стилі і методи 19 і 20 століть, до яких ми можемо "на рівних" зарахувати реалізм,
модернізм та багато інших, припадають на епохи поглиблення дисгармонії суспільного і культурного
буття людини. Наміри відродити загальнонародне мистецтво як основу загальнозначущої культури
спостерігалися в новітній час, зокрема в Росії (В.С. Сольовйов, Вяч. Іванов та ін.), в Німеччині (Т. Манн,
Б. Брехт). "Характерною рисою післябуржуазного світу буде те, – писав Т. Манн, – що він звільнить
мистецтво (…) від перебування наодинці з освіченою елітою, що називається "публікою" (…).
Мистецтво ризикує опинитися у цілковитій самотності, самотності передсмертній, якщо воно не знайде
шлях до "народу", тобто, висловлюючись неоромантично, до мас (…). Для майбутнього воно стане (…)
слугою співдружності, яка охоплюватиме собою щось щирше, ніж "освіченість", і яка не буде мати
культуру, а буде, можливо, самою культурою". В умовах тоталітарних режимів (Німеччина, СРСР) також
мали місце спроби на хисткому естетичному фундаменті, силоміць, нав’язати "загальнонародне"
мистецтво і створити "загальнозначущу" культуру.
В наш час системної кризи буржуазного способу життя спроби відновлення "загальнозначущої
культури" припинили своє існування навіть в якості "регулятивного принципу". Проте досвід
естетичного осмислення "універсальних" стилів і "партикулярних" методів в німецькій класичній
естетиці може збагатити сучасне розуміння процесів літературної і всієї художньої творчості.
Матеріал надійшов до редакції 19.03.2004 р.
Шалагинов Б.Б. Эпоха модерна как поворотный этап от универсальных стилей к творческим
методам в западной литературе.
Рассматриваются эстетические и художественные поиски в Германии на рубеже 17-18 вв. с целью
воссоздания "универсальных" стилей прошлого (античность, Высокое средневековье, Барокко) и
преодоления "партикуляризации" художественного творчества. Ключевые понятия: модерн,
универсальные стили, творческий метод, системный кризис.
Shalaghinov B.B. The "Modern" Epoch as a Turning Point from the Universal Styles to Creative Methods in
the Western Literature.
The paper considers the aesthetic and artistic quests in Germany at the break of the 17th -18th centuries with
the goal of reconstruction of universal styles of the past (Antiquity, High Middle ages, Baroque) and overcoming
the process of "particularization" of creative work. Key words: the modern, universal styles, creative method,
systemic crisis.
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АРТИСТИЧНА АТМОСФЕРА ЛЬВОВА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ І ПРОБЛЕМА
ВИНИКНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ХУДОЖНІХ НАПРЯМІВ
В статті запропоновано ретроспективний огляд літературної ситуації 1920-30-характеристика років
і зокрема осмислення естетичного внеску "цивілізаційного презентивізму". Ключові поняття: футуризм,
цивілізаційний перезентивізм, логоцентричне суспільство, інноваційна образність.
Літературний дискурс у міжвоєнній Галичині умовно можна поділити на дві фази: "розсіяний",
пошуковий етап 1920-х і зрілий, ідеологічно і стилістично кристалізований, період 1930-х рр. При цьому
обидва десятиліття засвідчили спроби формування інноваційних естетичних концепцій. У 1920-х –
угруповання ІНТЕБМОВСЕҐІЇ з концепцією цивілізаційного презентивізму Я. Цурковського, що в
теоретичному плані була альтернативною до попередніх і синхронічних символістських груп, а в
образотворчому мистецтві – творчість О. Новаківського, П. Ковжуна, Р. Лісовського; в 1930-х рр. –
естетична концепція Б.-І. Антонича, мистецьких угруповань Artes (1929-1935) і АНУМ (1931-1939), що
фіксують потребу оновлення стильового простору і активне творче спілкування українських митців з
європейськими письменниками, живописцями, пластиками. І хоча між образотворчим і вербальним
мистецтвом неможливо знайти точних відповідників у плані естетичного експерименту, враховуючи,
крім цього, зростаючу ідеологічну анґажованість слова, – вільно спостерегти подібність формотворчих
змін, які відбулись на зламі 1920-1930-х рр., а саме перехід від наслідково сецесійних, символістичних
або еклектичних текстів з поодинокими футуристичними і конструктивістськими елементами (часто на
декоративному рівні) до інтуїтивістичних відкриттів і внутрішньої деформації художнього образу в
сюрреалізмі.
Одна з перших спроб відновити артистичну рівновагу в повоєнній Галичині, яка залишилась ніби на
узбіччі масштабних соціальних і культурних експериментів, – спроба літературного об’єднання
"Митуса" (1921-22 рр.). Будучи зорієнтованим на "Музаґет" і зберігаючи ґенетичний зв’язок з довоєнним
символізмом (у цьому розумінні вечір М. Вороного, проведений групою, і назва молодого об’єднання
свідчать про такі модерністські цінності як "тяглість традиції", "неперервність стилю") і, частково,
стрілецькою романтикою, угруповання не спромоглось до витворення ориґінальної естетики. Намагання
"Митуси" вийти з літературного (і соціального) хаосу, "вибитись на нові шляхи шукань і відкрить"
[1:177], відтак, озирались на вже апробовані естетичні цінності логоцентристського порядку, – адже саме
оновлене народне слово могло, на думку учасників, виконувати націотворчу місію.
Чи не одиноким представником аванґарду в межах "Митуси" був колишній учасник
кверофутуристичних акцій, представник нарбутівської школи в графіці, художній редактор часопису
"Митуса" і активний діяч Гуртка діячів українського мистецтва (1922 р.) – Павло Ковжун. Подібно до
ситуації, що склалася в перше десятиліття ХХ ст., і всередині 1920-х живопис, графіка і архітектура
стояли на передній лінії формального експерименту, випереджаючи у поступі і надихаючи вербальне
мистецтво. Популяризація західноєвропейських образотворчих здобутків у часопису "Митуса",
очевидно, була запроваджена саме П. Ковжуном, який мислив це літературно-мистецьке видання
синтетичним, подібним до наддніпрянських – "Музаґета", "Ґрона", "Мистецтва". П. Ковжун, опинившись
у Галичині, продовжив пошуковий вектор ранньофутуристичної тріади, об’єднаної напередодні війни.
Творчість графіка привертає увагу синтезом різних стильових тенденцій, легкістю у використанні
принципів конструктивізму, пуризму, супрематизму, сюрреалізму, креюванні формалістичного, часом
незрозумілого "для сучасників, навіть освічених, мистецтва, яке важко було сприйняти в контексті
програми відродження національного мистецтва" [2:172]. Творча і культуртреґерська діяльність
П. Ковжуна демонструвала неухильний процес перетоплення сецесійних і неопримітивістичних рис в
контексті інноваційних пошуків. У цьому зв’язку вертикаль творчої еволюції графіка відбиває
найвагоміші стильові зрушення в галицькому і – ширше – західноєвропейському мистецтві міжвоєнної
доби, адже цей креативний хід обійняв і згадане символістичне літературно-мистецьке об’єднання 1920-х
"Митуса", і пошуково-експериментальну Асоціацію Незалежних Українських Митців, що плідно діяла
від 1931 до вересня 1939 р. Значення П. Ковжуна для експериментальних течій 1920-30-х рр. у Галичині
можна зіставити хіба з роллю М. Семенка у становленні українського футуризму.
Наскільки б не був суперечливим процес постання аванґарду в логоцентристському просторі, в
галицькій літературі 1920-х рр. він розпочався з достатньо радикального напряму – футуризму.
Формування нового світогляду, очевидно, таки вимагало народження нових художніх стилів не лише в
образотворчому мистецтві, стимулюючи до творчої реалізації молоде покоління. У 1924 р. львівський
поет Я. Цурковський спробував реалізувати версію ідеологічно незаанґажованого видання під назвою
"Наука і письменство", яка, хоч і була приречена на невдачу через розбіжність поглядів співробітників
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часопису (більшість учасників, крім Я. Цурковського, були дійсними авторами "Поступу" [3:396]),
спонукала подальшу творчо-видавничу активність молодого футуриста. Рік за роком Цурковський
створює і публікує поетичні книги "Прозолоть світанку" (1925), "Вогні", "Смолоскипи" (обидві 1926),
"Моменти й вічність" (1928-29), бере активну участь у популярних в Галичині вечорах поезії, загалом
здобуваючи собі репутацію скандального поета. Останнє обумовлене не лише футуристичною
аґресивністю ряду творів, а здебільшого непорозуміннями з читацьким загалом.
Волюнтаризм поета, як рису цілком сучасну, підкреслив Р. Сказинський у передмові до збірки
"Вогні", протиставивши експериментатора письменницькому загалові Галичини 1920-х років:
"...Молодий наддністрянський письменник не вміє здобутися на амбіцію поставитися до окруження, як
до глини, з якої треба творити життя..." [4:4] (курсив мій – Д.-Б.Г.). Опозиція до "сплячого дракону" –
публіки, характерна для дадаїстських маніфестів, "боротьба в ім’я боротьби" [4:4], сповідувана
Я. Цурковським, викличний жест поета прокоментовані передмовцем як ніцшеанський патос, імморальне
право сучасного ґенія на волевияв: "Земний ґльоб, з якого злетіла намітка декадентського похмілля, став
знову світом блукаючих можливостей, світом великих і малих ритмів, світом стихій, світом велетнів,
яких зріст міряється не метром, а силою пристрасти, силою ініціятиви..." [4:3]. Сила ініціативи,
наслідкові аґонізм і футуристичність лірики Я. Цурковського – "поета-велетня" – синхронізуються, як
видно з передмови, з космічними перетвореннями, що споріднює цитований текст з численною
маніфестографією аванґарду. Галицький читач сприйняв лірику і публічні жести поета з нерозумінням;
конфліктна ситуація склалась у Цурковського з М. Рудницьким, що не був прихильником
аванґардистських експериментів і висміяв пошуки молодого футуриста в напрямі ліричного
образотворення.
М. Рудницький не перший висловив думку про футуризм як оновлену видозміну романтизму – з
такими рисами, як вираження особистих почувань, бажання "поривати масу, використовуючи всі
ірраціональні спонуки..." [5:122], і навіть спробував намітити закономірність чергування "клясичних"
(символізм) і "романтичних" (футуризм) хвиль у літературі. (Подібна теоретична концепція, на матеріалі
сучасної лірики, була розроблена на поч. 1920-х рр. В. Жирмунським; спроба систематизувати
розрізнені модерністські течії, ввівши їх у контекст "великих стилів", згодом реалізувалась у дослідженні
Д. Чижевського. "Прабатьком" такого підходу мусимо вважати німецького теоретика мистецтва к.ХІХ ст.
Г. Вельфліна). Втім, український футуризм як художнє явище, на думку М. Рудницького, "не мав нічого
спільного з італійським... прийшов він як анархічне гасло розбити поетичну форму так, щоб поезія могла
стати вічевою імпровізацією... У нас розуміють і досі "футуризм", як усякі відміни "дадаїзму", що поетові
дозволяє нанизувати свобідно образи та слова, залишаючи їх зв’язок свобідній інтерпретації читача"
[5:122]. Не складно помітити, що реакція критика на "автентичний футуризм" цілком аналогічна
гнівливій реакції "хатян" на кверофутуризм М. Семенка, адже ще у 1918 р. дослідник був переконаний,
що український письменник не "вибрав футуризму як найближчого духово напрямку для діточого
белькоту" [6:135]... Сьогодні подібне зіставлення українського (в значенні "вторинного") та італійського
("взірцевого") футуризму викликає сумнів у дослідників [7:72-73]. Водночас М. Рудницькому належить
досить влучна характеристика галицького футуризму в особі Я. Цурковського, а саме констатація
широкого асоціативного поля образів і, почасти, надолуження імпровізацією і жестами браку художньої
майстерності. Творчий вечір поета Рудницький гостро розкритикував у статті "Вечір несвідомого
гумору" (Діло. – 1926. – 25 квітня) [3:397].
Непорозуміння між Я. Цурковським і М. Рудницьким обернулося на відверту ворожнечу і серію
прилюдних відповідей поета [8; 9; 10]. Я. Цурковський постійно відстоював модерність художнього
образотворення власних текстів і наполягав на потребі покладатися у сприйнятті лірики на інтуїцію і
чуття, а не розум. На його думку, Рудницький-критик демонструє "заїле заперечування модерних засад
– в імя "уздоровлення" мистецтва, в імя якогось абстрактного Фенікса...", впроваджуючи війну "з
формою, з модернізмом, зі самою поетичністю" його творів [8:5-6]. Остання полемічна репліка особливо
значуща, оскільки ілюмінує подвійність естетичної програми Цурковського: з одного боку, "зниження"
ролі поета і мистецтва (що має місце у футуризмі), з іншого боку, оперування поняттям "поетичність" як
синонімічного "модернізму" (безперечний рецидив Мистецтва з великої літери).
Приватна дискусія торкнулася ряду вагомих питань: сприйняття нових художніх напрямів галицьким
читачем, звиклим до фіксованої образної системи символізму, характер адаптації футуризму в засадничо
логоцентристському суспільстві – з такими доменами як слово-Бог (в системі цінностей католицької
громади) і слово-спонука (Д. Донцов та "вісниківці"). У той же час можливість створення в 1927 р.
літературно-мистецької групи ІНТЕБМОВСЕҐІЇ ("Інтелєктуального Бльоку Молодої Всеукраїнської
Ґенерації" [11:1]) свідчить про ще не структуровані ідеологічні цінності краю і відносну плюральність
Галичини 1920-х рр. (процес структуризації відбивають літературні угруповання і часописи,
диференціація між якими досягне апоґею всередині 1930-х рр. [7:5]). Перш ніж звернутися до концепції
цивілізаційного презентивізму, декларованого інтебмовсеґівцями, зупинимось на особливостях лірики
ідеолога угруповання Я. Цурковського. Адже концепція згаданого напряму формувалась у приватній
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творчій лабораторії, і в цьому розумінні є аналогічною кверофутуристичній фазі, виношеній у ранній
період творчості М. Семенком.
Лірика Я. Цурковського близька за своїм пафосом до експресіоністичних творів В. ЕлланаБлакитного ("Електра"), раннього В. Коряка ("На Електриди") і акцентує на грандіозних соціальних
(уподібнених космічним) перетвореннях та індивідуальному вчинку – пожертві колективу. В поемі
Цурковського "Смолоскипи" (1926) ліричне "я" ототожнюється з жерцем, який шукає "нового Бога", до
того ж мотиви нечуваного історичного перевороту, повіні, подекуди образність ("...Чогось акордилося
серце..." [12:25]) і парцельовані конструкції свідчать про безперечний авторитет символізму "Сонячних
кларнетів" П. Тичини в системі естетичних цінностей цього поета. Зовнішня композиція твору (Прольоґ,
Інтродукція, Приспів) почасти нагадує Шевченківських "Гайдамаків", Цурковський навіть вдається до
мотиву поеми-дитини і образу поета – (новітнього) Кобзаря, який вмирає на вогнищі, приносячи себе у
жертву народові. В тексті можна також знайти алюзії на Франкову "Пісню ґеніїв ночі" (У Цурковського –
розмова демонів) і "Веснянку". Поруч з радикальним синтаксисом, "сходинками" тонічного вірша,
повторюваними мотивами смерті Європи і відродження зі Сходу, символом колективістичної енерґії
пролетарських мас ("...Під вождом кволої Европи упав зарубаний ґетевський кінь..." [12:34], "На Сході
сад кругом зацвив. / Люде, вяжіть низи із верхами / у безбережну пісню пісень!" [12:21]), знакових для
часу літературної дискусії в радянській Україні, подібний композиційний еклектизм твору сприймається
як принципове ускладнення.
Поема Я. Цурковського надається до порівняння з неймовірно кущуватою метафорою, в якій варто
лише вийти на рівень усвідомлення "поверхні" ситуації, в той же час потрапляєш у пастку внутрішнього
змісту чергового "відростка" семантичного перенесення. Навіть культурні та ідеологічні смисли поеми,
на яких ми наголосили в попередньому відступі, в цьому "загорнутому" тексті постають лише уламками
іншого, прихованого, метафорично обіграного, смислу. Щоби переконатись у цьому, варто зацитувати
скільки-небудь більший уривок поеми, наприклад, кульмінаційний, що демонструє характер стилю
"цивілізаційного презентивізму": "– "Із мексиканських прерій – / до мурів вбитої Европи!" / : я зі
сопілкою чабан / закоханих в безкраю і журавлевих стад. // Я – в коралевих рафах, / я спека – ледам духа
/ лучами радія кричу: / – Романтики! // Я досвіта ручну ґранату серця взяв, / мов леґінь шапку на-бакир, /
і кинув з лопотом на фякер / поезії, де йшов акорд клясично мріяних октав" [12:30-32]. Еґофутуристична
декларативність цього фраґменту, мотиви блазня-фіґляра і мистецтва-катафалку передає характерну
естетику "бурі і натиску" футуризму 1910-х років, у той же час зростаючий еґо-космізм поеми ("Я
велетом засів в безмежній пісні небозводу / в зубах із люлькою найбільшою на землях сонця..." [12:42]),
близький до "тілесних" текстів В. Маяковського з підкресленою антропо- і еґоцентричністю і
ревфутпоем М. Семенка. І все ж поеми Я. Цурковського привертають увагу не як конґломерат
ранньофутуристичних цінностей, що з певним запізненням відбились у літературному дискурсі
Галичини. Надмірна метафоризованість, концентричне розгортання ліричних тем, а також складні
асоціативні зв’язки між ґронами образів і ґронами мотивів (!) систематично повторюються у творах
Я. Цурковського і стають провідною рисою поетики цього футуриста.
Чи не перший на ориґінальності образних асоціацій лірики Цурковського наголосив М. Ільницький
[13], подавши зразки несподіваного образотворення. Наприклад, своєрідного опобутовлення емоції: "На
згарищах мойого закохання / сторчить душі понурий комин. / Ти, вкинь огню; / Його ти, розігрій / і
полум’ям зроби його помаранчевим..." [14:60]; метафорична передача стану через екзотичну "флору і
фауну": "На рівнику мойого духа / заскреготів зневіри тигр..." [15:3]; антропоморфність урбаністики:
"...Кістяна, важка рука в залізі кованого міста / заїло ніж мязистому селу вбиває в спину..." [15:8] і
антропоцентризм пейзажу: "...Великий, як зойк народів, розмолений вереск весни" [12:32]; еротичний
космізм – у стилі популярного в 1920-х рр. К. Вєжинського – із семантичним заповненням валентності
ряду компонентів метафори: "...З планети мого духа, / мов диском на змаганнях, – по воздухах, червоний
од бажання – / метаю до твоєї далекої, рожевої зорі / могучо тугим метеором туги..." [14:14]. Відмінкове
нанизування, властиве Цурковському, спроможне розширити межі практично будь-якої метафори,
ускладнивши її рядом віддалених компонентів, – на цьому зокрема наголошував М. Рудницький. Втім,
зазначені особливості поетики Цурковського краще спостерігати на матеріалі не поодиноких метафор і
порівнянь, а більших текстових фраґментів, оскільки поетові властиво не розбудовувати мотив довкола
метафоричного образу (ряду образів), але змінювати за допомогою останніх реґістри поетичних мотивів,
сходячи на новий і новий рівень метафоричності, як у Пролозі до поеми "Смолоскипи": "Плахта задуми –
віяло мрія – хустина пісні: / – На барикаду!.. / У скатерть помсти / задуму, ...і мрію, ...і пісню / звиваю / і
вяжу, – а! – вяжу... / Я – жрець. / ...Восток" [12:10].
Поетичний доробок Я. Цурковського не є суцільним зі стильової точки зору. Приміром, тема кохання
в ряді віршів збірки "Вогні", у циклі "Трильоґія мойого серця" (включно з ліричною прозою в ньому),
ліричній драмі "Dies irae" (зі збірки "Моменти й вічність") позначена сильним впливом символістської (в
тому числі Блоківської) поетики, має піднесений патос і рідко інструментується такими колоритними
образами, які зустрічаємо у творах "Смолоскипи" і "Прозолоть світанку. Балляда революції на Великій
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Україні 1917 р.". Можна припустити, що інтимно-еротична тема важче піддавалась новаційним
перетворенням, особливо якщо врахувати кризу непорозуміння поета з читацьким загалом Галичини, не
звичним до радикальних змін в образній системі лірики.
Не випадково потенційний читач Я. Цурковського – це широкі маси, здорова частина українського
селянства, "українець, з чорнозему, що в ньому пульсує індустріяльний ритм сучасности в її добрих
відтінках і мінусах" [4], оскільки інтеліґенція, на думку поета, збайдужіла до мистецтва слова: "Епоха
радія, рентґенівських лучів, цепелінів, неімовірних технічних відкрить, відмолоджування чоловіка,
Айнштайнівських
тез, суспільних переворотів-перемін, похорону метафізичних летів, грубої
брутальности й лукавого еґоїзму – зборола в цивілізованій людині її давнішу тугу за мистецтвом.
Інтеліґент перестав цікавитись художньою книжкою" [4]. Усвідомлення гуманістичної кризи, а також
опозиція до "рафінерії" та естетства декадансу, наголос на потребі відбивати в ліриці індустріальні
ритми доби, апеляція до грубших (примітивніших) емоцій – і читацьких верств (!) у цьому маніфесті
споріднює установки Я. Цурковського і В. Поліщука. Близьким для обох представників аванґарду є
розуміння необхідності створення національного українського мистецтва. Так, у Цурковського звучить
заклик до реґенерації народу "для витворення всенародньої української ідеольоґії" [17:10] (у "Прозолоті
світанку" знаходимо такий яскравий образний відповідник: "Народе, впрягнений в залізний плуг оков – /
Тобі ярмо збороти! / бо ти живуча кров, солона сіль / блідої в запалах Европи!" [15:20]), в Поліщука
лунає "ідея інтернаціоналу революційних і пролетарських письменників з широко національними
ознаками" [18:220] (курсив мій – Д.-Б.Г.).
Концепція динамічного презентивізму інтебмовсеґівців у теоретичній площині також виявляє точки
дотику: орґанізація життя і свідомості мистецтвом, мистецтво як суспільна надбудова, динамізм,
футуристичність, домінанта колективного начала над індивідуальним, європеїзм, установка на
формалістичні пошуки ("слід мистецтво кожночасно усучаснювати" [17:10]), розуміння потреби
боротьби поколінь для кристалізації нового у мистецтві. Як слушно зауважив І. Лозинський, в програмі
ІНТЕБМОВСЕҐІЙ знаходимо "багато такого, що було співзвучне пафосові книжки Валер’яна Поліщука
"Пульс епохи" [19:79]. Втім, дослідник не спостеріг ні "антитрадиційних звичаєвих і естетичних гасел і
поведінки, брутального естетичного дисонансу", напевно, толеруючи саморекламу Я. Цурковського в
"Літературних Вістях" та еґотично-викличні жести по відношенню до М. Рудницького; що ж до
відсутності спроб "адаптації позалітературних форм вислову: фільмової оповіді і телеграфічного
запису..." [19:81] – типологічних рис аванґарду, на наш погляд, подібні експерименти, поширені в
радянській Україні, для галицького контексту 1920-х рр. видаються не надто актуальними, адже читач і
без того був збентежений самими лише образними асоціаціями лірики Цурковського. "Форма його
текстів, – іронізував Є. Яворовський в орґані ІНТЕБМОВСЕҐІЙ "ЛіВі", – декуди була замодерна для
нашої немодерної публіки; але душевні стани творця та якраз форма віддає як найкраще" [20:3].
Маніфестографічна оболонка презентивізму, близька динамічному конструктивізмові В. Поліщука,
обіймала тексти різностильового характеру: від наслідувальних мотивів ранньому українському
символізму (вірші Я. Курдидика, Т. Небожука, опубліковані в "ЛіВі") або символізму блоківського типу
(напр., ліричні цикли Я. Цурковського "Серцеві ігрища", "Dies irae") до контраверзійних ідеологічних
поем того ж Цурковського, творів, близьких складністю асоціативних зв’язків польському формізму.
Програма літературного часопису і угруповання ІНТЕБМОВСЕҐІЇ в аспекті звільнення національних сил
"зпід грубого леду застарілих доґм і форм" [21:1] "дати прохід сяйливим промінням духового
відродження нового українського мистецтва й науки" [11:1], як і установка на цивілізаційний
презентивізм не була втілена учасниками об’єднання на творчому рівні. Концепція "парафутуризму" (під
яким розуміють "художній синтез потоку свідомості, реалізований в образах та структурі твору" [3:397])
послідовно не реалізувалася ні в індивідуальному стилі, ні в групових акціях (якщо порівняємо з ранніми
сюрреалістичними акціями відповідного часу в Західній Європі) передусім через інкорпорованість
естетики більшості представників у символістський поетичний дискурс. Можна припустити, що подібна
стильова "затримка" була обумовлена попереднім перетіканням молодомузівської – стрілецької –
митусівської поетичних стихій і фіксацією подібної естетики у свідомості галицького читача як
модерної. Теоретичні потягнення і маніфестографічні жести ІНТЕБМОВСЕҐІЙ, навіть у кореляційному
аспекті з динамічним конструктивізмом, становили собою футуристично-конструктивістські рецидиви
(почасти це стосується і лірики Я. Цурковського).
І все ж, їх історична вага для галицького літературного дискурсу 1920-30-х рр. від цього ніяк не
меншає. Заслуга ІНТЕБМОВСЕҐІЙ полягала у розумінні потреби радикального розриву зі смаками
містечкової інтеліґенції і з попередньою ліричною традицією, "що плаксивим напівом колискової пісні"
заколисувала народ [21:1]. Орієнтуючись почасти на досвід наддніпрянців, почасти на польський
аванґард, ідеологи угруповання намічали позиції, упущені талановитими попередниками –
представниками раннього модернізму, прагнучи відповідати духові часу, цьому фетишу аванґарду, і,
відтак, були сиґналом творчого оновлення. У цьому розумінні вони попередили дискусію наступного
десятиліття про потребу письменницького світогляду і питання відкритості / герметичності художніх
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творів. Саме тому естетичну невдачу угруповання варто розглядати як вагомий факт аванґардистських
пошуків, які лишаються тим спокусливішими для наступників, чим нездійсненнішими були на практиці.
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Давыдова-Белая А.В. Артистическая атмосфера Львова междувоенного периода и проблема
возникновения альтернативных художественных направлений.
В статье предложено ретроспективное обозрение литературной ситуации 1920-30-х гг., в частности
рассмотрение эстетического вклада "цивилизационного презентивизма". Ключевые понятия: футуризм,
цивилизационный презентивизм, логоцентрическое общество, инновационная образность.
Davydova-Bila H.V. Artistic Atmosphere of Lviv in the Inter-War Period and the Problem of Origination
Avant-Garde Trends.
The article suggests a retrospective overview of the literary situation of 1920-30-ies and features the esthetical
contribution of the "civilizational prezentivizm". Key words: the civilizational presentivizm ,logocentric society,
innovative imagery.
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ПРОВАНСАЛЬСЬКИЙ ОБРАЗ СВІТУ В ПРОЗІ МАРСЕЛЯ ПАНЬОЛЯ
Предметом статті є аналіз специфіки провансальського образу світу у прозовій спадщині визначного
французького письменника Марселя Паньоля. Досліджуються способи художньої трансформації
національного менталітету Провансу у текстах митця. Ключові поняття: національний образ світу,
ментальність, національна ідентичність.
Процес освоєння європейським літературознавством національного образу світу відбувався зі
значними ускладненнями і перервами. Окремі сторони означеного процесу освоювались у працях
Г. Гачева ("Национальные образы мира", 1988), Ж. Женетта ("Figures-3", 1993), Ю. Лотмана ("Внутри
мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история", 1996), Ж. Дюрана ("Les structures
anthropologiques de l’imaginaire", 1997), К. Леві-Стросса ("Структурна антропологія", 2000) та ін.
Наукова інтерпретація провансальського образу світу у прозовому доробку визначного письменника,
члена Французької академії М. Паньоля (1895-1974) становить прогалину у вітчизняному
літературознавстві. Дотепер фактично не йшлося про інтерпретований письменником екзистенційний
зріз буття, орієнтований на гармонію людини і світу, а також особливості художньої трансформації
ментально-національної ідентичності.
За переконанням Ю. Лотмана, "семіотика простору має виключно важливе, фактично домінуюче,
значення у створенні картини світу тієї чи іншої культури", а "просторове моделювання стає мовою,
котрою можуть передаватися непросторові уявлення" [1: 205]. У цьому зв’язку вчений зазначає:
"Особливо показовим є відображення просторової картини семіосфери у дзеркалі художніх текстів"
[1: 205]. Аналіз текстів М. Паньоля дає підстави констатувати, що у менталітеті мешканців Провансу
особливе значення відіграє вертикальна траєкторія просторової системи. Структура провансальського
"націєпростору" (фізичного й духовного) має яскраво виражений вертикальний вимір. Саме вертикаль
передає культурні, міфологічні, релігійні повідомлення. Вертикальна траєкторія просторової системи
зберігається й на метафізичному рівні (спільна історія та пам’ять про минуле, культуру, традиції, мову
тощо), відображаючи сходження позачасовою вертикаллю вічних цінностей провансальців.
Вертикальна організація "просторової моделі універсуму" (Ю. Лотман) відчувається вже з першої
сторінки дилогії М. Паньоля "Вода з пагорбів", у якій представлено споглядання пейзажу оповідачем:
"… Une route de terre y conduisait par une montée si abrupte que de loin elle paraissait verticale; mais du coté
des collines, il n’en sortait qu’un chemin muletier, d’où partаient quelques sentiers qui menaient au ciel" [2: 11].
Топоніміка твору ("Eau des collines") також знаходиться у тісному зв’язку з цією своєрідною траєкторією
просторових відносин. Опозиційні дієслова підйому/спуску (re-) monter/(re-) descendre та їх синоніми із
загальним значенням "переміщати(-сь) кудись уверх/униз" (grimper, gravir, escalader, percher і под.)
зустрічаються у дилогії більше, як 80 разів. Активно функціонують в оповіді дієслова із значенням
"височіти, підноситися, витягатися" (se dresser, se lever, étendre, allonger тощо). Поширеною є також
лексика, в якій закладено відчуття вертикалі (le contrefort, le rempart, le pic, la colline, la montée, la
verticale, l’altitude, l’arbre тощо).
Вертикальний мікрокосм дерева несе у М. Паньоля особливе значення. Образ дерева досить часто
виступає символом людини, її "дерев’яною статуєю" (М. Паньоль), уособлює психо-фізіологічні якості
індивідуума. Ж. Дюран у праці "Антропологічні структури уяви" з приводу символізму дерева зазначає:
"Вертикальність значною мірою полегшує "оберт" між рівнем вегетативним та рівнем людським, тому
що її вектор зміцнює образи відродження й тріумфу" [3: 395]. Так, у дилогії "Вода з пагорбів"
олюднюється "скалічена" блискавкою, "настовбурчена оцупками" й "горбами" стара горобина, що все ж
таки "височить", "простягає вгору зеленіючу гілку" [2: 288]. Людині (у тексті – Жану Кадоре) втішно
асимілювати свою духовну й часову долю з віковим деревом, своїм "побратимом" (М. Паньоль), якого не
змогли перемогти час та випробування.
М. Паньоль не тільки художньо осмислює історію свого народу, але й його звичаї, легенди, природу,
опис якої наскрізь романтичний, до того ж обумовлений провансальською ментальністю, а тому –
національно детермінований. Це дає підстави зрозуміти, що перед нами саме провансальська, а не інша
природа: "На моїй батьківщині, у Провансі, соснові й оливкові гаї жовтіють тільки коли вмирають, і
перші вересневі дощі, після яких умита зелень виблискує, як новенька, воскрешають квітень …
Грайлива осінь потайки крадеться в глибину долин; якщо вночі пройшов дощ, вона під шумок вижовтить
маленький виноградник або чотири персикових дерева, які вважаються хворими, а щоб ніхто не
здогадувався про її прихід, вона рум’янить простодушні сунички, які завжди зустрічають її, як весну"
[4:50-51].
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Навколишній світ подається письменником не тільки як матеріальна, а й як духовна даність, насичена
провіденційними знаками. Природа взагалі виступає і своєрідним фоном для увиразнення характеристик,
внутрішнього стану персонажів, і важливою дійовою особою, яка має могутній вплив на долю, стан,
настрій героїв. Нерідко вона наділяється негативними тонами, подається в ролі грізної невідворотної
сили, що спричиняє великі трагедії.
Твори провансальського циклу М. Паньоля (дилогія "Вода з пагорбів", тетралогія "Спогади
дитинства" тощо) переконують, що провансальці зберегли контакт з природою і водночас глибоку
емоційну енергію, котру дає їм цей зв’язок. Для мешканців Провансу природа виступає як живе "я", а не
безособове "воно". Це хоча й інша, але однопорядкова людині реальність, з якою треба поводитись як із
собі подібною і від якої можна чекати подібних реакцій: задоволення й незадоволення, образи або
умиротворення, заслуженого захисту або спровокованої (а іноді й немотивованої) агресії. Звідси –
намагання задобрити природу, жити з нею в гармонії.
Тексти М. Паньоля, як і інших письменників Провансу (Ф. Містраля, А. Доде, Ж. Жіоно, Ф. Боско та
ін.), подають цінні відомості про провансальські свята, легенди, вірування, що своїм корінням сягають
язичницької пори й демонструють суперечливе співвідношення між магією та релігією. Зазначимо, що
святкування провансальцями свята Сен-Жан окремими ритуалами нагадує українське свято Івана
Купала. З цього приводу цікавою видається думка К. Леві-Стросса: "Та сила, з якою нас притягують
звичаї, на перший погляд, надто далекі від наших, суперечливі почуття їх присутності і чужорідності, які
вони в нас викликають – чи не говорить все це про те, що такі звичаї значно ближчі, ніж здається, до
наших власних звичаїв, які нам здаються загадковими і вимагають розшифрування" [5: 229].
У прозових творах М. Паньоля широко представлена надприродна здатність з допомогою ритуалів
впливати на світ людини. Провансальські замовляння репрезентують сакральні традиції та досвід
етносу. Породжені магічним світоглядом, вони зазнавали впливу хронологічно різних міфотворчих епох,
тож закономірно, що смисловою та структурно-формальною організацією тексти замовлянь виявляють
вплив різних форм світогляду провансальців: від найдавніших доміфологічних і язичницьких до
християнських. Замовляння усвідомлюються як могутнє й безвідмовне знаряддя впливу на довкілля. В їх
основі – віра в магічні потенції слів, оскільки зв’язок між назвою, найменуванням, тобто словесним
знаком, і позначуваним ним явищем дійсності мислиться не як довільні асоціації.
Прикметник "магічний" доволі часто вживається у паньолівських текстах як у прямому, так і в
переносному смислах: "магічне хвилювання", "магічна формула", "магічна фраза", "магічна дія" [2; 4]
тощо. Продуктивними є також словосполучення "приносити нещастя", "наврочити", "зняти вроки"
("Faites-la taire! Elle nous jette le sort!" [2: 397]). Апелюючи до вчення Р. Якобсона та Р. Барта про
поетичний текст як мову в її естетичній функції, можемо вважати такі особливості мови М. Паньоля
одним з "механізмів" метафоричного осягнення (а відтак – і зображення) світу.
Про зацікавленість М. Паньоля явищами провансальської мови у зв’язку з духовним життям людини
свідчать його біографи, які згадують, що в етимології багатьох провансальських слів він бачить
відображення слідів минулого. Письменник переконаний, що у мові відбивається психологічний
характер народу. Так, запозичення з провансальської мови "fada", що активно функціонує у мовній
палітрі митця, на його думку, передає інформацію про відносини людини з надприродним світом,
означаючи, за версією письменника, "задітий феями" ("touché par les fées") від провансальського "fado" –
"фея" [6: 200].
Провансальський цикл витворюється як текст з допомогою поетичних фігур, що мають "стійки сліди
зниклих відносин" [7: 35]. Мова провансальців виявляє неусвідомлений характер колективного
мислення, неусвідомлені причини виконання обрядів. Так, лінгвістичні аргументи, "більш переконливі
завдяки їхньому непрямому характерові" [7: 169], свідчать, що більшість замовлянь, наведених у творах
М. Паньоля, генетично пов’язані з обрядами жертвоприношення. Структурними різновидами бажальних
замовлянь у його текстах є переважно еліптичні висловлення ("Les femmes stériles!", "Les hommes
borgnes!", "Les vieux tout tordus!", "La grêle sur la vigne!", "Le feu dans la grange!", "La tonnerie sur
l’église!") й дієслівні форми імператива ("Crèvent les porcs!", "Crèvent les chèvres!", "Tombe l’olive!",
"Sèchent les fèves!") [2: 397].
З наведених художніх фрагментів видно, що провансальці надають великого значення категоріям
похвали й лайки, які, за переконанням М. Бахтіна, відносяться до виключно важливих світоглядних,
культурних і художніх категорій, що становлять найдавніше й вічне підгрунтя основного людського
фонду мовних образів (серйозних та сміхових міфів), інтонаційного та жестикуляційного фонду
(обертони індивідуалізованої й експресивної інтонації та жестикуляції), зумовлюють основні засоби
зображення й вираження (починаючи з матеріалу). "Вони визначають топографію світу й топографічну
акцентуацію", – стверджує вчений [8: 137].
Національно-архетипні зони мислення провансальців на всіх рівнях – історичному, моральноетичному, психологічному, етнічному – передаються у контексті домінанти комічного. Нелегка,
здебільшого трагічна доля Провансу заклала у підвалини національного менталітету специфічні
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архетипні коди – своєрідний захист від соціально-історичних подразників негативного плану. Одна з
домінант, що виражає характер захисних генокодів свідомості провансальців – почуття комічного.
Тезу про гумор як захисний механізм психіки потверджують думки окремих дослідників. Так,
Ж. Семлен переконаний, що "для придушення механізмів виникнення ненависті ненасильницька
практика використовує гумор". Він наводить думку З. Фройда, який називав гумор захисним механізмом,
що "знищує тугу", а також "збуджує симпатію, знімає зайвий драматизм, тамує ненависть" [9: 81].
Комічне є також одним з основних видів емоційно-ціннісних орієнтацій провансальців, константою їх
світомислення. Це не "прикрашення духовності" (Р. Хіггінс), але життєво необхідна складова її
цілісності.
Тексти М. Паньоля переконливо доводять означені вище тези. Комізм як домінанта свідомості, як
національний художній генокод входить у всю виражальну і зображальну образну сутність
провансальської нації. Паньолівські твори "Вода з пагорбів", "Спогади дитинства" чітко виявляють
комічне серед яскравих рис провансальського менталітету. Однією з яскравих рис провансальської
ментальності є доброзичливо-іронічне ставлення до життєвих подій, з допомогою якого провансальська
культура очищується, відмежовується від фанатизму, ілюзій та одноплановості.
Дослідження провансальських творів М. Паньоля (як і всієї його творчості загалом) виявляє багатий
світ широкої палітри видів і засобів комічного. Вони засвідчують багатство сміхової культури
провансальців, а також естетику її рецепції письменником. Засоби його вияву досить різноманітні:
протиріччя між дійсним й удаваним у мисленні персонажа, засіб несподіваної, однак влучної
характеристики одного персонажа іншим, порівняння непорівнюваних речей, невідповідність тексту й
підтексту, помилка в слові тощо. Письменник нерідко ставить поруч несумісні поняття та вчинки героїв.
Створюється своєрідна контрастність через поєднання далеких за змістом понять. Комічні ситуації часто
розкривають уявлення провансальців про найвищі життєві цінності – добро, правду, істину, красу,
знехтувані недолугістю й безглуздістю. Те ж саме спостерігаємо у провансальських прислів’ях та інших
жанрових модифікаціях фольклору.
За П. Рікером, ідентичність певної спільності значною мірою збудована з "ідентифікацій стосовно
цінностей, норм, ідеалів, моделей, героїв", в яких ця спільність "себе впізнає" [10: 148]. У цьому сенсі
тексти М. Паньоля є переконливими носіями домінантних кодів національної ідентичності
провансальців. Тож закономірно, що дослідники його творчості називають Прованс "ментальним
азимутом" письменника [11: 18]. Р. Кастан згадує, що "його земляки-провансальці вважали його одним із
найпрославленіших дітей батьківщини" і "цей культ не знівелювався після його смерті" [12: 188].
Гегель в "Естетиці" зазначав: "У кожної нації є такі абсолютно перші Книги, де виказано те, що
складає початковий дух народу. В такому сенсі ці пам’ятки являють собою не що інше, як істинні основи
свідомості народу, і було б цікавим видати зібрання таких епічних Біблій" [13: 447]. На нашу думку, в
провансальців до подібних "Книг" можна віднести твори М. Паньоля, натхнення якого "безкінечно
підживлювали місця тіні й свіжості у країні світла й сонця, її гроти, джерела, колодязі" [14: 27].
Невипадково тексти письменника дослідники називають "провансальскою сагою" [11: 145], "тисяча й
одним днем Середземномор’я" [11: 129].
Сучасному європейському читачеві не можна не встановити невловимий зв’язок між своєрідними
долями провансальців й особистими почуттями, думками й переживаннями. Адже, як доводить Д. де
Ружмон у своїй книзі "Любов і західна культура", "ми й досі відчуваємо вплив цієї культури та цих
засадничих доктрин, навіть більше, аніж можемо собі уявити..." [15: 77]. Читаючи твори М. Паньоля, не
почуваєшся стороннім глядачем життя "екзотичних інших" (Е. Елліот). Навпаки, перші почуття
відстороненості й подиву поступово переростають у розуміння та відчуття. У цьому сенсі неможливо не
погодитись з К. Бейлі, який застерігав від повторення "нісенітниць", допущених при житті письменника
деякими критиками, котрі наполягали на суто фольклорній тематиці митця, який, навпаки, "уникав
фольклору заради фольклору, анекдоту заради анекдоту, фальшивого престижу регіоналізму". Дослідник
цілком справедливо підкреслює: "Паньоль завжди додержувався почуттів та ідей, які виходять далеко за
межі "місцевих пліток"; дар розповідача – його незаперечний дар; його єдиною турботою було справжне,
без прикрас, дослідження людського серця" [11: 9].
Здійснений аналіз текстів М. Паньоля переконав нас, що його творчість укорінена в національну
специфіку, котра виявляється через складний комплекс психічних установок суспільної свідомості, яка
формувалась під дією природного середовища існування провансальської нації, соціокультурних
обставин її існування та історико-культурного досвіду. "Провансальські" твори письменника як тексти
змодельовані ментальними "блоками пам’яті". Їх прадавні смисли мають, з одного боку, підкреслено
етнічну виразність і водночас формують авторський дискурс про сучасність, а з іншого – наділені
винятковою здатністю продукувати сутнісний зв’язок з універсальними засновками людської
екзистенції. Таким чином, є підстави говорити про національну нарацію М. Паньоля як виразну
об’єктно-суб’єктну модель світу, засновану на автономності й об’єктивності соціокультурного розвитку
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Провансу, універсального авторського голосу і його "картини світу", а також на виокремленні аудиторії
реціпієнтів, яким сприйнятні та зрозумілі інтенції та ідеологія творів письменника.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку вважаємо дослідження специфіки
провансальського образу світу та способів художньої трансформації національного менталітету
Провансу у драматургічній та кінодраматургічній спадщині М. Паньоля. Вивчення означених
проблемних ліній дало б змогу увиразнити окремі аспекти поетики прозових творів митця.
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Статья посвящена анализу специфики провансальского образа мира в прозе популярного французского
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Kudinova O.I. Provencal Image of the World in the Prose by Marcel Pagnol.
The article presents an analysis of the specific character of the Provencal image of the world in the prose
by Marcel Pagnol – a famous French writer. It centers on the methods of artistic transformation of the
national mentality of Provence in the author’s works. Key words: national image of the world, mentality,
national identity.
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ЯВИЩЕ ЕСКАПІЗМУ У ТВОРЧІЙ СВІДОМОСТІ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА
У статті розглядається феномен ескапізму з точки зору філософсько-методологічної концепції
Е. Фромма, пропонується толкінівське тлумачення цього явища та відстежується його
трансформація у літературній спадщині письменника. В процесі аналізу творів Дж.Р.Р. Толкіна увага
звертається на автобіографізмі явища ескапізму та розгляду його як одного зі способів створення
повноцінного світу літературного твору. Ключові поняття: ескапізм, втеча від дійсності,
філософсько-методологічна концепція.
Сучасне бурхливе і мінливе ХХІ ст. вимагає від тих, хто живе в ньому, відповідного світосприйняття.
І, враховуючи наростаючі темпи й оберти поступу, все менше місця залишається для існування того, що
Collins Cobuild English Language Dictionary тлумачить як діяльність, що допомагає думати про приємні та
фантастичні речі, замість нецікавих та неприємних щоденних проблем [1:477]. Маємо на увазі ескапізм,
або втечу ("escapism"), як соціально-культурне явище та його похідну – літературний ескапізм. Відразу
зазначимо, що в літературознавстві ескапістськими творами традиційно вважаються ті, в яких йдеться
про вигадані, зазвичай фантастичні світи.
В даній літературній розвідці ми спробуємо розтлумачити ескапізм з точки зору філософськометодологічної концепції Еріка Фромма та дослідити особливості літературного ескапізму у творах
англійського письменника та вченого-філолога Дж.Р.Р. Толкіна.
Загалом наукові дослідження, присвячені вивченню творчості Дж.Р.Р. Толкіна, не є багаточисельними
(стаття групи авторів Панченко І.Г., Астахова А.А., Матяш І.Б. [2], Савчук Р.П. [3], Рязанцева Т. [4] та
ін.), та й їхні автори в більшості своїй звертаються до аналізу міфотворчості письменника. До того ж
розгляд та аналіз літературної спадщини Дж.Р.Р. Толкіна, як засновника жанру фентезі, здійснюється без
урахування відвертого ескапізму жанру, проте сам автор приділив цьому питанню багато уваги, зокрема
у програмному творі "Про чарівні казки". На нашу думку, розгляд творів Дж.Р.Р. Толкіна в цьому
контексті допоможе їх кращому та цілісному розумінню. Відтак, завданнями даної літературної розвідки
є розглянути феномен ескапізму з точки зору філософсько-методологічної концепції Е. Фромма, дати
толкінівське тлумачення цього явища та частково прослідкувати його трансформацію в літературній
спадщині письменника.
Відомий філософ та соціолог Е. Фромм у творі "Втеча від свободи", досліджуючи втечу як соціальнокультурне та психологічне явище, доходить висновку про те, що бажання втечі викликане знанням
людини [5:85]. На думку Фромма, людина багато знає про себе, про своє минуле і про те, що в
майбутньому на неї чекає смерть. Людина знає про своє безсилля перед обличчям смерті [5:85]. Отже, за
Фроммом, одне з найбільших бажань – втеча від смерті.
Нам не відомо, чи був Дж.Р.Р. Толкін знайомий з твором Е. Фромма, проте в есе "Про чарівні казки"
він пише, що існує найдавніше та глибоке бажання – здійснити Велику Втечу, Втечу від Смерті [6:390],
та додає, що літературні твори (зокрема казки) допомагають здійснити цю втечу за допомогою Розради
[6:392]. Та й, напевно, самому письменнику було відоме це бажання. У поемі "Міфопоейя" читаємо:
"Хочу и я, гонимый в море мифом, // под парусом уйти к далеким рифам, // в безвестный путь, к
неведомой земле, // что скрыта за туманами во мгле" [7:10].
Звичайно, бажання Втечі від Смерті не єдиний варіант ескапізму. За Фроммом, людина є єдиною
істотою, для якої власне існування стає проблематичним: людина має вирішити цю проблему і не знає,
куди від неї втекти. А у намаганнях вирішити цю проблему людина повинна шукати гармонію [5:153].
А що ж, коли пошуки гармонії й виводять на шлях ескапізму, ескапізму літературного?
Літературознавчий термін "ескапізм", або "втеча від дійсності", існує для багатьох критиків як явище
більше негативне, ніж позитивне. Іноді висловлювання про ескапізм взагалі носять звинувачувальний
характер. Саме так і сталося у випадку з Дж.Р.Р. Толкіном.
Відразу після публікації "Володаря Перснів", безумовно, найвідомішого твору письменника, критики
поділилися на дві групи, одна з яких визнала книгу шедевром, а інша поставилася до неї відверто
негативно. Найбільш поширеним звинуваченням був саме ескапізм. Для підтвердження цієї тези
наведемо лише один приклад. Ще в 1966 р. невідомий оглядач журналу "Punch" зауважив, що книги
Толкіна не відбивають "досвід дорослої людини у пізнанні світу", бо при читанні твору відчувається
неузгодженість законів толкінівського світу з "основними характеристиками реальності" [8:155].
Ми докорінно не погоджуємося з цим та іншими подібними звинуваченнями, відтак спробуємо
підтвердити свою думку наступними положеннями.
Навряд чи факт створення уявного світу слід вважати негативним явищем. Це ніким та нічим не
заборонено. Навпаки, на нашу думку, одне з завдань письменника полягає в тому, щоб ввести читача в
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якусь іншу реальність, – у художній світ твору. Вважаємо, що лише за такої умови існує художній твір,
бо за інших умов це вже лише документальний чи науковий твір. Проте не можемо проігнорувати той
факт, що в будь-якому художньому творі змальовується певна альтернативна реальність.
Припускаємо, що більшість звинувачень у ескапізмі ґрунтується на тезі критика М. Лоусона, що
справжній письменник змальовує реальні речі, вивчає людське життя і таким чином допомагає читачам
краще його зрозуміти [9:290]. Якщо прийняти це твердження, то "справжніми творами" слід вважати
такі, що оповідають про моральні цінності, природу людини чи питання політики та релігії. Але, на нашу
думку, в контексті ХХ ст. замало писати про ці безумовно важливі речі в класичній інтерпретації.
"Володар Перснів" та інші твори Дж.Р.Р. Толкіна присвячені цим темам, проте відображені вони в інший
спосіб.
Сам Дж.Р.Р. Толкін не відмовляється від присутності в літературі феномену ескапізму, який у своїх
творах називає Втечею [6:377]. У вже згаданому есе "Про чарівні казки" письменник пише про Втечу,
Видужання та Розраду як про головну складову чарівної казки. Він зауважує, що "в тому житті, що
називають реальним... Втеча може бути дуже необхідним і навіть героїчним вчинком" [6:372].
Дж.Р.Р. Толкін закликає критиків (і, напевно, читачів) розрізняти "Втечу В'язня та Втечу Дезертира":
"невже слід зневажати людину, яка втікає з в'язниці, щоб повернутися до дому? Або того, хто, не маючи
можливості втекти, думає і говорить не про наглядачів та грати в'язниці, а про інші речі?" [6:382].
Головна думка письменника полягає в тому, що люди стали заручниками технічного прогресу та
цивілізації: "Спосіб життя ХХ століття занадто швидко котиться до варварства... не можна врятувати
оазис здорового глузду, лише відмежувавшись від пустелі нерозуміння – необхідний практичний та
інтелектуальний наступ на неї" [6:384].
В принципі ескапізм присутній у більшості творів Дж.Р.Р. Толкіна. Більш того, ми припускаємо, що
це свого роду подвійний ескапізм – бо, з одного боку, йдеться про Втечу у світ фантазій, а з іншого – про
Втечу героїв у рамках художнього світу твору. Так герой новели "Лист роботи Ніггля" живе одинаком,
присвячуючи увесь свій час роботі над картиною. Подорож Ніггля, шлях через страждання до Світу
створеної ним Картини – є своєрідною Втечею від життя, бо герой аж ніяк не вписується в рамки
суспільства, в якому живе [7].
Інший толкінівський герой – Коваль з казки "Коваль з Великого Вутона", проковтнувши в дитинстві
чарівну зірку, отримав перепустку до Чарівної Країни, якою час від часу мандрував на протязі багатьох
років [7]. Ми вважаємо, що ця інтерпретація Втечі містить певний автобіографізм, бо подібно до Коваля,
Дж.Р.Р. Толкін у своїй уяві довго подорожував таємничими землями, про які й оповідав у своїх творах.
Не менш яскравий приклад містить поема "Міфопоейя", в якій автор чітко висловлює своє бачення
існування у світі мрій: "Конечно, все мечты суть лишь попытки – // и тщетные! – избегнуть страшной
пытки // действительности. Что же нам в мечте? // Что эльфы, тролли? Что нам те и те? // Мечта
не есть реальность, но не всуе // мы мучаемся, за мечту воюя // и боль одолевая, ибо мы // сим
преодолеваем силы тьмы // и зла, о коем знаем, что оно // в юдоли нашей суще и дано" [8:10].
Незважаючи на розмежування понять, більшість людей протягом життя прагне до здійснення своїх мрій.
Саме заради світлого та часто нездійсненного людина страждає, бореться зі злом – як внутрішнім так і
зовнішнім ,– самоутверджується. Чи це не людське життя?
На нашу думку, толкінівський ескапізм на диво реальний. Іншими словами, реалістичність є
характерною рисою його ескапізму. На перший погляд це твердження є абсурдним, бо твори жанру
фентезі повністю не сумісні з поняттям реалізму. Проте, перш ніж приймати це твердження як остаточне,
звернемося до фактів.
Дж.Р.Р. Толкін працював над створенням світу Середзем'я у роки першої та другої світових воєн. Він
і сам пройшов Першу світову, втративши, як і всі солдати не лише друзів, а й часточку себе. Близький
друг Дж.Р.Р. Толкіна, відомий англійський письменник К.С. Льюіс, у статті "Викриття влади" зазначає,
що "війна у Толкіна до болю нагадує війну, що припала на молодість мого покоління" [11:545]. Так само,
як багато молодих людей, що, пройшовши крізь війну, втрачали "внутрішній вогник", гобіт Фродо з
"Володаря Перснів", виконавши свою місію по знищенню Персня Всевладдя, пояснює свою втечу з
улюбленої батьківщини другові Сему: "... я глибоко поранений. Я хотів врятувати Гобітанію - і ось вона
врятована, але не для мене. Хтось має загинути, щоб не загинули усі. Але ти – мій спадкоємець, я
залишаю тобі все, що в мене є" [12:1006]. На нашу думку, це останнє речення містить ключ, що відчиняє
двері до розуміння не лише творів Дж.Р.Р. Толкіна, а й світу Середзем'я. Це – надія, "естель"
ельфійською. Саме в ній ми вбачаємо основу толкінівської світобудови.
Повертаючись до тези М. Лоусона про "справжність творів", зазначимо, що, на нашу думку,
Дж.Р.Р. Толкін мав повне право відкинути класичність і канонічність письменництва. Мав, бо він писав
про війну та твердив, що справедливість та милосердя неподільні, що добро завжди є непереможним, а
зброя лише примножує зло. Наскрізні теми його творів – сила героїзму, чесність та вірність, перевага
природи над технологією, віра в те, що будь-яка перемога коштує дуже дорого.
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Якщо прийняти це як спробу ескапізму, то спроба була, безумовно, вдалою, бо Втеча обертається
іншим боком – створенням повноцінного літературного світу, в якому автор повертає загальнолюдські
цінності на відповідне місце.
У вже згаданому "Викритті влади", відповідаючи на питання, навіщо створювати фантастичну країну
для оповіді про людську природу, К.С. Льюіс говорить, що "для Толкіна наше повсякденне життя має
героїчний, навіть міфологічний відтінок" [11:548]. Він пояснює, що, ідучи в країну міфів, "ми не втікаємо
від реальності, навпаки – ми відкриваємо її для себе по-новому. Поки наша пам'ять зберігає образи
персонажів книги, реальні речі бачаться більш чітко" [11:548].
Таким чином, розгляд ескапізму в контексті філософсько-методологічної концепції Е. Фромма та
своєрідність тлумачення цього поняття у творах Дж.Р.Р. Толкіна дозволяє зробити висновок про
особистісний характер явища ескапізму для письменника та дає можливість припустити, що в даному
випадку його функціональне значення підпорядковується меті створення повноцінного світу художнього
твору.
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Росстальная Е.А. Явление эскапизма в творческом сознании Дж.Р.Р. Толкина.
В работе рассматривается феномен эскапизма с точки зрения философско-методологической
концепции Э.Фромма, предлагается толкиновское толкование этого явления и прослеживается его
трансформация в литературном наследии писателя. При анализе произведений Дж.Р.Р. Толкина
внимание акцентируется на автобиографизме явления эскапизма и рассмотрении его как одного из
способов создания полноценного мира литературного произведения. Ключевые слова: эскапизм, побег от
действительности, философско-методологическая концепция.
Rosstalna O.A. The Phenomenon of Escapism in the Literary Works by J.R.R. Tolkien.
The paper considers the phenomenon of escapism from the standpoint of philosophic and methodological
conception suggested by E. Fromm. It suggests Tolkien’s interpretation of the phenomenon and reveals its
transformation in the literary heritage of the writer. In the studies of the works by Tolkien a particular emphasis
is placed on the phenomenon of escapism and its consideration as a way to create a full-blooded literary world.
Key words: escapism, philosophical and methodological conception.
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НОНСЕНС ЯК ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ Е. ЛІРА
Публікація присвячена явищу нонсенсу в літературі Англії XIX ст. Предметом статті є аналітичне
дослідження принципу нонсенсу в жанрі лімериків на прикладі творів Е. Ліра. Ключові поняття: абсурд
(нонсенс), принцип нонсенсу, лімерик, фольклор.
Специфічною рисою англійської літератури постає нонсенс. Для дослідників нонсенсу (або абсурду)
це явище досі залишається загадкою, оскільки не розроблена теоретична база для його вивчення.
Трудність полягає в тому, що нонсенс є предметом вивчення таких наук, як логіка, лексикологія,
семантика, стилістика, філософія і літературознавство. В Україні помітний інтерес до літератури
нонсенсу, оскільки зараз явище нонсенсу існує в межах сучасної літератури постмодернізму і є одним з
найменш досліджених у сучасному літературознавстві.
Прийом нонсенсу було винайдено в середині ХІХ ст. Літературознавці Н.М. Демурова, Д.М. Урнов,
У. Де ла Мар, Є. В. Клюєв, М. Гарднер, Дж. Падні та інші, що вивчали дану проблему, вважають
засновником нонсенсу Е. Ліра, оскільки саме цей поет увів термін у літературу.
Абсурд як прийом існував у народній поезії, був століттями узаконеним засобом дитячого мислення – в казках, загадках, будь-яких вигадках. Е. Лір звертається до нонсенсу як до принципу організації
художнього твору, розширюючи його межі. Спираючись на фольклорні традиції стародавньої Англії,
Е. Лір дещо змінив структуру фольклорних творів. Так створюються нові оригінальні образи і ситуації,
які є вже не простим відтворенням або повтором народних стереотипів. Таке органічне сполучення
традиційного, перевіреного віками, з одного боку, і індивідуального, непередбаченого – з іншого, надає
особливої привабливості літературі нонсенсу.
Поезія нонсенсу почалась з "Книги нонсенсів" A Book of Nonsense (1846), автором і ілюстратором якої
був Е. Лір. Художник і вчений, натураліст, музика і поет – сполучення таких властивостей дозволило цій
оригінальній людині всебічно вивчити, описати у віршах і представити в малюнках світ абсурду.
Е. Лір створив свою особливу чудернацьку країну зі своїми особливими чудернацькими законами, що
рішуче відміняли звичаї і респектабельність існуючого світу.
Ім’я Е. Ліра стоїть окремо не тільки в англійській, а й у європейській літературі ХІХ ст. У його
творчості знаходять пародійне відображення всі риси Просвітництва – дидактизм, утилітаризм,
наставництво. "Нонсенси" Е. Ліра є атакою на пуританську літературу поч. ХХ ст. Саме це і робить
схожим Е. Ліра на поетів-романтиків. Іноді Е. Ліра називають "Англійським Гофманом" за деякою
типологічною схожістю [1:13]. Схожість спостерігається ще і у тому, що обидва автори самі робили
малюнки до своїх творів. Спеціалісти вважають Е. Ліра засновником графічного гротеску: в своїх
малюнках, відступаючи від досконалої точності, що присутня в його картинах, вводячи елементи
примітивізму і символізму, він виявляв особливу фантазію [2:186-188]. Е. Лір мав велику кількість
послідовників у літературі і гумористичному малюванні, серед яких ім’я Л. Керролла, автора казок про
пригоди дівчинки Аліси в країні Чудес.
До кінця ХІХ ст., незважаючи на багато наслідувачів, Е. Лір залишається єдиним майстром, який
використовує принцип нонсенсу в поетичних творах на рівні форми.
Форма лімерика, що була відроджена Е. Ліром, почала розвиватися в ХХ ст. До неї іноді зверталися і
так звані "серйозні" письменники, наприклад, Дж. Голсуорсі. Однак на той час була розповсюджена
анонімна література. Так лімерики знов повертаються до своїх витоків і стають фольклорними. Нові
лімерики пропонують нові теми: політика, відкриття науки, техніки. З’являються навіть нецензурні
лімерики. Змінюється і їхня форма. Найбільш поширеним стає "орфографічний" лімерик. У ньому
принцип Е. Ліра – зпрощення англійської орфографії – перевернутий навпаки, що дає ефект подвійної
переверзії [1: 21].
Основою для перших "несенітниць" Е. Ліра стали лімерики. Щоправда, самого терміну "лімерик"
Е. Лір не вживав, завжди називаючи їх "нонсенсами". Деякі дослідники припускають, що термін
"лімерик" з’явився лише в 70-х рр. ХІХ ст., а у словниках його стали друкувати з 1890 р. [3:12]. У
довідниковій літературі лімерик трактується як форма гумористичної короткої поезії з двох коротків
рядків і трьох довгих [4:862]. Незалежно від визначення лімерику існує визначення поняття поезії
нонсенсу – поезія гумористичного характеру, оскільки вона не має звичного розумного значення [4:8].
Подане визначення свідчить про те, що лімерики не пов’язуються з нонсенсом. На нашу думку, даний
підхід є помилковим, оскільки використання принципу нонсенсу в лімериках є необхідним,
закономірним і історично обумовленим явищем. Таким чином, ми використовуємо термін "лімерик" у
розумінні жанру поезії гумористичного або сатиричного характеру, яка складається з двох довгих рядків
© Попова І.О., 2004
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і трьох коротких, що представляють героя, його вчинок і реакцію оточуючих і в якій реалізується
принцип нонсенсу.
Лімерики стали основою для перших "нісенітниць" Е. Ліра. Більшість поезій автора написані в
даному жанрі.
Звернемо увагу на форму лімериків. Традиційні лімерики складаються з п’яти рядків, де перший і
другий римуються з п’ятим, а третій з четвертим. Перший, другий і п’ятий рядки є значно довшими, ніж
третій і четвертий. На початку першого рядка зображається герой, а в кінці зауважується, звідки він
родом. У другому рядку описується зовнішність чи характер героя; в третьому і четвертому - говориться
про його вчинок. Останній рядок підсумовує сказане. Він виглядає - або як підсумок автора, або ж як
опис реакції людей на цей вчинок. Така форма була збережена Е. Ліром, але зроблені деякі зміни: іноді
Е. Лір замість підсумку в п’ятому рядку використовував повтор першого рядка. Прослідкуємо, як це
було реалізовано в лімериках (переклад текстів наш):
There was a young lady of Russia,
Who screamed so that no one could hush her.
Her scream was extreme.
No one heard such a scream
As was screamed by that lady of Russia.

There was young lady of Crete,
Who was so exceedingly neat.
When she got out of bed
She stood on her head.
To make sure of not soiling her
feet.

Жила собі леді з Росії,
Жила собі леді з Криту,
Яка кричала так, що ніхто не міг її заспокоїти.
Яка була дуже акуратною.
Її крик був надзвичайним.
Коли вона вставала з ліжка,
Ніхто ще не чув такого виску,
Вона стояла на голові,
Як кричала та леді з Росії.
Щоб переконатися, що не забруднила ноги.
Герої лімериків – це народ диваків. У них можна зустріти всі вікові категоріі: старий, стара, чоловік,
юна леді, хлопчик; і майже всі соціальні прошарки: джентельмен, дама, місс, солдат, і "один знайомий".
Всі лімерики Е. Ліра умовно можна розділити на дві великі групи: автобіографічні, абстрактні, часто
медитативні, та сатиричні. За кількістю переважають сатиричні лімерики.
Всі лімерики будуються на ситуації безглуздя, до якої потрапляє ліричний герой. В усіх
використовується принцип нонсенсу. Ми пропонуємо для подальшого трактування лімериків керуватися
методом П. Рекьора, що застосовується в лінгвістиці для інтерпретування метафори [5:416-433]. Тобто,
для розуміння ситуації нонсенсу необхідно абстрагуватися від звичного розуміння світу, відкинути
надбаний життєвий досвід і сприймати ситуацію як метафору. Так кожний нонсенс умовно можна
розділити на два значення: перше – це власне те, що першим спадає на думку при читанні (буквальне),
те, що читач уявляє, а друге – це те, про що йдеться поміж рядків (підтекст). Саме підтекст, або друге
значення нонсенсу, і є тим, що повинен зрозуміти читач і що хотів сказати автор.
При аналізі поезії нонсенсу можна розглядати її так, як це зробив французький філософ Ж. Дерріда,
який вважав: "Істина може бути прочитана поміж рядків. Це означає, що той, хто хоче дати їй звучати,
завжди може вдатися до засобу, який вказує на тотожність істини і символів, що її розкривають, а саме,
допомогаючи досягти своєї мети, довільно вводячи в будь-який текст невідповідності..." [4:431]. З точки
зору пересічного читача, такими невідповідностями постають ситуації – нонсенси:
There was an Old Man with a beard,
Who said, "It is just as I feared!
Two Owls and a Hen,
Four Larks and a Wren?
Have all built their nests in my beard!"

Жив один старий з бородою,
Який сказав: "Це саме те, чого я боявся! –
Дві сови і курка,
Чотири жаворонки і кропивник
Побудували гнізда в моїй бороді!"

Даний лімерик можна віднести до першої групи. Гумористична ситауція в ньому звучить трагічно.
Читач зустрічає стару людину, яку атакують птахи, побудувавши в її бороді гнізда. Ця поезія алегорично
висвітлює обставини життя Е. Ліра, коли йому докучало світське суспільство своїми плітками і
намаганнями втрутитись у його особисте життя.
У даному випадку, ймовірно, можна побачити вплив творчості Е. По. На таку думку наштовхують
рядки "It is just as I feared!", перечислені птахи, що оселилися у старого. Як відомо з біографії Е. По, він
донестями боявся птахів, особливо круків, і намагався позбавитися своєї фобії, роблячи птахів
персонажами творів. Щось схоже бачимо і у Е. Ліра. Ця думка підтверджується і при аналізі наступного
лімерика:
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There was an Old Man of Dundee,
Who frequented top of a tree$
When disturbed by the crows,
He abruptly arose.
And exclaimed, "I’ll return to Dundee."

Жив один старий з Данді,
Який часто відвідував верхівку дерева;
Коли його потурбували круки,
Він раптом піднявся.
І вигукнув: "Я повертаюсь у Данді!"

У приведеному лімерику ліричний герой також відбивається від набридлих йому птахів. На те, що
лімерик автобіографічний, натякає і другий рядок, у якому алегорично говориться, що ліричний герой
був частим відвідувачем кола, де збиралися "вершки" суспільства. До того ж поведінка ліричного героя
своєю ексцентрикою натякає на можливу поведінку автора лімерика. У даному випадку в основі
нонсенсу лежить сатира.
А читаючи, наприклад, лімерик про дивакуватого старого, що харчувався живими кроликами, читач
не лише здивується цій звичці, а й, можливо, жахнеться, оскільки логіка світу нонсенсу за своїми
нормами не співпадає із логікою реального світу. Застосовуючи метод трактування лімерику як
метафоричного словосполучення, можна зробити висновок, що у лімерику йдеться про людину нечесну,
яка при нагоді або за своїм становищем ображала слабкіших за неї:
There was an Old Man whose habits,
Induced him to feed upon Rabbits;
When he’d eaten eighteen?
Нe turned perfectly green,
Upon which he relinquished those habits.

Був один старий, який мав звичку,
Що змушувала його годуватися кролями;
Коли він з’їв вісімнадцять,
Він став повністю зеленим,
Після чого він покинув ті звички.

Е. Лір скептично відносився до загальноприйнятих норм поведінки і моралі. Дивацтво було для нього
загальною позицією, ексцентризм – формою захисту особистості від суворо регламентованого
суспільства з його шкалою соціальних цінностей.
Поезія Е. Ліра при деякій зовнішній схожості з гумористичною народною поемою і казкою, стоїть від
них далеко. Це пояснюється перш за все різницею в характері самого сміху.
Гумор Е. Ліра виникає на межі двох мистецтв – літератури і живопису, а окремо взяте одне з них не
дає повної уяви про талант поета. У своїх "нісенітницях" Е. Лір майже не використовує каламбурів і
вишуканих словесних образів чи складних конструкцій. Е. Лір – майстер словесної гри: він обігрує
фонологію і орфографію слів. Пізніше такий гумористичний прийом називатимуть "спунерізмом".
Крім того, в своїх нонсенсах Е. Лір часто використовує слова-луна. Ці слова являють собою
"перекручення", що, наче луна, нагадують знайомі слова. Е. Лір також був майстром неологізмів, частіше
географічних назв. Деякі неологізми автора нонсенсу впевнено увійшли в англійську мову і літературу і
вживаються навіть у сучасній англійській мові.
Незмінною рисою нонсенсу є автобіографізм, але не у звичному розумінні цього терміну. Йдеться
про "перевернутий", уявний біографізм. Автор наділяє героя характером, схожим на його власний,
ставить у схожі умови і вимагає діяти. Але умови усвідомлені автором у формі фразеологізмів і
представлені в творах буквально. Таким діє і головний герой, тобто всі вчинки "усвідомлені" у
прислів’ях або фразеологізмах, розгорнуті і переграні в умовно-реальних ситуаціях.
Цікаво те, що деякі традиції нонсенсу були у подальшому використані в стилістиці (прийом
спунерізму) та філософії. Так, традиція "гри" зі словами Е. Ліра була згодом розроблена у працях
відомого філософа постмодернізму Ж. Дельози на прикладах творів засновників нонсенсу. Мову
нонсенсу названо "шизоїдною" і розділено на окремі групи слів: "слова-пристрасті", "слова-дії" і,
власне, "шизоїдні слова" [2 : 291]. Також філософ детально розглядає етимологію новоутворень Е. Ліра.
Спираючись на аналіз поетичних творів Е. Ліра, можна стверджувати, що нонсенс - це принцип
організації художнього твору, в основі якого лежить гра з читачем з використанням таких стилістичних
прийомів, як каламбур, гротеск і гіпербола.
Головний образотворчий прийом - побутова деталь у неймовірному повороті – змушує уяву
рухатися далі. Гра розуму виходить за межі дитячого сприйняття, і те, що було вигадано для дитини,
виявляється здатним зайняти увагу дорослого.
Пізніше, у 60-ті рр. ХХ ст., література нонсенсу розвивалася в рамках літератури постмодернізму.
Неможливо стверджувати кардинальні зміни чи вплив постмодерністської течії на принцип нонсенсу,
оскільки деяки риси, що пізніше стали вважатися рисами постмодернізму, в нонсенсі були прийняті аж
до виникнення літератури постмодернізму. Наприклад, набагато раніше, ніж це було усвідомлено
теоретиками постмодернізму, Е. Лір вважав оточуючий світ хаосом і створив свій хаотичний світ
нісенітниці у протиставлення звичному світу хаотичного. Інший постулат – "пародійний модус
розповіді" та "текст як усвідомлення". Ці засади літератури нонсенсу були розвинуті і вийшли за межі
принципу, поєднавшись з іншими і перетворившись на літературну течію.
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Попова И.А. Нонсенс как принцип организации поэтических произведений Э. Лира.
Статье посвящена явлению нонсенса в литературе Англии XIX в. Предметом статьи является
аналитическое исследование принципа нонсенса в жанре лимериков на примере произведений Э. Лира.
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Popova I.A. Nonsense as a Principle of Arrangement of the Poetic Works by E. Lear.
The article considers the phenomenon of nonsense in the English literature of the 19th century. It provides a
research into the principle of nonsense in the genre of limericks illustrated by E. Lear's works. Key words:
absurd (nonsense), the principle of nonsense, limerick, folklore.
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ПОЕЗІЯ НЕОКЛАСИКІВ: ТЕКСТ ТА ІНТЕРТЕКСТ
Предметом дослідження є коло проблем, пов'язаних з інтертекстуальністю поезії неокласиків. У полі
зору джерела інтертексту, його форми, функції, семантична поліфонія образної системи, генетична
пов'язаність і типологічні аналогії з художньою парадигмою європейського класицизму.
Об'єктивне й неупереджене вивчення спадщини київських неокласиків (М. Зеров, М. Рильський,
П. Филипович, М. Драй-Хмара, О. Бургардт-Ю. Клен) ставить на перше місце проблему "текст у тексті".
Такі "інкорпорації" є одним з вельми важливих шляхів моделювання ними художнього світу. Більшість
їхніх поезій становить собою своєрідну "реакцію" на тексти різних епох. Д. Наливайко абсолютно точно
спостеріг, що творчість репрезентантів "ґрона п'ятірного" відзначається "високим рівнем
інтертекстуальності, здебільшого вони мають культурно-історичний і літературний претекст,
принципово важливий для входження в їхній зміст" [1: 10.]. Якщо говорити про параметри інтертексту
неокласиків, оперуючи категоріями найвідоміших методик (Р. Барта, М. Гловінскі, Ж. Женетта,
Ю. Крістевої), то зауважимо, що в творчій системі цих митців представлено більшою чи меншою мірою
різні
типи
транстекстуальних
реляцій
(власне
інтертекстуальність,
метатекстуальність,
архітекстуальність та ін.). І це, мабуть, закономірно, оскільки кожен із "грона" був схильний до засвоєння
та обігрування "чужих" образів, мотивів, сюжетів, до розгортання споріднених із іншими літературами
стилістичних явищ, продуктивної та оригінальної інтерпретації різноманітних культурних кодів, формул,
ритмічних структур тощо.
Попри значну кількість наукових праць про неокласиків (В. Брюховецький, В. Державин, І. Дзюба,
М. Жулинський, В. Іванисенко, Ю. Ковалів, Н. Костенко, Ю. Шерех та ін.), їх мистецький світ і подосі
виглядає не розкритим, а тому й не поцінованим належно. Ґрунтовне вивчення інтертекстуальності як
іманентної ознаки їхньої художньої парадигми може стати ключем до розгадки винятковості та
унікальності цього феномена. Порушена проблема ще не розглядалася на рівні окремого самостійного
дослідження. Хоча окремі підходи до неї (щоправда принагідні) в українському літературознавстві вже
існують (напр., у публікаціях М. Ласло-Куцюк, Д. Наливайка, С. Павличко, Е. Соловей та ін.). Порушену
проблему актуалізує важливість самої концепції інтертекстуальності, що перебуває поза межами "суто
теоретичного осмислення сучасного культурного процесу, оскільки вона відповідає на глибинні потреби
світової культури ХХ століття, з її ознаками духовної інтеграції" [2: 209].
Відомо, що з позиції інтертекстуальності як такої питання про те, чи свідомими є різного роду
текстуально-фактурні збіги, не принципові. Що ж до неокласиків, то тут якраз варто наголосити, що їхня
зорієнтованість на інші культури була цілком свідомою, а побудова текстів із використанням багатого
арсеналу інонаціонального художнього матеріалу навіть зумисною. Вона диктувалася принциповими
засадами їх естетичної програми, що передбачала входження української літератури в європейський
духовний простір.
Екзотичні сюжети, античні ремінісценції, художні образи європейських літератур були для цих
висококультурних митців своєрідним опертям в умовах свідомого протистояння сучасності, для якої
мало що значили непроминальні вартості добра, краси, гуманізму. Неокласики як "культуртрегери"
намагалися прищепити знакову систему світової культури українській літературі, що "мала за норму
безпосередньо дане у відчуттях емпіричне буття, та ще й пропущене крізь ідеологічні фільтри" [3: 188]. В
умовах протистояння культурному нігілізму та ентропії ці поети свідомо обирають центральною темою
творчості саме культуру. М. Зеров, напр., створює її своєрідний сонетний ретроспективний портрет - "від
гомерівської доби" ("Лотофаги", "Лестригони", "Телемах у Спарті") до бароко ("Брама Заборовського",
"Турчиновський") і сучасності ("Київ з лівого берега", "Київ-традиція"). М. Рильський цілком
справедливо відзначав, що лідер неокласиків "частіше, ніж інші сучасники, звертався до "тіней забутих
предків". І то не тільки до сторінок "Одіссеї", особливо ним улюбленої, а й до "Слова о полку Ігоревім", і
до постаті "мандрівного дяка" Турчиновського, і до творів особливо йому симпатичних, об'єднаних в
його мислях ідеєю людяності – Діккенса, Жюля Верна, Марка Твена, Свіфта… І скрізь він брав своє" [4:
13].
Стрижневий мотив туги за екзотичними культурними "материками" відстежується і в усій творчості
М. Рильського. Свого часу Є. Маланюк виокремив такі "наймаркантніші" риси поета, як "почуття, майже
інстинкт літературного й мистецького смаку", а також високу культуру, якої М. Рильському, на його
думку, "не бракувало ніколи…" [5: 314].
П. Филипович зосереджується на художньому осмисленні неперехідних явищ національної культури
– від генетичних фольклорних коренів ("Хилиться сумно і гнівно") до непроминальних літературних
(цикл "Тарас Шевченко") та загальномистецьких вартостей (вірш "М.К. Заньковецькій").
Однак чи можна розглядати інтертекстуальність неокласиків виключно як проблему функціонального
значення? Різні види інтертексту, поза сумнівом, мислилися ними як надзвичайно важливі літературні
© Райбедюк Г.Б., 2004
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прийоми духовної інтеграції. Їхні твори, проте, становлять собою абсолютно "нову тканину" (Р. Барт), а
високий рівень інтертекстуальності варто, думаємо, розцінювати як важливий доказ органічного відчуття
потреби культурного контексту.
Вірші неокласиків вписуються у художню парадигму із чітко вираженою інтертекстуальністю. Їхні
тексти не належать до прозорих, а вимагають спеціальної філологічної підготовки, нерідко –
кваліфікованих коментарів для виявлення численних літературних і позалітературних деталей та різного
роду зв'язків, здатності відчувати багатоманітні асоціації, без чого тексти залишаться не до кінця
прочитаними. Інтертекстуальні перегуки, починаючи з назв, присвят, епіграфів, прецедентних образів,
аж до підтекстових алюзій та типологічних аналогій, відсилають читача до широкої гами
соціокультурних кодів загальноєвропейського контексту.
Досить характерною для неокласиків є "співприсутність" (Ж. Женетт) в одному тексті кількох інших,
що проявляється зазвичай через ремінісценції, алюзії, зрідка навіть прямі цитати (епіграфи та аплікації),
котрі співвідносяться з відомими літературними текстами, міфологемами тощо. Значна частина віршів
має присвяти, які викликають низку мистецьких, естетичних, інтелектуальних асоціацій, вибудовуючи
разом із назвою відповідне поле емоційного сприйняття тексту, а також цілий комплекс
інтерпретаційних варіантів. Для потвердження можна навести цікавий корпус віршів-присвят М. Зерова
("Ріг Вернигори" (П.Я. Стебельському), "Присвята Мих. Ів. Рудницькому", "Аргонавти" (М. Рильському),
"Арістарх" (Б. Якубському), "Саломея" (П. Филиповичу), "Партеніт" (М. Драй-Хмарі), "Lukrosa"
О. Бургардтові. Доволі оригінальним явищем у творчій практиці неокласиків були поезії-ремінісценції та
поезії-варіації як "цілісні структури" (Д. Наливайко). Вони особливо важливі для розуміння загальної
концепції моделювання художнього світу (напр., цикли "Прованс" Ю. Клена, "Тарас Шевченко"
П. Филиповича, "Культуртрегери" М. Зерова та ін.).
Поетичний інтертекст неокласиків густо насичений епіграфами, що переважно знакують асоціативні
зв'язки їхніх творів з певною літературною традицією, включаючи стильові системи, літературні
напрями. Так, наприклад, Ю. Клен взяв за епіграф до збірки "Каравели" віршові рядки Ж.М. Ередіа: "Із
білих каравел дивилися вони, / Як від незнаних вод незнані сходять зорі..." [6: 26]. У такий спосіб він
виявив свої естетичні симпатії. Чи не найхарактернішим у цьому плані є знаменитий, нині уже
хрестоматійний сонет "Pro domo" М. Зерова, у якому засадничі постулати "ґрона", їхні естетичні
орієнтири проявляються з особливою виразністю:
Леконт де Ліль, Жозе Ередія,
Парнаських зір незахідне сузір'я
Зведуть тебе на справжнє верхогір'я [7: 66].
М. Драй-Хмара використав рядки Лесі Українки ("У легендах стародавніх / справедливості немає")
для епіграфа до своєї поеми "Ведмідь-гора". Відомо, настільки близькими були для нього естетичні
пріоритети Лесі Українки. М. Зеров в одній із філософських медитацій ("Сонетоїд") не тільки
використовує як епіграф слова Ф. Тютчева, але й уводить у текст у зміненому вигляді відому цитату
російського автора ("Блажен, хто "рокові" часи / Не почував..."). У цьому випадку йдеться про вживання
поетом аплікацій, які досить часто фігурують у текстах інших неокласиків. Так, у художню тканину
"Терцин" Ю. Клен уводить рядок "Per me si va nella citta dolente!", що означає напис на брамі Дантового
пекла ("Крізь мене йдуть у селище печалі...").
Такого роду інтертекстуальні перегуки потверджують солідаризування неокласиків із відповідними
естетичними явищами європейської літератури. Інтертекст, таким чином, стає кодом генетичної
трансформації цілих мистецьких явищ, виконує функцію "адекватної передачі значень" (Ю. Лотман).
Енциклопедичний рівень знань неокласиків дав їм змогу "літературизувати" свої тексти, подавати їх
як органічну складову літературно-культурного дискурсу інших епох. Наприклад, у сонеті "Тітанії"
М. Зерова читаємо:
Щасливий, хто не знає пізніх літ,
Хто тішиться прозорими рядками,
Де "Книга Рут", і "Пісня над піснями",
І дотепу гризький, колючий дріт [7: 44].
Частим виявом інтертекстуальності в поезіях неокласиків стають прецедентні образи - античні та
біблійні (Навсікая, Саломея, Божа Мати, Діана, Афродіта), імена письменників, філософів, культурноісторичних діячів (Данте, Жозе Ередіа, Леконт де Ліль, Бодлер, Гейне, Шекспір, Клеопатра, князь Ігор,
Володимир, Жанна д'Арк, Сковорода, П. Куліш, Т. Шевченко та ін.), а також знакові літературнофольклорні образи (Одіссей, Беатріче, Лесбія, Ярославна, Турчиновський, Бондарівна та ін.). Означений
ряд образів актуалізує подекуди у читацькій свідомості і реалії тогочасного життя. Так, наприклад, у
вірші М. Рильського "Принц Данський" (1929) звучать шекспірівські мотиви "Гамлета", котрі передають
психологію морального зламу митця під тиском обставин: "Радій, зневажнику, бери мене на поспіх. / На
сірім стовпиську людському виставляй!" [8: 292].
Це ж саме стосується сонета "Саломея" М. Зерова, віршів "Минула ніч тривожно і безславно"
П. Филиповича, "По кліті кованій" М. Драй-Хмари, котрі є виразною алюзією на драматичну дійсність
пореволюційної доби. Однак переважно транстекстуальні реляції в художній парадигмі неокласиків
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позбавлені ідеологічного сенсу. Зорієнтованість же на міфи знакує естетичні пріоритети, прилучення до
світового культурного контексту. Ю. Лотман у відомій праці "Текст у тексті" відзначає, що "характерною
рисою культури з міфологічною орієнтацією є утворення між мовою і текстами проміжної ланки-текстукоду. Цей текст може бути усвідомлений і виявлений як ідеальний зразок" [9: 432]. У цьому сенсі для
творчості неокласиків неоціненну роль зіграла антична культура. Особливим чином це стосується
творчості М. Зерова та М. Рильського, в чиїх текстах античні тексти "розлиті" на всіх рівнях художньої
структури.
Відомо, що тексти уводяться в інші тексти ще з однієї причини. Маємо на увазі ставлення
письменника до "інших стильових моделей і їх моделюючих властивостей, його естетичні смаки тощо"
[10: 6]. У нашому випадку очевидними є генетична пов'язаність і типологічні аналогії естетичної системи
неокласиків з європейським класицизмом, його іманентними ознаками, актуалізованими в різні
культурно-історичні епохи.
Генетичний зв'язок з античністю (заглибленість в античні традиції, використання запозичених з
класичного письменства сюжетів, образів, ремінісценцій), тяжіння до чистоти поетичних жанрів, чітка
структурна організація і "духовна дисципліна", "подолання безформності й хаотичності" (Д. Наливайко) і
широке вживання канонічних, "безрушних" (Ю. Шерех) віршових форм (сонет, октава, александрини),
раціональний тип художнього мислення, його перевага над інтруїтивно-ірраціональним, пластична
виразність і ясний стиль, свідома дистанційованість від громадянських пристрастей доби, культивування
"вічних" мотивів у поезії – такі спільні естетичні характеристики засвідчують наявність тенденцій
неокласицизму у творчості неокласиків. М. Шаповал підкреслює, що практично у всіх літературах
розквіт класицизму збігається з добою формування національної літературної мови, яка стала одним із
засобів збереження національної єдності [11: 62]. Слід зазначити, що київські неокласики, подібно до
європейських класицистів, надзвичайно шанобливо ставилися до слова, повсякчас дбаючи про чистоту та
багатство української мови.
У рамках теми "Інтертекст неокласиків" перебуває нині цілий комплекс вельми актуальних питань.
На часі розширення аналітично-концептуального спектру проблем, пов'язаних із рівнем
інтертекстуальності поезії репрезентантів неокласичного угрупування, дослідження усіх типів
транстекстуальних реляцій та з'ясування їх функцій для увиразнення творчого профілю кожного із
"грона п'ятірного". У цьому плані перед дослідниками відкриваються широкі інтерпретаційні
можливості.
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Райбедюк Г.Б. Поэзия неоклассиков: текст и интертекст.
Предметом исследования в статье является круг проблем, связанных с интертекстуальностью поэзии
неоклассиков. В поле зрения источники интертекста, его формы, функции, семантическая полифония
образной системы, генетическая связь и типологические аналогии с художественной парадигмой
европейского классицизма.
Raybedyuk H.B. The Text and the Intertext of the Poetry of the Neoclassicism.
The paper studies the problems involving the intertextual nature of the neoclassical poetry. The sources of
intertext, its form, functions, semantic polyphony of images, genetic links and typological analogies with the
artistic paradigm of the European classicism are in the forefront of the study.
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КОНЦЕПТ "КУЛЬТУРА" В ЕСТЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО І
ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ АКТИВНИХ ХУДОЖНІХ ЦЕНТРІВ У СУЧАСНІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Статтю присвячено дослідженню одного з найвагоміших активних центрів сучасної української
літератури – концепту "культура", - актуалізованого поезією Ліни Костенко.
У новітніх академічних підручниках з теорії літератури з’явилося і все більше ідентифікуєтьсяуточнюється поняття "активні центри художнього твору", введене за аналогією до точних наук, в яких
група діючих структур отримала таку назву. "Активні центри існують і в художньому творі. Більше того,
кожен аналіз твору в окрему епоху аналізує, по суті, не цілий твір, а сукупність активних центрів,
збуджених до життя даною конкретною ситуацією, літературним середовищем епохи. "Не обов’язково
переробляти п’єси Шекспіра, – писав Дмитро Лихачов, – але обов’язкові свої художні асоціації, якими
зустрічає кожна епоха геніальний твір" [1:602].
Серед активних центрів, збуджених поезією Ліни Костенко, ірадіюючих в сучасній культурностилістичній епосі крутого зламу і пошуку дороги до себе і в широкий світ, на пріоритетне місце
висунувся концепт "культура", представлений у вужчому і широкому значеннях, – як метафора і символ
з їх всеосяжністю звучання і семантичного наповнення [2].
Тому так багато місця у творчості поетеси посідає саме такий образ культури, який, відіграючи
історичну й космічну роль, є чинником історичного і космічного буття і його таємниць. В естетичному
просторі поезії Л. Костенко цей образ має багато виражень, як конкретних, так і парадиґмальних для
індивідуально неповторного художнього світу і креативних якостей української літератури на сучасному
етапі.
Своєрідним осердям знаково показової атрибуції саме цього активного центру в творчості поетеси є
цикл "Силуети", наскрізним у якому є концепт "культура", представлений в образах героїв і діячів
світового мистецтва. Навіть у поспіль креативно спрямованій поетичній системі Л. Костенко даний
цикл, цілісний за художньою логікою і множинністю точок зору на об’єктно-суб’єктні взаємопереходи,
є, як здається, ключовим, пояснюючим чимало відтінків в інтравертному характері автора й ліричної
героїні, і в своєрідності вітчизняної культури на перехрестях історії та взаємин її зі світовими моделями і
формами буття, гуманітарним й універсальним вимірами.
Кожен з окремих епізодів розвитку теми мистецтва, представлений як текстова одиниця циклу, не
тільки демонстрація культурологічної палітри поетеси, різнорідні сфери діяльності якої вже давно
тягнуть на фундаментальність концептуально вагомих висновків. Спеціально не зупиняючись на
багатовекторній інтерпретації феномену "культура" в усій творчості поетеси, починаючи від віршованого
роману "Маруся Чурай" з його повнокровним утіленням образу пісні як голосу і душі України, і до
багаточисленних варіацій мотиву митця і його призначення, слід вичленити як самостійний твір на цю
тему – цикл "Силуети", в якому концепт "культура" трактується не лише через художній код, але і в
матеріалізації образів культури у постатях конкретних митців – не тільки за фаховою орієнтацією
досягти якнайбільше в сфері духовного буття, але й за життєвою позицією бути творцем своєї долі,
людиною покликання.
Цикл "Силуети" не виняток у поетичній культурології Ліни Костенко. Саме її поетична
культурологія, не знаючи повторень, має багато модифікаційних форм [3]. Власне, це універсальний, хоч
і "с лица необщим выраженьем", образ усієї творчості поетеси. У циклі "Силуети", на відміну від
міфологеми саду, що є уособленням культури в збірці "Сад нетанучих скульптур", образом-концептом,
поданим у згорнуто-розгорнутому вигляді в символічній назві і логіці двох розділів, вступає в дію зовсім
інший мистецький феномен – з пластичним втіленням конкретних діячів світової культури й
інтертекстуальним зв’язком з їх творчими досягненнями у художній практиці вираження продуктивних
ідей, які не піддаються корозії часу та є вічними атрибутами пошуку людиною свого покликання і місця
в світі. Цикл "Силуети" вже своєю назвою тяжіє до певної історичної моделі, за якою розгортається
об’ємний значеннєвий образ. "Силуети" – це наслідок метаісторичної комунікації, у процесі якої
витворилися інтексти циклу за механізмом: первісний текст (у постструктуралістському смислі "текст
як інформація") стає прототекстом, на основі якого продукується кожна мініатюра цілісного об’єднання
творів. І справа тут не тільки в пошуку текстів-джерел, що послужили протоінформаційними
імпульсами для створення Ліною Костенко ще одного варіанту поетичної культурології, оригінальної
своїм укрупненням різнопланових вимірів індивідуальності митця і непересічної долі людини
Покликання, якій під силу змінити на краще вітальні закони буття і прокласти нові шляхи втечі від
варварства.
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Кожна з двадцяти восьми одиниць тексту "Силуетів" існує в декількох іпостасях – культурної
традиції, суспільних реалій та читацької суб’єктивності, - між якими виникає своєрідний діалог. Це, з
одного боку, текстуальна інтеракція, котра відбувається всередині окремого тексту, а з другого, - спосіб,
яким текст прочитує історію. Цикл Ліни Костенко ніби підтверджує теоретичний висновок Ролана Барта,
що "кожний текст являє собою нову тканину, зіткану зі старих цитат"; отже складну взаємодію
"власного" і "чужого", внаслідок чого відбувається переформулювання основ структури тексту, завдяки
якому текст вступає у діалог з неоднорідною свідомістю і в ході ґенерування нових значень перебудовує
свою іманентну структуру. Та можливості такої перебудови не безкінечні і характеризують вік твору,
утворюючи таку взаємозалежність: чим більше нових значень може продукувати даний текст, тим довше
його існування, внаслідок чого властива "Силуетам" інтертекстуальність є виміром талановитості і
прототекстів, до яких звертається Ліна Костенко, і, на основі переструктуровання їх, створених власних
художніх творів із закладеним на довгу дію хронометром їх віку, як це властиво даному поетичному
циклу. Не підлягає сумніву, що "Силуети" Ліни Костенко вимірюються таким хронометром якнайкраще,
бо її тексти знаходяться у постійному і глибокому діалозі з тисячолітньою українською і світовою
культурою, старим і новим часом, з усім розвитком цивілізації. Звідси феномен поетичної культурології і
елітарності, властивий її творчості, яка еволюціонує під знаком власної тези "Поет – це медіум історії"
[2:550]. Але цей афоризм стосовно "Силуетів" переінакшується за рахунок широти і глибини конкретики
матеріалу, втягнутого у сферу дії як протогероїв кожної з одиниць тексту, так і хронотопу та способів
унаочнення ідей, ними виражених. Адже протогероями циклу "Силуети" є передусім поети і
белетристи (їх доля переважаюча в загальній статистиці: з 28 аж 13, причому 9 класиків світової поезії і
4 прозаїки), потім художники, в першу чергу живописці (5 творів їм присвячено), далі музиканти
(Ференц Ліст, Іма Сумак, Страдіварі), актор (вірш "Finita la tragedia") і нарешті, люди творчого
покликання з різних галузей знань і діяльності (Галілео Галілей, Фритьоф Нансен і його кохана,
Жанна д’Арк, дружина Прометея Климена і сам Прометей) (6 одиниць циклу на цю підтему, причому
одна з них прикметна багатоголоссям, зумовленим полілогом людей різних творчих професій – учених і
митців: Галілей, Марія Складовська, Джордано Бруно, Домбровський, Тарас Шевченко).
Прикметна не тільки географія (Литва й Італія, Франція і Україна, Греція й Росія, Скандинавія й
Англія, Польща й Голландія), пов’язана з широким ареалом митців, уведених у коло психологічних
спостережень і художніх рефлексій авторки "Силуетів", з явою різноманітних пластів національних
культур світу, залучених Ліною Костенко для творчого розмислу про особливості сродної праці людей,
які відчувають своє покликання і йдуть за ним, як за плугом, але й зроблений у прекрасній естетичній
формі аналіз літературних шкіл, напрямків і течій, якими характеризуються ритми культури. Так,
метафорична характеристика героя поезії "Діалог у паризькому салоні" – художника Дега, - що своєю
творчістю виламувався із сучасної йому живописної манери і цим дратував "суспільство-смітник"
[4:229], бо був людиною, що "з таким іронічним розумом / він може зробити дивертисмент із власної
муки. / То для ближніх. Декорум. / Щоб бути докором. / - Ближнім що? Постачай сенсації. / Ні, засудять. На смерть. Без касації", стає серйозним приводом для узагальнюючих думок про рух
мистецтва. Здавалось би, пустопорожня побутова розмова на цю тему, здійснена у формі діалогу у
паризькому салоні про те, що відбувається з Дега ("у нього дуже творча криза. / Він уже викинув
танечниць. / Він уже пише безконечність" [4:229]), суперечка без участі головної діючої особи
переростає в дискусію про складність і неоднозначність рецепції новаторських пошуків й еталонність
академічного художника та розбіжності в оцінках критиків і споживачів мистецтва, для яких має
значення модний напрямок (а це був імпресіонізм, що ламав канони попередньої живописної манери з
іншою фактурою і колоритом) і рівень власного сприйняття, смакові якості, що не дають змоги
усвідомити небо справжнього творця духовних цінностей:
І взагалі у нас в Академії
Дега бояться, як епідемії.
Він що, заважає чиїйсь кар’єрі?
Немає Моцарта – ніхто не Сальєрі.
З таким талантом
міг стати Атлантом!
У нас немає неба.
Хай підпирає стелю.
Низько згинатись.
Брудна і підперта погонами.
Тим часом мистецтво кишить епігонами!
Кратер вщух. Погасли критерії.
Бунтарство перенесене в кафетерії.
А він… Він – лев. Пішов у пустелю.
Він має небо. Ми маєм стелю.
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Він класик?
Ні.
Модерніст?
А хтозна.
Реаліст? Романтик? Хто він, га?
Кров у мистецтва сьогодні венозна
А він окремо. Він – Дега [4:230] (Підкреслення моє. – В.С.).
Афористичність як ознака принципу інтертекстуальності, покладеного в основу поетики Ліни
Костенко, створює фон усього циклу, та парадоксальні афоризми "Діалогу в паризькому салоні"
вражають своєю відвертістю, глибиною семантичних варіацій. Рядок поезії "Ближнім що? Постачай
сенсації" [4:229] накладається на психологію людини, мотивовану бажанням хліба і видовищ. Наступний
мотив, оформлений афоризмом Ліни Костенко "І в слави голос – як у сирен" [4:229], виник внаслідок
контамінації двох текстів – синестезійної метафори "солодка слава" та міфу про сирен. "Не має Моцарта
– ніхто не Сальєрі" і синонімічне йому "Кратер вщух. Погасли критерії" нагадує, що все пізнається у
порівнянні. А слова, що "… суспільство – смітник", "… мистецтво кишить епігонами", "для лаврів
сучасних треба чавунні скроні" не потребують зайвих коментарів, бо занадто актуальні. Віртуозне
володіння словом, версифікаційною технікою, гра підтекстовими відтінками роблять "Діалог у
паризькому салоні" твором з безмежжям смислових конотацій, спрямованих на розкриття психології
творчості непересічного художника, з одного боку, й унікальної лабораторії по виплавленню духовної
субстанції, що впливає на інших фактом своєї присутності, – з іншого. Ліні Костенко в поезії з
іронічними відтінками звучання вдається вправно балансувати на межі між буттєвим (високим,
філософським) і подієвим (аж до побутової заземленості) началами, навколо яких обертається доля Дега
як художника і як людини. Через те образ елітарної культури стає матеріально зримим, прибираючи
подобу конкретної особистості, яка виявляє творчі інтенції у властивих для неї формах нешаблонного
художнього мислення, оригінальність якого пояснюється декількома короткими репліками-резюме: "А
він окремо. Він – Дега". Незаанґажованість художника, незалежність духу – ось що найважливіше й у
просторі індивідуальної свободи людини, в тім числі і творчого завзяття, явленого в будь-якій царині.
Алюзії, почерпнуті з різних смислових контекстів (медичного, наприклад: "Кров у мистецтва сьогодні
венозна", "епідемії"), а не тільки з мистецького лексикону, широке ремінісцентне поле, оброблене
авторськими рефлексіями і медитаціями онтологічного й аксіологічного характеру, наповнюють
глибоким змістом те, що виконано – сказати б – у легкій формі віршованого діалогу випадкових
салонних співбесідників, не обтяжених важкими думами і спеціальними знаннями про мистецтво і
розмислами про моральні закони і життєві випробування, у момент принагідного спілкування.
Образи культури, наділені значимістю й прикметністю кожної з персоналій, що становлять ядро й
оболонку "Силуетів", зітканих із поетичного проникнення в сутність непересічних індивідуальностей
відомих у світі митців, набувають точності звучання, починаючи від біографічних фактів до їх творчої
долі, не тільки згадок якихось характеристичних деталей, але й аналізу колористики чи полотен, коли
мовиться про силует художника, або найважливіших рис манери письменника, парсуна якого
окреслюється на тлі епохи чи мистецького напрямку. Так постає не тільки об’єктивно виписаний силует
імпонуючого автору митця чи героя (в не-радянському смислі слова), але й суб’єктивно-оціночний флер,
яким оточено образ кожного світоча культури, відкривача нових мистецьких горизонтів. І якщо говорити
про силуетність як принцип зображення, то вельми умовно. Тут, скоріше, діє зовсім інша властивість: на
позір штрихова поетика, контурне окреслення і нарисовість обростають такими виразними
матеріальними деталями, що опукло постають поведінкові моделі і духовний спектр кожного з героїв
циклу, та індивідуальна неповторність, якою наділений Тарас Шевченко чи Олександр Пушкін, Іван
Сошенко чи Ван Гог, Мікеланджело Буанаротті чи Рембо, Олександр Блок чи Лідія Койдула, Данте чи
Дега, Ференц Ліст чи Аполлінер, Етель-Ліліан Войнич чи Верне, Іма Сумак чи Страдіварі, Лев Толстой
чи Ференц Ліст, Борис Пастернак чи Інґеборґ Бахман, як і ряд діячів науки, національних героїв (Жанна
д’Арк) і богів.
Якщо з цього погляду розглянути поезію "Ван Гог", то постає ситуація: тлумачення твору стає
парадоксальним без знання біографії та творчості Вінсента Ван Гога. У цій одиниці циклу "Силуети",
присвяченому великому художникові, який, увібравши чимало мистецьких пошуків минулого і
сучасного (засвоїв і видозмінив імпресіоністичну техніку з її розмиванням меж предметів і їх
розчиненням у кольорі і світлі, як і пуантилізм, як і точність ліній, ретельно позначаючих кордони
простору, що йшло від впливів японського мистецтва), витворив свій власний ориґінальний стиль, який
не можна підвести під рубрикацію жодної школи, домінуючим є настрій самотності й покинутості. Ліна
Костенко виступає тут не тільки як професійний мистецтвознавець, що добре орієнтується у світі
культури, але і як психоаналітик, який глибоко проник у трагедію Ван Гога-людини, котра пережила
важкий психічний розлад (його божевілля залишається покритим таємницею, бо до цього часу ніхто
точно не знає, якою хворобою він був уражений і в той час, коли відрізав вухо, і в момент самогубства).
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Але все перевершує поетичний дискурс, яким Л. Костенко виповідає історію Ван Гога, немов магічною
лампою освітлюючи всі закутки душі героя твору і його прототипа. Це поетеса здійснює за допомогою
посилань на картини Ван Гога (хоч ніде назви їх не згадуються), покладаючись на діалог з духовним
випроміненням його полотен, на семантику і стилістику митцем створеної кольорової гами.
Вступні рядки поезії "Ван Гог" ("Добрий ранок, моя одинокосте!/ Холод холоду. Тиша тиш"), які
відтворюють останні та й не тільки ці, але й ранні, бо ні з ким, крім брата Тео, не підтримував стосунків,
був бідним, занедбаним і хворим, роки життя художника, повні трагічного щему самоти і безвиході,
органічно переростають у словесну картину живописних полотен Ван Гога, діалектику його еволюції:
"Вчора був я король королів./ А сьогодні попіл згорання/ Осідає на жар кольорів". У поезії з
документальною точністю схоплено і художньою переконливістю відтворено, як і коли мінялася
золотаво-жовта палітра раннього Ван Гога на тьмяні, коли у його творах з’являються, як підкреслює Ліна
Костенко "мертві барви". Та знову виникає експресія кольорових поєднань, які увиразнюють різкі зміни
настрою, як це постає із зіставлення таких картин, як "Їстці картоплі" і "Батечко Танґі", серії
автопортретів, "Міст Ланґлуа" і "Соняшники", "Зоряна ніч", "Портрет доктора Ґаше" і "Поштар Рулен",
"Церква в Овері", "Іриси" і "Ворони над полем пшениці" тощо [Див.5].
Прикметно, що настроєву гаму, вилучену з полотен художника, Л. Костенко передає за допомогою
алюзій і ремінісценцій: 1) відчай, що співвідноситься з живописним полотном "Біля воріт вічності"
(1890) постає у формі розмитої цитати "Я – надгріб’я на цьому цвинтарі"; 2) романтичний екстаз стає
словесним образом завдяки діалогу картини Ван Гога "Дорога з кипарисами" і рядком костенківської
поезії – "Кипариси горять в небозвід"; 3) просвітлення та умиротворення виникає з імпульсу картини
"Пейзаж в Овері після дощу" й опрозорюється у рядку: "Небо набрякло грозою". Так стає фактом
інтертекстуальність на рівні змісту, що взаємодіє з рівнем зображення (форми).
Л. Костенко у динамічному портреті Ван Гога виписала багато граней оригінального художника.
Прикметно, що в двох живописних полотнах митця – "Кипариси" (1889) і "Дорога з кипарисом і зіркою"
(1890) – поетеса побачила і відтворила в двох коротких реченнях "Я пастух. Я дерева пасу" знаковий
образ у спадщині Вант Гога, що є ключем до розуміння трагічного світовідчуття й експресіоністичної
манери його передачі. Має сенс і те, які дерева художника приваблювали. Невипадково це кипарис. За
"Словником символів" Керлота, це "дерево присвячено греками їх пекельному божеству. Римляни
утвердили цю емблему в своєму культі Плутона, зв’язавши з похованням. Це значення зберігається за
кипарисом і донині" [6:242]. Отже, передчуття трагічної розв’язки пронизує його своєрідну дилогію,
лейтмотивом якої є особливе бачення кипарисів. "І природно, кипариси з полотен Ван Гога мають такі
кольори, які не зустрічаються в інших художників. Ефект освітлення темних дерев сонцем досягається
шляхом накладання декількох шарів фарби. Сліди кисті носять спіралеподібний характер. Вони
справляють враження завихрення і полум’я, що піднімається до неба. Здається, що кипариси тремтять і
згинаються під поривами вітру, що вони є відгомоном вібрацій, які пронизують тіло художника перед
наближенням чергового приступу" [5:24-25].
Широкий спектр алюзій, залучених поетесою до вірша "Ван Гог", створює отой палімпсест, який
характеризується практично невичерпною семантикою і символікою багаторівневого осягнення долі
справжнього митця, що переростає свій час і стає нетлінним скарбом людства. І хоч його життєва дорога
проходить через страждання, але геніальна пристрасть сильніша від самотності і недуги. Дана поезія, як і
цикл "Силуети", збудований на принципі діалогічності, образи культури малює в двох ракурсах:
історіософії і етики. Інтертекстуальність дає ефект примноження смислів, що має вихід і в крилатості
"циклопічної одноокості", і майже цитатності без лапок з "Лісової пісні" Лесі Українки: "Він
божевільний, кажуть. Божевільний!/ Що ж може бути. Він – це значить я./ Боже – вільний…/ Боже, я
– вільний!/ На добраніч, Свободо моя" [4:223]. Перевершеною грою слів "божевільний і боже-вільний" не
тільки досягається пуантизм у ліричній композиції поезії "Ван Гог", але й переконує читача в
оригінальному звучанні української мови, що має самодостатнє значення. У бесіді з Майком Найданом –
професором Прінстонського університету і перекладачем – Ліна Костенко, процитувавши поезію, довела,
наскільки багатий арсенал української мови: "так, якщо перекласти слово "божевільний" російським
відповідником "сумасшедший", втрачається семантична глибина, йому властива, бо філософський зміст
навіть не заявлений у відтінках смислу "боже-вільний", коли людина (найчастіше – геніального
обдарування) на порозі життя і смерті досягає стану абсолютної волі, бо залишається наодинці з Богом, з
ним, веде діалог, не залежачи вже від суспільних смаків.
Відчуття того, що текст вимагає у читача позиції особистого знайомства, як з автором, так і певним
"силуетом", дозволяє Л. Костенко говорити натяками, як у поезії "Finita la tragedia". Окрім інтекстів,
функціонально вагомих і зрозумілих у контексті всього циклу, "Силуети" не обходяться і без вічних
образів, для яких пошуки текстуальних першоджерел уже майже не мають смислу. Ці образи перейшли у
категорію символів: Лета, Атлант, Пісня Пісень, Адам і Єва, дантеси, Юпітер-громовержець, Содом і
Гоморра, Моцарт і Сальєрі. Останній образ, згаданий двічі, узагальнюючи глибину авторської думки у
відточеній, відшліфованій формі – всеосяжний і продуктивний: "Немає Моцарта – ніхто не Сальєрі";
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"Йому хоч Моцарт – аби гроші". Він репрезентує основний конфлікт циклу (геній і суспільство), а також
здатність даного вислову до самостійного нетекстового існування у ролі афоризму. Озвученням крилатих
виразів Л. Костенко не обмежується. Їй властива здатність їх продукувати, як наприклад, "життя – як
вірш без пунктуації" (поезія про Аполлінера "Тінь Марії"); "спогад як міна" (поезія про Льва Толстого
"Алея тиші"); "фіорди чистого роздуму", "великий, бо дволикий" ("Кнут Гамсун"); "вітри гули
віолончеллю, писали пальми акварель" (поезія про Прометея і міф про нього).
Цитатність у циклі "Силуети" теж прикметна грань поетики інтертекстуальності, на якій збудовано й
окрему одиницю тексту і систему творів у цілому. Цитатність, яка має найбільший зв’язок, своєрідну
пуповину з першотекстом, виконує функції і фіксованих культурних символів, і цитати-імпульсу –
поштовху, до написання твору ("Руан") і цитати-лейтмотиву ("Прив’яжіть до щогли мене,/ коли буде на
морі гроза"), і цитати-натяку, що підказує код тексту ("І останні його слова: "Тікати… Доженуть").
Можна взяти під сумнів достовірність багатьох цитат, але завдання поетеси було не стільки бути точною
в описових моментах біографій реальних осіб або діячів культури (Жозефа Верне, Лідії Койдули, Данте,
Ференса Ліста, О. Пушкіна, Т. Шевченка, Артюра Рембо, Фритьофа Нансена, Л. Толстого, Кнута
Гамсуна та ін.), скільки дотриматися головного принципу мистецтва – створити Образ, освітити силует і
оживити його на тлі сучасної епохи, вдихнувши в нього нове життя, апелюючи до текстів – матриць
світової культури, вставивши в нескінченний ряд одержимих творчістю.
Про кожну з двадцяти восьми одиниць циклу "Силуети" можна скласти величезний багаторівневий
коментар, як, скажімо, про твір, присвячений Тарасові Шевченку чи Олександру Блоку, як і будь-який
інший, але ефективність смислового й поетикального навантаження концепту "культура" виграє барвами
веселки лише в єдності різноманітності, у полілогічності їх структури і цілісній організації художньої
системи, призначення якої – збудити і поглибити інтерес до духовності як запоруки прогресу людини і
суспільства. В цьому і полягає плідність активних художніх центрів, навколо яких обертається поезія
Ліни Костенко.
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Саенко В.П. Концепт "культура" в эстетическом пространстве поэзии Лины Костенко и
продуктивные модели активных художественных центров в современной украинской литературе.
Статья посвящена исследованию одного из важнейших активных центров современной украинской
литературы концепта "культура", - актуализированного поэзией Лины Костенко.
Sayenko V.P. The Concept of "Culture" in Lina Kostenko’s Poetry and the Productive Models Of Active
Artistic Centres in Modern Ukrainian Literature.
The article is devoted to the investigation of a most important active centre of modern literature – the concept
of "culture" which is in the foreground of Lina Kostenko’s poetry.
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ "МОВІСТСЬКИХ" ТВОРІВ ВАЛЕНТИНА КАТАЄВА
В статті досліджуються особливості поетики пізньої прози Валентина Катаєва. Автор
відстежує шляхи художньої реалізації естетичних позицій письменника в пошуках нових
жанрових та стильових можливостей. Ключові слова: жанр, стиль, хронотоп, деталь.
Найбільш знакові твори Валентина Катаєва 60-70-х років – "Святий колодязь", "Трава забуття"
(1967 р.), "Алмазний мій вінець" (1978 р.) – стали явищем у літературному світі. Але й досі не
досліджено ні жанрову природу цих новаторських творів, ні особливості стильової манери, не визначено
їх місце в історії літератури. Деякі дослідники пов’язують їх із художньо-документальною прозою
(щоденниками, записниками) [1], визначають як "ліричний щоденник" [2], інші – вважають художньою
мемуаристикою" [3], хоча сам Катаєв зізнавався: "Терпіти не можу мемуарів!" [4:336]. Анахронізмом при
нинішній вседозволеності "свідчень очевидців" виглядають також дорікання автору в "нарцисизмі",
"бажанні примазатися до великих", "спотворити та принизити пам’ять видатних діячів культури". Саме
на такому рівні відбувалося обговорення найбільш епатажної з його книг – "Алмазний мій вінець".
Визнаний метр радянської літератури, Лауреат державних премій, орденоносець, у зрілому віці він, у
дусі притаманної йому самоіронії, проголошує себе "засновником найновішої літературної школи
мовістів, від французького слова mauvais – поганий…". Пояснює цей термін Катаєв так: "Это свободный
полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно
сохранившихся в моей памяти… Магический кристалл памяти более подходит для того жанра, который я
выбрал, даже – могу сказать – изобрел. Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминание, не
мемуары, не лирический дневник… Но что же? Не знаю" [4:336].
У цьому висловлюванні є, як мінімум, два важливих моменти для розуміння своєрідності жанрової
природи цих "мовістських" творів: а) усвідомлення новизни такої літератури і себе як деміурга
художнього світу, що він створює; б) констатація того, що категорія Часу та Пам’яті – основні для
побудови авторської моделі художнього світу.
Над "Святим колодязем" – однією з перших книг у дусі постульованого "мовізму" – В. Катаєв
працював з 1962 по 1965 рік. Звертає на себе увагу той факт, що в цей час письменник багато
розмірковує про закони художньої майстерності, про необхідність жанрового оновлення. Ось основні
положення статті "Думки про творчість" (1961 р.):
1.
Письменник навіть у зрілому віці не повинен бути ретроградом, усе життя потрібно шукати нові
шляхи;
2.
Деталь – найбільш важливе враження для письменника. Від безпосередньої подробиці – до
узагальнення;
3.
Щоб прийшла справжня внутрішня складність, треба намагатися писати дуже просто;
4.
"У кожному розділі повинен бути один головний центр. Усе, що не працює на нього, треба
викинути" [5: 42].
Наприкінці статті письменник розповідає про роботу над новою книгою. З контексту стає зрозумілим,
що мова йде про "Маленькі залізні дверцята в стіні": "Я затрудняюсь определить жанр своей будущей
книги. Французы, пожалуй, назвали бы ее "эссе". Но это и не "эссе". Что же? Не знаю" [5:421]. І далі:
"Знаю только, что я ничего подобного еще не писал" [5:422].
Дозволимо в якості робочого терміну визначити "мовістські" твори Катаєва як лірико-філософський
роман. Подібний тип роману Д. Задонський назвав доцентровим [6]. Існують також терміни – роман
внутрішнього монологу, ліричний роман і навіть "роман потоку свідомості". Понятійний апарат і досі
багато в чому умовний.
У 60-і роки в авангард літератури вийшла саме лірична проза, що було пов’язано з соціальною
"відлигою" та усвідомленим правом бути не "гвинтиком" системи, а неповторною вільною особистістю.
Але "вільна" проза часто мала на собі відбиток поспішності, стильової недбалості, бунту проти
скомпрометованої майстерності офіційної літератури. А В. Катаєв зміг поєднати у своїх книгах 60-х
років суб’єктивно-оповідальну структуру зі складною системою корекцій між суб’єктивуючим і
об’єктивуючим принципами побудови художнього світу. Знайшов він і особливу, незвичну, але
вражаючу уяву, нову стильову манеру оповідання.
Так, у "Святому колодязі" реальна драматична подія в житті автора – хірургічне втручання з
непередбаченим результатом – перетворюється в явище естетичного роду про останні есхатологічні
проблеми – про Життя і Смерть, про Життя та Інобуття. Оповідь у "Святому колодязі" починається
протокольно-інформативно: медсестра дає герою снодійне. Але справжній зміст роману – це стихія сну,
подорожі у часі, спогади. Тобто, за Катаєвим, інший всесвіт є не менш реальним та вагомим, ніж
матеріальне існування. Зав’язка психологічно виправдана: саме в граничних, екзистенційних ситуаціях
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людина починає думати про вічність, а пам’ять вибірково, примхливо вихоплює зі "здорового" життя ті
або інші події, виявляючи їх важливість та провиденційність. Отже, видима хаотичність та
необов’язковість авторських спогадів композиційно виправдані та бездоганні.
У той же час подібний початок роману, як і подальші картини "блаженного" життя після смерті,
включають, на наш погляд, і момент гри, навіть епатажу (невипадково один із варіантів назви – "Книга
для небагатьох": Катаєв орієнтується не на середньостатистичного читача, а на рівного, за інтелектом,
культурним кругозором, поглядами на світ, та пропонує йому умови гри).
Письменник сміливо поєднує високі, глобальні питання з випадковим, необов’язковим, реабілітує
право митця на нібито позалітературний матеріал, але ця новація в прозі 60-х – добре забуте старе
(традиції "артистичної" прози 20-х років), а також один із проявів психологічної достовірності, на якій
Катаєв так добре знався (саме в наших спогадах і відбувається мішанина важливого та необов’язкового,
яке врешті решт виростає в щось більш значуще, ніж простий факт, гола конкретика). Катаєв не боїться
виглядати в очах "свого" читача і неправим, і наївним, і з різними людськими слабкостями. Наприклад,
поряд з трагедією світового масштабу – вбивством президента Кеннеді – сусідствує в автора постійна
турбота про вигляд своїх модних мокасин, нав’язлива думка про те, наскільки респектабельний вигляд
вони мають. З точки зору катаєвської тези про деталь як важливе враження для письменника образ його
модних чобіт, їх функцію можна інтерпретувати як деталь, що пов’язана з образом автора-оповідача:
він – літня людина, але не хоче мати вигляд несучасного, відсталого; він їде за кордон, в Америку, і не
хоче, щоб наявно бачили інший рівень життя. Крім психологічної функції, в образі чобіт можна побачити
специфіку сновидіння як іншого, трансцендентного буття людини, коли набуває незрозумілої відчутності
те, що є другорядним в матеріальній реальності. Впевнена, що Катаєв зазирнув і у сонник, де "міняти
чоботи" означає "змінювати життя". Це і відбувається у "Святому колодязі" на фізичному та
метафізичному рівні в житті автора. Як образ-архетип – це, звичайно ж, і "чоботи-скороходи", символ
руху, змін взагалі.
Згідно з "мовістською" естетикою символом Часу аж ніяк не може бути годинник – це ненависна
Катаєву банальність, що протипоказана літературі, – отже саме взуття виростає в художньому світі цього
роману в своєрідний метасимвол: "Мои превосходные молодые мокасины на глазах у меня вступали в
зрелый возраст, становясь немного более матовыми, чем в юности… Я поглядывал на них, как на часы, с
ужасом замечая, что не только мое тело, но и так называемая душа стареет вместе с ними, покрывается
царапинами времени, серовато-звездным налетом вечности…" [4:35].
"Мовістська" проза дає багатий матеріал для герменевтики, тому що, за словами самого Катаєва,
"асоціативний метод побудови, що здобув у критиків визначення "розкутість" – це цілком моє" [4].
Неповторність, оригінальність авторського мислення, самоповага і водночас самоіронія, довірливість
інтонації, "домашність" спілкування з читачем, зримість, оголеність спогадів, в яких головним є не
стільки фотографічна точність, скільки "новий" спогад з висоти віку, набутого життєвого досвіду,
запрошення читача до співтворчості, сумніви, роздуми, – все це й досі приваблює в творах пізнього
Катаєва. Характерно, що він ні словом не згадує про свої знамениті офіційні романи та повісті ("Хвилі
Чорного моря" та "Син полку"). Це замовчування симптоматично. "Мовістські" твори майстра стають
ніби містком між художніми досягненнями "артистичної прози" 20-х років (Ю. Олеша, М. Булгаков,
І. Ільф і Є. Петров, Б. Пастернак) та ліричними жанрами творчості молодих кінця 50-х – початку 60-х
(В. Аксьонов, А. Гладилін, Б. Балтер, М. Слуцкіс, Н. Думбадзе та ін.). Але й у В. Катаєва відкривається
"друге дихання", переглядаються не лише соціальні пріоритети, а й поетика. Він не боїться почати все з
чистого аркуша.
Жвава дискусія стосовно андеґраунду кінця 80-х – початку 90-х виявила також плідність катаєвської
традиції в творчості Т. Толстой, Т. Іванченко, В. Пьєцуха, Л. Пєтрушевської та інших. Це і тотальна
іронічність, і орієнтація на книжкову традицію (прихована та явна цитація, ремінісценції, алюзії),
театралізовані форми оповіді ("світ як видовище"), особливо ігрова активність образу автора, дух
ессеїзму, парадоксалізм мислення та мови, афористичність та незвичайність метафористики. Зрозуміло,
що це не суцільна тотожність, але важливіші типові риси поетики чітко простежуються.
Таким чином, заклик "писати просто" Катаєв трактував дуже своєрідно. Його проза вкрай віртуозна
та винахідлива. Навіть назви його творів найчастіше або метафори, або апелюють до культурного
концепту. Так, "Алмазний мій вінець" – рядки з трагедії Пушкіна "Борис Годунов". "Святий колодязь" –
це мандри в минуле, до своїх витоків. Це також і книга висновків, і спроба першопрочитання життя.
Одне з метафоричних значень – пам’ять. А може, і сон. Тому, що ці стихії, пам’яті та сну, хоча
притаманні та ілюзорні, запорошені "травою забуття", але саме вони в художньому світі роману поруч з
мальовничою яскравістю, кольоровою та звуковою надмірністю, матеріальною цілісністю та
одухотвореним речовим світом і створюють ту саму "третю сигнальну систему" – нову художню
реальність, про яку мріяв письменник. "Святий колодязь" можна трактувати і як уособлення творчості, і
як ідею непізнаного всесвіту. Багатозначущість потрактувань, семантична непроявленість, загадковість
існування слова – це також риси "іншої прози".
Суб’єктивно-оповідна структура "Святого колодязя", своєрідний "потік свідомості" завдяки системі
різночасових та різнопланових в емоційному стані голосів героя сприяє епічному процесу пошуків со170
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буття людини та Світобудови, внутрішньої та зовнішньої гармонії. В архітектоніці твору поряд з
ліричною константою наявний рух і розвиток образу-ідеї: Пам’яті, Часу, Вічності. Важливе поняття в
художньому світі Катаєва – Метаморфози. Реальність та сон, юність та старість, життя тіла та духу (після
смерті) – всі ці світи – не автономні, вони ніби перетікають один в інший. "Час – це дивна субстанція, яка
навіть у філософських словниках не має самостійної рубрики, а ходить в одному упряжі з простором…".
"Не відомо, що таке час. Може, його взагалі немає?". "Без чверті Вічність". "Обличчя, зморене віком і
відчуттям власної краси…".
І так багаторазово, майже як рефрен. Аналітичні коментарі умудреного життєвим досвідом оповідача
органічно поєднуються з фіксацією та пильним прислуховуванням до власних почуттів, емоційного
стану, скороминучих відчуттів, своїх стосунків зі світом людей, речей, природи. Якщо лірична стильова
лінія – це психологічний аналіз, втілений у пластичній єдності "пошуків духу" і опредмеченого світу, то
епічний простір створюється Катаєвим, за його словами, за принципом "електричного спалаху",
насамперед, деталі, що виростає в узагальнення. Хронотоп у Катаєва репрезентується часом приватного
життя, часом історичним та часом космічним. У портреті, явищах природи, при подорожі до Америки
постійно підкреслюється руйнівна сила часу: "рука, що усипана старчою гречкою"; "старий кумач та
облізлий бюст Сталіна у вікні хлібного магазину"; "маленькі діамантові сережки, що ще не
перетворилися на чисте вугілля"; "білочки в потертих, давно неремонтованих шубках…".
Вимога "зерна", "центру важкості" здійснюються автором також особливими засобами та прийомами.
Катаєв як майстер, митець, розуміє, що поділ на розділи в "романі свідомості" недоречний. Функцію
розподілу, а також ланцюга, що скріплює асоціативний ряд і створює відчуття плинності (метаморфоз),
виконують такі прийоми: а) спільні з читачем пошуки найбільш адекватної назви для роману – "Після
смерті", "Повість про кота, що розмовляв", "Книга перетворень", "Вічне кохання" і т.д.; б) літературна
цитація, яка, крім "центру важкості", створює емоційний настрій і культурний ареал: "В звезды
врезываясь", "Как труп в пустыне я лежал", "Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он" і т.д.
Таким чином, на початку 60-х років В. Катаєв і на теоретичному рівні, і в художніх творах намагався
осмислити нову реальність і створити нову літературу, що полемізувала з трафаретами тенденційної
офіційної радянської літератури.
"Мовістська" проза В. Катаєва 60–70-х років – важливе явище не лише в культурному житті того
часу. В традиціях світової містерії, високої книжкової традиції та театралізованого дійства, автор
розігрує перед читачем ніби-то житіє в його сучасному преломленні. Мета його незвичної,
експериментальної прози – пошуки нових естетичних ресурсів у слові, образі, сюжеті для втілення
одвічної філософської концепції "Людина як всесвіт", "Людина як космос". Інтонації скепсису та іронії
не ставлять під сумнів важливість гармонії між особистістю та соціумом. Але ця гармонія для В. Катаєва
– вже не ідея соціальної перебудови і революції, а повертання до вічних людських цінностей – жалю,
співчуття, кохання, творчості та взаєморозуміння.
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Бондаренко Г.Ф. О некоторых особенностях поэтики "мовистских" произведений
Валентина Катаева.
В статье исследуются особенности поэтики поздней прозы Валентина Катаева. Автор прослеживает
пути художественной реализации эстетических позиций писателя в поисках новых жанровых и
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Bondarenko G.F. Some Peculiarities of the Poetry of the "Movistsky" Literary Works by Valentin Katayev.
The article deals with the peculiarities of the poetry of the latest prose by Valentin Katayev. The author
researches the ways of belles – letters realization of the writer’s aesthetic points of view, in search for the
new genre and stylistic possibilities. Key words: genre, style, chronotop, detail.
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ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН
У статті розглядаються проблеми українсько-чеських культурних взаємозв’язків
Українсько-чеські контакти і культурні взаємозв’язки своїм корінням сягають у давні часи. Чехи
з’явились у Галичині ще у княжу добу, коли їхня держава межувала з Київською Руссю. Діяльність
слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія у другій половині ІХ ст., зокрема в поширенні писемності,
доходить до руських земель. Чеські купці були частими гостями у галицьких містах, а руська молодь
їздила до навчання в чеські університети. Чеські вчителі і музиканти викладали в українських школах,
були диригентами оркестрів і церковних хорів у відправах православної церкви. Про все це ми
дізнаємось з найновіших наукових розвідок чеського музикознавця О. Гостинського ("Музика в чехах")
та біографічного довідника "Чехи в Галичині", що вийшов друком у Львові (1998 р.).
Добросусідству братніх слов’янських народів сприяли також міждержавні шлюби. Відомо, що
чеський король Отакар ІІ (1253-1278) мав дружину на ім’я Кунінгунда, батьком якої був чернігівський
шляхтич. А чоловіком дочки галицького князя Ростислава став чеський король Пршемисл. Показово, що
нащадок з поважного роду чеських (богемських) дворян Пилип Орлик (1672-1742), батьки якого змушені
були в часи гусистських воєн ХV ст. покинути рідну землю, був гетьманом України і творцем першої
конститутції. Його діяльність є взірцем вірності і відданого служіння українському народові [1].
Виявом шани до чеського народу та його національних героїв є звернення Т.Г. Шевченка у своїх
поемах "Єретик" (1845 р.) та "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні..." (1845 р.)
до діянь славних лицарів чеської історії. Окремо слід сказати про значимість поеми "Єретик", що
присвячена чеському культурному діячеві П.-Й. Шафарику. Головним героєм твору є Ян Гус (1369-1415)
– релігійний чеський письменник, професор і ректор Празького університету, який за вироком інквізиції
був спалений на вогнищі в 1415 р. Спалення Гуса викликало в Чехії народні заворушення, які дали
початок тривалим гусистським війнам на чолі з талановитим полководцем Яном Жижкою (1360-1424).
До нього звучать також найкращі симпатії у поезіях великого Кобзаря. До речі, цю поему переклав
чеською мовою відомий письменник Франтішек Тіхий у 1919 році, а передмову написав український
професор-емігрант С. Смаль-Стоцький.
Окремо слід наголосити, що Шевченкові були добре відомі праці українських і чеських дослідників
слов’янства – Й. Бодянського ("Про народність поезії слов’янських племен", 1837), П.-Й. Шафарика
("Історія слов’янської літератури", "Слов’янські древності"), Я. Коллара ("Про літературну взаємність
між племенами і говірками слов’янськими", 1840) та ін.
Інтенсивними стають українсько-чеські соціально-економічні і культурні зв’язки в другій половині
ХІХ ст. Так, у результаті третього поділу Польщі (1796 р.) царський уряд на теренах України створив дві
нові губернії – Подільську і Волинську. На малозаселені землі шляхом надання різних пільг
запрошувались на проживання німецькі і чеські переселенці. На Волині чехи були зосереджені в
основному у Луцькому, Дубненському, Новоград-Волинському і Житомирському повітах. Переважна
більшість чеських колоністів проживали в сільській місцевості, займались землеробством, хмелярством,
тваринництвом та різними ремеслами.
Цікаві відомості про культурне життя чехів надибуємо в нотатках П. Кваснецького "Чеські поселення
на Волині", у повідомленні І. Агасієва "Чеські колоністи на Волині в політиці царської Росії у другій
половині ХІХ ст." (Луцьк), у "Волынских епархиальных ведомостях" (1890-1910 рр., Житомир) та ін.
Дружні стосунки з діячами чеської культури були в І.Я. Франка. В Празі на першому з’їзді
прогресивного слов’янського студентства Австро-Угорщини (1878 р.) він говорив про взаємозв’язки з
чеськими письменниками. Показовий факт. Рятуючи від загибелі рукописні вірші Т.Г. Шевченка,
відомий сподвижник української національної ідеї О. Русов видав у Празі увесь "Кобзар" (1876 р.) без
цензурних скорочень і з додатком спогадів про поета. А в 1842 р. було складено першу чеську антологію
українського письменства.
В кінці ХІХ ст. і на початку ХХ ст. українською мовою були видані твори чеських письменників –
Божени Немцової, Карла Гавлічка-Боровського, Яна Неруди, Алоїза Іраска, Франтішка Галацького та ін.
У свою чергу чеські композитори створили ряд музичних творів з української тематики – Леон Янарчек,
Й.-Б. Ферстер, Ян Ступка, Людвіг Куба, Бедржіх Сметана, Яна Коубка та ін. А історична драма
президента карпатської України, професора Українського вільного університету Августина Волошина
"Фабіола" в перекладі чеською мовою йшла на сцені празьких театрів [1].
Складні політичні й економічні процеси, що відбувалися в Україні в 20-х р. ХХ ст., призвели до
вимушеного розселення великої кількості українців на теренах Чехословаччини. Українці в еміграції
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зробили вагомий внесок у розвиток національної культури. Проте офіційна радянська пропаганда
зображувала відомих представників української діаспори як "ярих націоналістів, прислужників
капіталізму, фашизму та Риму", або просто замовчувала їхню культурну діяльність.
Особливо дружніми були чесько-українські взаємини в політиці й освіті в роки визвольних змагань
українського народу за свою незалежність у 1917-1920 рр. Після розпаду Австро-Угорської імперії
дружня Чехословацька Демократична Республіка на чолі з її першим президентом Томашем Масариком
із симпатією і розумінням поставилась до українських емігрантів, надавши їм притулок і право на
творення української культури. Проф. Т.Г. Масарик був особисто знайомий з визначними культурними
діячами – М. Грушевським, С. Петлюрою, О. Шульгіним, В. Винниченком, І. Огієнком та ін. За висловом
Олександра Олеся, Прага стала "колискою української свободи, політичним, науковим та культурним
осередком української духовності" [2].
Завдяки чеському урядові в 20-30-х роках ХХ ст. в Чехословаччині існували такі наукові і культурні
заклади: Український вільний університет у Празі, Українська господарська академія в Подєбрадах,
Студія пластичного мистецтва, Педагогічний університет ім. М. Драгоманова (чотири факультети:
літературно-історичний, природничо-географічний, фізико-математичний, музично-педагогічний),
Українська гімназія та ін. А 1926 р. в Карловому університеті в Празі була заснована кафедра
українознавства. В ті пам’ятні роки тут викладали відомі українські вчені: літературознавець О. Колесса,
лінгвіст І. Панькевич, хімік і медик І. Горбачевський, географ С. Рудницький, етнолог В. Щербаківський,
історик Д. Дорошенко, культуролог Д. Антонович, фольклорист З. Лисько, бібліограф С. Сірополко,
правознавець С. Дністрянський, педагог С. Русова, економіст М. Василів, літератор Л. Білецький,
мовознавець В. Сімович, музикознавець Ф. Стешко, історик та літературознавець Д. Чижевський та
багато інших [3].
У другій половині 20-х років у Празі діяли Українська академія мистецтва, філософсько-педагогічне
товариство ім. Г. Сковороди, видавництво "Українська молодь" та ін.
Найвищого рівня розвитку досягла українська емігрантська література в Чехії між двома світовими
війнами. Це творчість Є. Маланюка, Ю. Дарагана, Л. Мосендза, О. Ольжича, Ю. Клена, О. Лятуринської,
О. Теліги, О. Стефановича. Продовжували творити представники старшого покоління письменників –
О. Олесь і С. Черкасенко. Розвивали свій поетичний хист представники лівого орієнтування з
прорадянським ухилом – А. Павлюк, В. Хмелюк, М. Ірчан, С. Масляк [4].
В останні роки з’явилось багато наукових праць про чесько-українські культурні взаємозв’язки.
Заслуговує на увагу дослідження Тетяни Беднаржової "Федір Стешко. Український вчений-педагог,
музиколог-теоретик" (Тернопіль-Прага, 2000). У 1995 р. в Празі вийшла цікава наукова розвідка чеською
мовою Богдана Зелінського "Українці в Чехії і на Моравії: (1894) 1917 – 1945 (1994)", де всебічно
проаналізовано перебування українських громад на чеських землях у різні роки визвольних змагань
українського народу. Вказано на прихильне ставлення чеського уряду до української еміграції і сприяння
в розвитку культури й освіти.
Значним внеском у розвиток чесько-українських культурних відносин стало проведення кафедрою
україністики Оломоуцького університету (Чехія, листопад 2001 р.) Міжнародної наукової конференції
"Україністика на порозі нового століття і тисячоліття: проблеми мови, літератури і культури", в якій
взяли участь викладачі Житомирського педуніверситету (Шевцова Л.С., Пультер С.О., Лісовський А.М.,
Березюк О.С., Вітвицька С.С.).
Окремо слід сказати про чеську общину в Житомирі. На початку ХХ ст. тут проживав відомий
музикант і мистецтвознавець Ернст Несвадба, який очолював міське музичне товариство. Уродженець
села Вільшанки знаний чеський педагог і етнограф Є.А. Рихлік загинув у сталінських енкаведистських
застінках. Чех за походженням Олександр Вацек (племінник українського письменника Василя Земляка)
зараз є диригентом всесвітньо відомої хорової капели "Орея", під орудою якого колектив виборов ряд
міжнародних дипломів і зайняв призові місця в музичних конкурсах [5]. На теперішній час в Житомирі
діє чеське культурне товариство, яке очолює лікар Є.В. Снідевич. Відбуваються обмін туристських груп
між двома державами, поїздки дітей з Чорнобильської зони на лікування до санаторіїв Чехії, участь в
оглядах-концертах художньої самодіяльності національних меншин, художні виставки тощо.
Піднесення українсько-чеських культурних взаємин в умовах незалежності нашої держави до рівня
європейських культурно-освітніх структур сприяє створенню самобутніх творів у літературі, музиці і
живопису митцями обох народів.
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ОКСАНА ЛЯТУРИНСЬКА В КОЛІ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ
В статті розглядається творчість маловідомої української письменниці Оксани Лятуринської, яка
займає визначне місце серед поетів празької школи
Оксані Лятуринській належить одне з провідних місць серед діячів культури українського зарубіжжя
і, особливо, в колі поетів-емігрантів, які об’єдналися в так званій "празькій поетичній школі". Її творче
зростання відбувалось поряд з відомими тепер на Україні поетами Є. Маланюком, Ю. Дараганом,
О. Стефановичем, Л. Мосендзом, О. Ольжичем, О. Телігою, Н. Лівицькою-Холодною та ін. Опинившись
волею обставин поза Батьківщиною, вони мріяли про відродження держави, про розвиток національної
культури, рідної мови, про діяльність на благо Вітчизни, кордони якої для них були закриті. Їхня енергія
кликала до дії, до творчості у сфері духовній, бо визвольні змагання уже закінчились, а висновки з уроків
минулого були невтішними. Результатом осмислення цих уроків, як і результатом творчості, стали твори
Є. Маланюка, Ю. Липи, Л. Мосендза, О. Лятуринської, О. Ольжича та ін.
Через багато років у збірці "Туга", де домінують мотиви минулого, біль за втраченою батьківщиною і
друзями, О. Лятуринська писала:
І, як чотки, перебирай наймення:
- за воїна Миколу, за Євгена,
за Юрія, Олега... Боже мій!
Кого з них спом’януть за упокій? [1:409].
Як бачимо, до цих імен досить легко додати прізвища поетів-сучасників О. Лятуринської, і стане
зрозуміло, про кого йдеться.
Серед багатьох спільних рис поезії пражан (стильова манера, історіософічність, національний зріст і
національна форма, тематичне спрямування, гармонійність образів) вірші О. Лятуринської відзначаються
індивідуальністю її поетичного голосу (мужність, ніжність, пісенність, пластика). Це й було підставою
для друзів поетеси висловлювати свої враження і захоплення та поціновувати її поезію з різних точок
зору. Сучасники О. Лятуринської залишили ряд відгуків і спогадів про її творчість і нелегке життя
емігрантки. Серед них Є. Маланюк, У. Самчук, Ю. Шерех (Шевельов), В. Барка, Г. Лащенко, О. Соловей,
П. Форманюк, Н. Лівицька-Холодна та ін. Ці спогади якнайкраще характеризують О. Лятуринську як
поетесу, скульптора, маляра, перекладача, есеїста...
"Пригадую перше враження, як я її побачила, - пише Галина Лащенко. Миле обличчя і запит в очах вираз, який властивий глухим. В погляді темних "вишневих" очей цікавість і наївність. Вічно жива
цікавість до світу. Та життя ранило на кожному кроці – і від того гнів, який вражав деяких, переважно
тих, хто мало її знав" [1:450].
Якщо говорити про багатогранний образ О. Лятуринської, що постає у спогадах її друзів, то, на нашу
думку, найкраще його художньо змалював Євген Маланюк у вірші "Проща":
Аж пуща зашумить волинська
Й на оксамит і злотоглав
В сап’янцях легких Лятуринська
Виходить годувати пав.
Ворожить про весну колишню.
Любов виціловує в слова
І випускає – сокіл – пісню
З гаптованого рукава [2:268].
Вказуючи на місце О. Лятуринської в колі поетів "празької школи", Є. Маланюк писав: "Оксана
Лятуринська, поруч з О. Ольжичем – це, може, те найцінніше, що в ділянці найновішої поезії породила
наша еміграція як така. Обидва вони – це вже діти еміграції, це покоління, що на еміграції виростало і
формувалося. Тому чинник стилю грає в їх творчості ролю визначну, і рішальну. Нас, молодь 20-их
років, еміграція зустріла, все ж, 18-25 літніми, і ми у вояцьких наплічниках принесли якісь матеріальні
сліди Батьківщини, а в грудях – ковток рідного повітря. Вони ж виростали в умовах емігрантського
"кесону", в стиснутій атмосфері гострого історизму" [3:5].
Продовжуючи думку про місце О. Лятуринської і її поезії в літературі, Є. Маланюк не без підстав
зазначав: "... якщо б Ольга чи Ярославна писали вірші, то ті вірші й були поезіями Оксани Лятуринської.
В нашій винятковій добі постать О. Лятуринської уявляється однією з найяскравіших "жон руських"
нашої поезії" [4:32].
© Монастирецький Л.С., Василюк В.І., 2004
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Наголошуючи на стильовій досконалості збірки "Гусла", Є. Маланюк висловлював думку, що "ця
досконалість, ця стильова завершеність аж наче насторожують. Справді, досконалість стилю поетки
стоїть на самім краю тієї небезпеки, що зветься стилізацією. Один крок, і живе тривимірне життя її поезії
може обернутися в плоску досконалість тривимірної графіки, в закам’янілий без рухмертвої краси.
Але авторка вміє вдержатись на цій строгій границі, і її поетичні емалі переливаються, пульсують і
шумують вічним життям справжнього мистецтва" [4:30].
Про особливий поетичний світ О. Лятуринської щиро відгукувався і її земляк-письменник У. Самчук.
Він писав: "Виринула вона на обрії поезії пізніше, в 30-х роках, коли-то появилась її перша збірка
перших поезій з прикметною назвою "Гусла", з якої відходить Печеніг, а виходить вже Лятуринська, де
вона, переступивши межу праслов’янщини, цілковито стає зачарованою жар-птицею доби давніх
русичів" [3:6]. Письменник веде мову про творче зростання О. Лятуринської, яка від перших віршів,
підписаних псевдонімом Печеніг, досягла значних вершин, що проявилися у збірці "Гусла" – вихід за
межі символічних засад, нові стильові прикмети, тематичне розмаїття...
Через десятиліття, підсумовуючи творчу спадщину О. Лятуринської уже після її смерті, У. Самчук
знову ж таки на високих регістрах говорив про досягнення поетеси: "Її прозора, ясно сонячна позачасова
поемність краси була зіткана з особистого шовку, з надміру вразливості, з гіперболічного відчуття
простору, в якому, здавалось, не було меж досяжності, байдуже, як це було давно та далеко. Це була
поетка зі справжньої божої ласки, призначеної лише вибранцям" [3:5].
Про творчу еволюцію О. Лятуринської, її постійні пошуки в царині поезії написано і сказано немало.
Зокрема, Б. Рубчак і Б. Бойчук, відзначаючи поетичний дар поетеси, не без підстав зауважують, що "її
поетичне мистецтво на перший погляд дуже невибагливе. Але насправді воно з великою уважністю
мозаїчно ускладнене і визначається диво гідною вишуканістю техніки. Її поетичні мініатюри – це
маленькі самобутні всесвіти, сповнені чудових несподіванок і творчих відкрить... Контроль її творів
засновується на скупості засобів, аскетизмі, лаконічності, а при тому – напруженій зосередженості: на
тому, що Маланюк, пишучи про її творчість, назвав "суворою ощадністю слова" [3:5].
Високо поціновуючи збірки О. Лятуринської "Гусла" і "Княжа емаль", Василь Барка стверджує, що
вони "відзначені прикметами глибини і правдивості у висловах серця – навіть коли вірші ковано під
залізну суворість літопису". Наголошуючи на величі таланту О. Лятуринської, її заглибленості в
історичну пам’ять народу, О. Ольжич особливо підкреслював, що творчість поетеси "органічно зв’язана з
національно-народною творчістю". На цій характерній рисі творчості О. Лятуринської акцентував увагу і
В. Державин, стверджуючи, що вона "засадично шукає зв’язку з напівмістичною та релігійною
символікою нашої народної пісні" [3:4].
Про широке коло друзів О. Лятуринської та шанувальників її творчості, про тих, хто був поруч неї в
скрутні для поетки часи, розповідає в своїх спогадах Павло Форманюк. Серед названих ним імен
зустрічаємо М. Чирського, Р. Лісовського, Н. Білецьку, А. Антоновича, Ю. Русова, В. Січинського, Яра
Славутича та ін. "І хоч кожний, чи кожна з них, - згадує П. Форманюк, - висловлювались про
О. Лятуринську в інший спосіб і про іншу грань її характеру, але заключення було співзвучне:
О. Лятуринська, у першу чергу, у них була – як взірець високої моралі нашої жінки на чужині" [5:78].
Дехто з друзів О. Лятуринської присвячував їй вірші. Зокрема, Є. Маланюк у 1949 році присвятив їй
вірш "Камінь":
Поглянь на камінь: він мовчить
Мовчанням мудрости і віри.
Гремить війна, дзвенять мечі.
Шаліє кров. Вирують вири
Та він холодний і нагий –
На перехрестю.
Мчаться авта.
Минає звільна крок ноги
Минає все. Лиш він як правда
Найбезумовніша, - застиг –
З незримим виразом погорди.
І той його камінний сміх
Не бачать перехожі орди [6:153].
У 1947 році в "Антології української поезії в Канаді" видрукував вірш, присвячений О. Лятуринській,
Яр Славутич:
Потужня повінь, що всевладно рине,
Тебе вітаю, сонце стопромінне,
Моєї плоті омивальний плин,
І пориває до сяйних вершин.
Тебе приймаю, корогве Яра,
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Співних романів запашний вінок,
Тебе, що буйно ллєш, немов загара,
Гінкої радости п’янкий ковток
Потоку сили! Я тобі одному,
Тобі, що вирвалося з хащі хмар,
У заприсягненні молюсь ясному
І словом пристасти приношу дар
Бо тільки ти, відкинувши кирею,
Оповиваєш далі голубі,
Мій дух пашить щасливою землею
І розпливається в тобі! [7:24].
Наприклад, Н. Лівицька-Холодна до своїх поезій (збірка "Поезії старі і нові", Нью-Йорк, 1986) часто
використовує як епіграфи уривки з віршів О. Лятуринської. Це, зокрема, такі як "Ність тишини у нас у
Таборі", "Нема отчизни? – Іншої не треба! Ніколи не вросте у серце чужина", "І зрине кінь у височінь, як
є в похідній збруї" та ін.
Не обходила О. Лятуринська увагою і своїх друзів. Вона залишила цікаві спогади і відгуки про
О. Телігу, У. Самчука, Ю. Дарагана, Є. Маланюка, О. Стефановича та інших діячів українського
зарубіжжя. Про О. Телігу, наприклад, вона писала: "Люблю в ній живо творчість, чинність, відвагу,
щедрість. Жити, жити й не міняти життя за мідяки. Роздавати усміхи, розсипати усміхи, розсипати
перли. Як крилата Ніке, поривати за собою..." [8:448].
Високо оцінюючи картини художника-імпресіоніста Олекси Булавицького, О. Лятуринська писала,
що "в його картинах є "мова серця", почуття, щирість і велика сентиментальність художника... У своїх
портретних працях Булавицький, окрім оптичних проблем світлотіні, барви, колориту, - шукає
характерності душі суб’єкта. У його пейзажах – настроєність, у мертвій природі – інтимність. Майже
всюди – ліризм, поетичність, відбиток м’якої вдачі". Цей відгук О. Лятуринської засвідчує про її глибокі
професійні знання законів малярського мистецтва, вміння запримітити особливості стилю митця.
Не менш теплий і щирий спогад залишила О. Лятуринська і про Ю. Дарагана, хоч за життя з ним не
зустрічалась. В її уяві "Дараган – гридень бога і сонця, не Ра, а Дажбога, такий ясний – ясний і дзвінкий,
мов срібна сурма. Від нього втікає "за лиман" зима, синонім усього темного й злого. Її нагоняють його
білі коні і топчуть.
Він побратим Дунаю, Добриня з двору Володимира – Красного Сонечка, скаче по полю сірим вовком,
шугає соколом...". Підставу для такої оцінки творчості Ю. Дарагана дала їй збірка віршів поета
"Сагайдак" [9:23]. Вірші Ю. Дарагана, глибоко закорінені у рідну українську землю, були співзвучними
О. Лятуринській, її душі і помислам, спрямованим на рідну Волинь.
Свої почуття і повагу Є. Маланюкові Оксана Лятуринська висловила у присвяченому йому вірші "На
далеку дорогу":
Він кликав посестрою й побратимом
І був за посестру й за побратима.
І прислюб вірності він дав мені, мені,
немов царині,
чого бодай би з опалу
не склав чужинці!
І насадив при слюбі перстень з сардоніксом,
І вкрав намистом золоте опріччя [10:385].
Протягом багатьох років О. Лятуринська підтримувала дружні зв’язки з У. Самчуком, що також
давало їй підставу для оцінки творчості свого земляка. Поряд з позитивними відгуками про
монументальність його прози О. Лятуринська зауважувала, що письменник не прагне до "широкого
ознайомлення з загальним мистецтвом і його проблемами". Це зауваження засвідчує про власні пошуки
О. Лятуринської, про її творче удосконалення. Адже традиційність у її поезії тісно перепліталась з
новаторством, прагненням піднятись до вершин мистецтва.
У "Зібраних творах" (Торонто, 1983 р.) О. Лятуринської знаходимо надзвичайно теплі слова про
О. Ольжича, поезією якого вона захоплювалася. З О. Ольжичем поетеса не була знайома, але їх
об’єднувала любов до України, ідея державності і духовності нації.
Не претендуючи, як і інші колеги, які досліджують творчість письменників української діаспори
взагалі і О. Лятуринської зокрема, на вичерпність обраної теми, ми намагались узагальнити набутки у
дослідженні творчості поетеси, простежити у спогадах її сучасників творчу еволюцію письменниці і її
нелегкий життєвий шлях, осмислити роль і місце її постаті в нашій національній культурі.
Цілком зрозуміло, що ґрунтовні дослідження творчості О. Лятуринської будуть можливі з появою на
Україні її творів. Не говоримо вже за всю творчу спадщину, а хоч би про видання на Україні її "Зібраних
творів", що вийшли в Торонто 1983 року.
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Матеріал надійшов до редакції 20.02.2004 р.
Монастырецкий Л.С., Василюк В.И. Оксана Лятуринская в кругу культурных деятелей
украинского зарубежья.
В статье анализируется творчество малоизвестной писательницы Оксаны Лятуринской, которая
занимает значительное место среди поэтов "пражской" поэтической школы

Monastyretsky L.S., Vasylyuk V.I. Oksana Lyaturynska in the Circle of the Cultural Figures of the
Ukrainian Diaspora.
The article analyzes the creative work, by a little-known Ukrainian writer Oksana Lyaturynska who ranks as one
of the most prominent poets of the "Prague school".
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РИТОРИКА ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 30-ИХ РОКІВ ХХ СТ.
У статті пропонується дослідження поетичного тексту як риторичного, призначеного для усного
виголошення з метою переконуючого (агітаційного, пропагандистського) впливу на аудиторію.
"Риторика" в класичному розумінні – наука красномовства або наука про красномовство [1; 2; 3:9],
що нерозривно пов’язана з поетикою та стилістикою. Зрозуміло, що за довгий час існування важливість,
розподіл предметів вивчення між названими галузями змінювався, змішувався, заміщувався. На сьогодні,
скажімо, коли риторика стає навчальним предметом не лише вищої школи, але також закладів середньої
освіти, у навчальних посібниках підкреслюється така специфічна характеристика риторичних текстів, як
здатність спрямовано й ефективно впливати на аудиторію, слухачів або окрему людину. Риторика
визначається як "мистецтво переконувати" [3:10; 4]. Однією з рис, які принципово відрізняли й
відрізняють риторику від, скажімо, поетики, можна вважати усність функціонування текстів, адже й
назва науки походить від грецького ритор (аналогічно до латинського оратор, тому й терміни риторика
та ораторське мистецтво означають те саме) – промовець. Тож призначені риторичні тексти насамперед
(з тим, звичайно, що вони можуть бути записані, тиражовані й читані) для публічного виголошення з
метою переконуючого впливу на аудиторію.
Якщо йдеться про кінець двадцятих - тридцяті роки ХХ ст., час початку творчої діяльності Андрія
Малишка, то масові літературні ранки й вечори, літературні дискусії, творчі поїздки груп митців для
спілкування з провінцією були дуже важливою формою існування поетичного слова в Радянському
Союзі. Спогади безпосередньої учасниці тогочасного літературного життя Докії Гуменної свідчать, що й
становлення, публічне визнання поета могло відбуватися на таких літературних вечорах [5:181, 193] (чи
не тоді утвердилося немилозвучне поєднання поет-трибун?). Процеси цілком зрозумілі, якщо взяти до
уваги стрімко зростаючий - разом із кількістю грамотних - інтерес до літератури, попит на літературну
продукцію, що, не зважаючи на збільшення обсягів книгодрукування, все ж не був задоволений.
Юрій Смолич у спогадах також пише про непересічних оповідачів, із якими був знайомий:
"… Довженко зовсім феноменальний у мистецтві розповідання. Довженко-оповідач, здається мені,
перевершував Довженка-художника, Довженка-письменника, навіть… Довженка-кінорежисера.
Довженко не намалював, не написав і не створив у кіно і сотої частки того, що він розповідав, і так, як
він умів розповісти. Сказитель? В епоху кіно, радіо та телебачення?" [6:143]. І далі Смолич підтверджує
запропоновану аналогію порівнянням фабричного виробництва з рукотворним мистецтвом народних
умільців. А у спогадах про "білялітературного" службовця Державного видавництва України Дикого,
неповторного оповідача – "Хіба що єдиний Сашко Довженко міг конкурувати з Диким у мистецтві
розповіді" - мемуарист доводить, що не кожен блискучий оповідач може бути письменником: Смоличева
спроба записати неповторні оповіді Дикого закінчилася поразкою. "А річ була в тому, що Дикий таки
справді зовсім не був письменником – все, що він розповідав, аж ніяк не надавалося до запису на
письмі… Можливо, з нього міг вийти естрадний виконавець, але письменник - ні; хоча й естрадником він
не був би – його розповідь була з розповідей інтимного порядку, хатнього, свійського – у невеликому
гурті слухачів" [6:176-177]. Показовий у цих висловлюваннях не висновок, що жанр розповіді "нічого
спільного не має з усіма можливими жанрами літератури" [6:176], а те, що для подібного відкриття
Смоличеві довелося проводити експеримент, опис якого займає півтори сторінки спогадів. Тож
цитований висновок був тоді й актуальним, і важливим, і новим, і небеззаперечним.
Таким чином, свідомо чи позасвідомо, літератори двадцятих - тридцятих років ХХ ст. повинні були
враховувати у своїй діяльності й такі риторичні аспекти функціонування художніх текстів, як їх
здатність звучати в прямому значенні цього слова й безпосередньо впливати на велику аудиторію.
(Зрештою, навіть камерні "ланківці" й "неокласики" брали участь у масових літературних заходах).
Розраховувати доводилося ще й на аудиторію дуже різнорівневу й різнорідну. Очевидно, що тодішня
мода на архітектоніку "сходинками" не в останню чергу пов’язана саме з усним побутуванням поетичних
текстів: поза іншим, так підкреслювалася вагомість окремих образів, а заодно міжфразові паузи давали
змогу встигнути зрозуміти малодосвідченому слухачеві. Певною мірою домінуванням переконуючої
функції риторики зумовлені й примітивність тропіки, низький інтелектуальний рівень, які посилювалися
із зростанням політичного тиску. "Досить порівняти літературні журнали 30-их років, вимучені й
висушені, з журналами 20-их років, різноманітними, багатими, дотепно винахідливими, щоб побачити
вражаючий занепад художньої і теоретичної думки. Найкращі творчі сили були якщо не знищені, то
паралізовані. Звузилась тематика й проблематика української літератури, збідніла поетика… авангардизм
був ошельмований, а зі складної амальгами натуралізму й революційної романтики залишилася більшою
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мірою зовнішня описовість і патетична фраза", - пише Іван Дзюба, аналізуючи українську прозу 30-их у
суспільно-політичному контексті [7:215].
Коли зрештою на кілька десятиліть утвердилася настанова, що тільки той художній твір вартісний,
який є політично (або ідеологічно, бо ж ідеологія звелася до однієї) правильним, то ця умова, знову ж,
посилювала суто утилітарну агітаційно-пропагандистську функцію художніх творів, насамперед,
звичайно, за рахунок інтелектуальної та естетичної. Тридцяті роки пройшли у спробах письменників
(тих, які залишалися в живих) пристосуватися до все жорстокіших офіційних вимог. Вдавалося це далеко
не всім і вдавалося в основному там, де потрібно оспівати конкретну людину, - українська література вже
мала певний арсенал засобів ідеалізації і канонізації, а зрештою, можна було користуватися й
християнськими моделями подвижництва-мучеництва. Тож поезія рясніє якщо й не високоестетичними,
то принаймні гармонійними славословіями Шевченка, Франка, Леніна, Сталіна. Проблеми виникають,
якщо потрібно славити партію або радянську владу. Крім того, що творчість за своєю суттю протистоїть
ієрархічній політичній впорядкованості, то на додаток надто довго (мабуть, від часів літописання й
козацької держави) українська історія не давала шансів українським митцям оспівувати свою владу. Тож
українські поети не могли "заховатися" за вже виробленою риторикою, а змушені були витворювати
нову, а пізніше навчилися "ховатися" за газетними кліше.
Тичина після роз’ятрених високохудожніх антистроф ранніх збірок засвідчує свою ідеологічну
відповідність спазматичним "Черніговом" (1931), а далі – збіркою "Партія веде" (1934) з провідним
жанром "пісня" (утилітарність!). Колишній естет і "неокласик" Рильський (решта "неокласиків",
принагідно згадуючи, взагалі були знищені) входить в історію радянської літератури збіркою "Знак
терезів" (1932), де гармонійна врівноваженість неокласики змінюється істеричними закликами типу
"…за облавок канон // Старенької пані естетики…" (римованої з "поетки", "Декларація обов’язків поета й
громадянина"). Поезія Рильського й Тичини у тридцяті роки ламана й дисгармонійна, прозорий світлий
ліризм, глибокий філософізм ранніх збірок витісняються каламутною декларативністю: "Сичить
недобиток проклятий, - / Не час ще зброю випускати! / Радянська земле, не дрімай! // Круг партії –
тісніше лави! / Зміцняймо міць більшовика! / За день, як золото, яскравий, / За цвіт, за сонце, за ЦК!"
(М. Рильський, "Україна"). Найбільш вдалі з поетичних "агіток" вражають алогічністю, а Тичинині –
примітивізмом, який дав підстави твердити, що насправді Тичина "оспівував" нову владу іронічно.
Навряд чи колись віднайдуться документи, щоб підтвердити цю думку (Тичина, як відомо, нищив
найменші прояви свого "вільнодумства"), але класичне радянське "Та нехай собі як знають //
божеволіють, конають, - // нам своє робить…" таки не може бути витлумачене однозначно. Так само й
підзаголовок "Пісні, пеани, гімни", який з’явився в другому виданні збірки "Партія веде", на тлі голоду й
розгортання репресій звучить майже саркастично. Таким чином, засвоєння радянської риторики навіть
для успішних Тичини й Рильського (живі, не ув’язнені, друкуються, оплачувані) було далеко непростим і
болісним.
Андрієві Малишку не довелося ламатися чи пристосовуватися: у нього не було літературного, а,
головне – такого складного суспільного досвіду. Для Малишка, молодшого за Тичину й Рильського на
якихось півтора десятка років, радянська політична риторика вже є органічною. "У поезіях Малишка
найбільше впадає в око, що в творах цілковито офіційних, патріотично-урядово-сталінських він
умудряється зберегти якийсь елемент щирости", - пише Юрій Шерех [8:406]. Програмова поезія, що під
назвою "Вступ" відкривала першу збірку поезій Андрія Малишка ("Батьківщина", 1936), цілком
підтверджує таку думку. Якщо в поезії Тичини цього періоду ліричне "я" щезає або ховається за
безликим "ми", у поезії Рильського ліризм присутній лише в далеких від політики творах, то суб’єкт
лірики Малишка в політично-пейзажному контексті почувається зовсім комфортно:
Пісень, що стали в рівний лад
Не для притихлих і похилих,
Що нашу славу, цвіт і сад
На молодих виносять крилах,
Навчила партія.
Путі
Прослала ранньою порою,
Привчила щирій прямоті
І слово вибрала як зброю,
Тому я славлю ясний день,
І партквиток, і роси в полі.
Широкі розсипи пісень
Збирати буду в комсомолі.

180

С.Л. Чернюк. Риторика влади в українській поезії 30-их років ХХ ст.

Він совість вивірить мою,
Неначе стиглий добрий колос,
Свою любов, і серце, й голос,
Я комсомолу віддаю! [9:54]
У цій віршованій декларації відповідності виступають три основні суб’єкти дії: партія, я, комсомол і
додатковий – пісні. Тези зосереджені в двох останніх строфах: я славлю, буду збирати, я віддаю. З
іншого боку - партія навчила, прослала, привчила й вибрала, а комсомол – вивірить. Крім того, дії партії
подані в минулому часі, тож сприймаються як індуктивна (простіша, ілюстративніша) аргументація дій
героя – ось, мовляв, чому я так роблю. Дії комсомолу й частково ліричного суб’єкта спрямовані на
майбутнє – підтримується зв’язок часів, підтверджується безсумнівна підлеглість ліричного героя партії.
Враження часової всеохопності підтверджується ще й послідовностями ранок ("рання пора") – день
("ясний день") – вечір ("роси в полі"), а також весна ("цвіт і сад") – осінь ("стиглий колос"). Поезія
становить собою ідеальне життєве кредо ідеального громадянина Країни Рад. Без тіні сумніву
оспівується порядок, за якого громадянинові Батьківщини належить славити, збирати й віддавати, а владі
- вибирати й перевіряти. Заперечна частка "не" абсолютно однозначно стосується тих нечисленних і
зникаючих ("притихлих і похилих"), які не приймають теперішнього духовного світоустрою (пісні не для
них). Органічність названого порядку підкреслюється тим, що "партквиток" опиняється серед таких
однорідних додатків, як день і роси. Зрозуміло, що з погляду поетики "Вступ" не є творчим досягненням.
Використані порівняння, епітети й метафори – народницькі кліше, тому не виконують естетичної
функції, а роблять поезію семантично прозорою, пласкою, підкреслюють її монофонічність. У поезії
Андрія Малишка риторика нової влади вже знайшла опертя і утверджується.
Не можна сказати, що творчість Малишка рясніє такими поезіями, як аналізована, але, навіть
поодинокі, вони засвідчують факт проникнення риторики влади з поверхово-декларативного, масовосуспільного на ліричний - глибокий психологічний, особистісний. Пропагандистська сила таких творів є
тим сильнішою, що писалися вони автором, який сам уже формувався під впливом радянської
пропаганди й був переконаний у правильності й потрібності власної позиції і власних слів.
Питання усного функціонування художніх текстів, а також ефективного впливу на читачів є для
української літератури слабо вивченим і перспективним. Маловірогідно, що існують у великій кількості
звукові записи виступів поетів у 30-ті роки, спогади про такі виступи також нечисленні, але, можливо,
збереглися виступи шістдесятників, адже в шістдесяті були відновлені традиції літературних вечорів,
напевно збереглися виступи українських поетів на радіо під час війни. Крім того, було б цікаво
простежити, як у творчості українських поетів початку ХХ століття відобразилися риторичні правила,
прийняті в тогочасних підручниках риторики або гомілетики.
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Чернюк С.Л. Риторика власти в украинской поэзии 30-х годов ХХ ст.
В статье поэтический текст рассматривается как риторический, предназначенный для устного
чтения с целью убеждающего (агитационного, пропагандистского) влияния на аудиторию.
Chernyuk S.L. The Rhetoric of Political Authority in the Ukrainian Poetry of 30's of the 20th Century.
The article deals with the analysis of poetic texts from the rhetorical point of view that is aimed to propagandize
the audience.
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ТВОРЧІСТЬ ТОНІ МОРРІСОН НА ТЛІ АФРО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
В статті обґрунтовується необхідність вивчення художньо-літературної діяльності афроамериканської письменниці Тоні Моррісон з позиції віддзеркалення в її текстах суб’єктивності
темношкірої жінки, тобто як явища афро-американської жіночої літератури. В якості ілюстрації
теоретичних положень наведено аналіз першого роману авторки.
Коли 1993 року Нобелівську премію у галузі літератури отримала Тоні Моррісон, очікуваної лавини
пересудів стосовно цієї події як виключно прояву політкоректності (якими – не заперечиш – відомий
Нобелівський комітет) не виникло. Здавалося б, чого ж більшого: чи не найпрестижнішу нагороду у світі
із рук європейських чоловіків одержує чорношкіра авторка. Але незвичайний талант і довготривала
популярність художніх творів Моррісон не лишили місця для пустих припущень про наочний акт
заохочення маргінальних культур. Проте, як свідчать численні критичні виступи в літературознавчо
орієнтованому друці [1; 2; 3], вручення премії Моррісон призвело до загострення довготривалих диспутів
щодо місця творів темношкірих авторів у Великому каноні американської літератури і положення
жіночої афро-американської літератури зокрема. Афро-американські письменниці (і серед них не в
останню чергу Тоні Моррісон) ледь не з самого моменту появи їх на літературній арені опинилися під
пильним вогнем критики як з позиції "білого чоловіка середнього класу", так і з боку своїх темношкірих
побратимів по перу. В якості літератури протесту афро-американська література самим фактом свого
існування провокувала звинувачення у нехтуванні проблемами людини взагалі, міркування над якими і є,
за визначенням, основою Літератури. Очевидно, що гуманістичні орієнтири літератури темношкірої
Америки тісно сполучені й істотно кореговані глибокою залежністю сучасної афро-американської
культури від засад так званої чорної самосвідомості [4: 174-183]. Проте, на думку самої Тоні Моррісон,
історично сформована звичка до ігнорування проблем раси "сприймається як витончений, навіть щедрий,
ліберальний жест" [5: 37]. Інший пласт звинувачень був сконцентрований в межах примату жіночого в
текстах темношкірих авторок. З 1970-х років жіноча афро-американська література, література "молодих,
обдарованих, чорних" [6] не лише бачила свою цільову групу в афро-американській аудиторії і
працювала в межах чорної культури, але, насамперед, зосереджувалася на віддзеркаленні специфічної
суб’єктивності темношкірих жінок, на відверто пагубних відносинах жінки і чоловіка, які мають у
своєму характерологічному багажі добре збережену історичну пам’ять рабства, на маргінальному стані
жінки у фалократичному суспільстві тощо. Закидання в жорсткому зображенні відносин між статтями
спричинили докори щодо дискредитації образу чорношкірого чоловіка в художніх творах афроамериканок. Подібна "гра в чужі ворота" темношкірих письменниць розцінювалася не як боротьба із
сексизмом і пріоритет ґендерного питання над расовим, а як прояв расизму, підтримка стереотипів
неприйняття інакшої культури. "Мене, як чорну жінку, що цікавиться феміністичним рухом, – зазначає
відома дослідниця і письменниця Белл Хукс, – часто питають, чи важливіше бути чорною, ніж бути
жінкою (...). Більшість людей у результаті соціалізації звикли мислити в термінах протиставлення, а не
співвідношення" [7:251]. При такому стані речей очевидно, що обласкана увагою громадськості
Моррісон "стала не тільки суперзіркою, а й символом: мультикультуралізму, можливості включити до
художньої тканини політику, а також расизм, сексизм, класовість" [8: 46]. Недарма в одному з своїх
"після-нобелевських" інтерв’ю Моррісон говорить: "Більшість питань, які я отримую після читань чи
обговорень, антропологічні, соціальні чи політичні за своєю природою. Вони майже не стосуються
літератури" [14].
В есе, присвяченому творчості Моррісон, відомий американський дослідник Еморі Елліот
недвозначно артикулює, що треба "назвати її американською письменницею (підкреслимо не жінкою
письменницею, не темношкірою письменницею, а саме американською письменницею) нашого часу" [9:
139]. Проте, безсумнівно, що уявлення про творчість авторки, її вплив на літературно-культурний процес
США ХХ століття, що, за словами згадуваного критика, "перевернув систему цінностей американської
літературної історії" [9: 140], не буде повним (і більше того – має можливість бути задано хибним) без
аналізу прози Тоні Моррісон саме як жіночих текстів і творів, що є носіями засад чорної культури.
Дедалі все гостріше постає питання про властиві чорній культурі істотні відмінності: вона мислиться
як культура Іншого, вкрай специфічна щодо культури білих переселенців. Афроамериканці модерної
формації перестають сприймати питання громадської рівності виключно як право бути такими ж, як білі
американці. Расовий антагонізм, який традиційно є однією із найгостріших проблем США, в останні
десятиліття набуває вигляду антагонізму культурного. Бодай, звичною вже стала ідея існування на одній
території "двох націй" [10]. Ідея мультикультуралізму набуває останнім часом надзвичайного впливу і у
галузі літературознавчої думки, в тому числі і в царині жіночих студій. Тож не дивно, що переважна
більшість сучасних критиків розмежовують американську жіночу літературу за етнічною (рівно, як і за
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національною) ознакою і розглядають твори темношкірих авторок, як унікальне явище в контексті і
афро-американської літератури, і американської жіночої літератури.
Починаючи чи то пак з 1746 року, коли побачила світ книжка Люсі Тері, чи то з 1861 року, коли
тиражем в одинадцять тисяч екземплярів були розпродані написані Гаррієт Джейкобз "Випадки з життя
дівчини-рабині", темношкірі письменниці Сполучених штатів розвили власну культурну парадигму,
унікальну в сенсі використання на рівних (в якості чинників, що як формують, так і дискримінують)
стать, расу і клас. Оксана Забужко, розмірковуючи про стан жінки-авторки в сучасній українській
культурі, говорить про проблему "подвійної марґіналізації", що її вона співвідносить з поняттям
"подвійної дискримінації", згадуваної у роботах А. Річ і Е. Джонг [11: 152]. Йдеться про утиснення, що
зазнають жінки-літераторки "малих" культур, і віддзеркалення його в формуванні авторського стилю та
специфіки жіночої національної літератури. "Чорношкіра письменниця в США, – зазначає у згадуваному
нами нарисі Е. Елліот, – обов’язково опиняється між двох вогнів: якщо героями її художнього світу є
нащадки вихідців з Африки, її звинувачують у вузькості при виборі теми, або у віддаленості від білого
читача, або ж у надмірній політизованості. (...) З іншого боку, якщо авторка зображує полірасовий світ
Америки, в якому до кольорових ставляться, як до людей другого сорту, їй докоряють категоричністю,
тривіальністю та знову ж – політизованістю" [9: 141]. У руслі цих розважань говорити про жіночу афроамериканську літературу доводиться, як про літературу "потрійної марґіналізації". Проте специфіка
розвитку афро-американської жіночої літератури створює ситуацію, за якою можлива модифікація
культурної традиції, що, за влучним висловом Ж. Дерріда, "марґінальне перетворює на центральне" [12:
352]. При цьому майже символом негритянської жіночої літератури стає імператив, який проголошує
героїня роману Зори Ніл Херстон "Вони бачили Бога на власні очі" Джені Кроуфорд: "Є дві речі, котрі
кожен має робити сам: іти до Бога і вчитися жити, не чіпляючись за інших" [13: 258]. І це є чи не
найперша спроба героїні американської літератури визначити себе через мужчину, а не отримати від
нього визначення себе. І лише три десятка років потому голосно вигукне Мєрі Еванс: "Я чорна жінка".
"Нарешті стало, як ніколи, можливо й необхідно голосно, без зніяковілих замовчувань та перешкод
говорити про проблеми раси і статі. – Пише в редакторському вступі до збірки статей з соціальної
критики Тоні Моррісон. – Тепер діалог між чорним чоловіком та жінкою виходить на нову арену, і його
учасники кидають виклик старим шаблонам" [14: 12]. Отже, очевидним стає першопричина напрочуд
інтенсивного розвитку афро-американської літератури другої половини ХХ століття, котрий був
інспірований переважно діяльністю темношкірих жінок-авторок. Та й говорячи про чорну літературу
сьогодення, перш за все мають на увазі розвиток і вплив на літературний процес творчості Еліс Вокер,
Пол Маршал, Тоні Кейд Бамбара, Глорії Нейлор, Маї Анджелу, Джамайки Кінкейд, Гейл Джонс, Тері
Макмілан чи Маргарет Вокер. І мова тут іде не стільки про хвилю громадської популярності
антирасистського фемінізму, базовою ідеєю котрого є те, що специфічний досвід темношкірих жінок
США, тобто поєднання ґендерної і расової тожсамості, робить їх особливо чуттєвими до проявів будьякого пригноблення (хоча не можна не зауважити, що чимало афро-американських письменниць ХХ
століття – і серед них, до прикладу, Е. Вокер, Т.К. Бамбара, О. Лорд, П. Колінз – репрезентували себе
саме як представниць чорного фемінізму, чи жінкізму, як його означила Е. Вокер у протиставлення
"білому" жіночому рухові), скільки про співвідношення стилю створених "в любові та неспокої"1
жіночих текстів авторок-афро-американок із концептом "мультикультуралізм", який в свою чергу є
суголосним тому, що прийнято називати американським постмодернізмом [15]. Так, і Тоні Моррісон у
своєму ґрунтовному критичному дослідженні "Граючи потемки: концепція білого та літературна уява",
котре базується на гарвардських лекціях авторки, підкреслює саме первинно мультикультуралістський
характер концепції постмодернізму в літературі Сполучених штатів останньої третини минулого
століття. Історично американська культура є продуктом взаємодії різних культурних традицій, і тепер
уже не викликає сумнівів доцільність досліджень, направлених на вивчення, наприклад, впливу традицій
карибської культури на формування американського модернізму чи ролі в становленні літератури
блюзової [16; 17] і джазової культури, носіями яких є, переважно, темношкірі американці. Моррісон
відзначає, що в наших розмовах про мистецтво ми маємо на увазі лише ту невелику купку білих
(чоловіків середнього класу), котрі завжди актуальні, завжди у центрі уваги. Розширивши ж горизонти
бачення (читай: позбавившись від расистських і сексистських упереджень), легко виявити поруч із ними
істинну культуру Іншого, на здобутках якої й тримається те, що прийнято називати справжньою
американською культурою. А, отже, американський постмодернізм з його тенденціями до
фрагментарності, еліптичності, ауторефлексії, замовчувань та розірваного ритму є ні що інше, як
мистецький мультикультуралізм, наслідок симбіозу різнорідних культурних течій. Отож при описаному
підході стає наявною так звана суб’єктивізація за принципом мультикультуралізму, за якою стоїть відома
1

Саме таку назву – "В любові та неспокої: історії темношкірих жінок" ("In Love and Trouble:
Stories of Black Women", 1973) – мала перша збірка оповідань Еліс Вокер.
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теза про перехід до іншого – місцевого, локального etc. – суб’єкту. Моральний пафос, усвідомлення
високої письменницької місії, відчуття власної потрібності – все це більш ніж наявне в творах сучасних
письменниць чорної Америки. Умовно кажучи, на відміну від "білих постмодерністів", чорна авторка,
трансформуючи тезу Р. Барта, жива: її "створює" відчуття власної місії (недарма чи не єдині літератори,
на авторитет яких традиційно посилається Тоні Моррісон, є Толстой і Солженіцин). І, здається, саме це
має на увазі літературний оглядач, коли, надаючи характеристику романної творчості Тоні Моррісон,
зазначає: "Той факт, що вона говорить як жінка та як чорношкіра, тільки підсилює її здатність говорити
як американка, бо шлях до загального зараз прокладають першопроходці" [18: 29].
"Негритянську общину і негритянську історію, – пише Т.Н. Денисова, – подано ніби-то зсередини її
самої з акцентацією жіночої долі, жіночої свідомості вже в першому романі письменниці" [8: 47].
Проблематика першого роману письменниці залишається актуальною та інваріантною і для інших її
творів. Головна героїня "Найблакитніших очей" (чи то пак найсумнішіх) – одинадцятирічна темношкіра
дівчина Пекола Бридлав, що мешкає у 1941 році у негритянському районі маленького американського
містечка, – вважає себе жалюгідної потворою, адже краса для неї асоціюється з білою шкірою, світлим
волоссям і блакитними очами (і саме про те, щоб з ранку прокинутися з голубими очими, вона молиться
щоночі), а невідповідність омріяному блакитноокому ідеалові перетворюється в світосприйнятті дівчини
на само-ненависть. Зовнішність "під Ширлі Темпл" стає в уяві малої дівчини перепусткою в світ, де її
люблять батьки і однокласники, єдиним можливим шляхом соціалізації. "Як чудово виглядають очі
Пеколи. Ми не повинні робити поганих речей перед її гарними [синіми] очами" [19: 46], – казали б (як
сподівається Пекола) після її метаморфози оточуючі. Бути гарною для неї означає бути коханою. Після
акту насильства, якого припустився щодо дочки Чолі Бридлав, Пекола втрачає розум і "отримує" свої
жадані "блакитні очі" й впевненість у власній красі та, як наслідок, значущості; а те, що люди і надалі
стороняться її, розцінює, як прояв заздрості.
Композиційно роман поділено на частини відповідно до пори року – осінь, зима, весна, літо. Окрім
всього іншого, подібний тип організації тексту має акцентувати циклічність і безкінечність подій, що
відтворюються: так було і так буде. Кожна частина твору починається з цитування популярного в
середньому (білому) класі навчального посібника "Дік та Джейн", фрагмент з якого корелює зі змістом
частини, котрій передує (наприклад, розповіді про Полін інтродукує цитата про матір Діка і Джейн).
Очевидно, що цей прийом підкреслює вплив нав'язаних і неорганічних для чорного суспільства атрибутів
культури, тим паче, що цитати авторка добирає на контрасті з реаліями родини Бридлавів.
Історію Пеколи, яка завагітніла від батька, котрий зґвалтував її, ми чуємо з вуст дев’ятирічної Клодії,
котра відтворює перебіг подій, навіть не усвідомлюючи ступінь їхньої жахливості, а просто
ретранслюючи почуту від дорослих інформацію. Такий наративний прийом – голос наївного оповідача, з
її дитячими коментарями та специфічними емоційними реакціями – сприяє відчуттю дії, що
відбувається, як явища страшного і небуденного. Проте є в романі і голоси дорослих оповідачів, котрі
допомагають побачити те, що сталося в його глибинному причинно-наслідковому контексті, і саме
звернення до описаної події з різних кутів зору дозволяє відтворити широку картину буття, де стають
звичними аморальні і асоціальні вчинки. Проте основна ідея роману навряд чи зводиться до простого
засудження прискорбного "падіння моралі". Лейб-мотив "Найблакитніших очей", насамперед – пошук
індивідуальної тожсамості та роль і місце у цьому процесі родини. Чолі, Полін і Пекола – в більшості
своїй номінативна родина, що має в романі іронічно забарвлене в контексті оповіді прізвище Бридлав
(англ. Breedlove – шанувальник породи): це просто група людей, які живуть під одним дахом. Батько –
вічно п’яний і агресивно налаштований чоловік, що повсякчас принижує дружину психологічно і
фізично, а дочку – сексуально. Мати Полін – "мемі" у білій сім’ї – за звичкою переносить запозичені
цінності на свою біологічну родину. Та й власну реалізацію вона знаходить у турботах щодо білої
блакитноокої дитини "хазяїв". Чи не єдиною розрадою свого життя Полін вважає кінематограф, в чиїх
темних залах і було сформоване її уявлення про красу та щастя, яке, так щедро доповнивши,
успадкувала Пекола: "Поруч із романтичним коханням воно (кіно – Г.У.) пропонувало уяву про фізичну
красу. Можливо, дві найруйнівніші в людській історії думки, котрі народжувалися у заздрощах,
розквітали у невпевненості та конали у розчаруванні" [19:97]. Вплив особистої історії Полін на
світосприйняття Пеколи очевидний і значущий. До найменших дрібниць виписане Моррісон
становлення характеру матері Пеколи дозволяє побачити в іншому світлі долю головної героїні роману
щодо її історичної зумовленості та дослідити центральні причинно-наслідкові зв’язки сюжету. Полін
змалку була приречена на маргінальну позицію у соціальному суспільстві: її покалічена нога спричинила
будову свідомості, котра ґрунтується на відчутті екзистенціальної несправедливості і чи не на
культивованій засаді відсторонення. "Ніде не почувала вона себе вдома. – Характеризує Полін авторка. –
Не належала жодному місцю" [19:111]. За подібним світосприйняттям репрезентовані
північноамериканською культурою стандарти краси, недосяжність котрих увесь час чітко усвідомлює
Полін, але котрі, тим не менш, складають основу її самототожності, лише підсилюють власну
неадекватність, манію виродливості та каліцтва, що їх успадкує Пекола. "Ніхто не міг впевнити їх у
тому, що не були вони абсолютно і невиправно потворні, – розмірковує розповідачка "Найблакитніших
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очей". – Але ви дивилися на них й увесь час задавалися питанням: "Чому вони настільки безобразні?"; і
навіть вдивляючись уважніше, не могли знайти причину. І тільки тоді ставало зрозумілим, що джерело
всього – в їхніх переконаннях" [19: 39].
Відповідальність за психологічний розпад Пеколи авторка в багатьох аспектах покладає і на так
названу історичну пам’ять її народу, між тим, відверто це не акцентуючи. Тож недарма в розповіді про
родину Соафіда повсякчасно акцентуються риси, котрі передаються Чьорчами із покоління в покоління,
неначе зримий доказ впливу батьків на дітей. Та й історії найвпливовіших на побудову ідентичності
Пеколи людей – Полін і Соафіда – Моррісон розташовує у "весняній" частині роману як наративну
відповідність того насіння, котре посіяла попередня генерація, а збирати доведеться Пеколі у найбільш
емоційно гострій "осінній" частині у повній відповідності до відомого афоризму: посієш грім – збереш
бурю. Таким чином, уже в першому своєму великому творі Моррісон звертається до приоритетної для її
художньої творчості теми відповідальності батьків за гріхи дітей. Знаково, що, описуючи династії й
генерації "Найблакитнійших очей", письменниця фактично говорить про одну окремо взяту людину, яка
одержима манією невідповідності (як це було із родиною Бридлавів) чи здіймає на рівень стилю життя
англофілію (як усі Чьорчі) або "прекрасне мистецтво самообману" (мова йде про Вайткомбів). Отож не
позбавлено сенсу зауваження американської критикині Джой Вилс, котра, аналізуючи перший роман
Моррісон, зазначає як одну з центральних ідей твору мотив безпосереднього впливу на людський вибір її
соціального оточення та історичного досвіду її предків (як батьківської, так і більш віддаленої генерації)
та говорить про "законне прокляття імітаційних поколінь" [17] щодо власне автентичної культури.
Проте мова йде не лише про характерологічну "відповідальність" людських доль; значущу роль у
цьому явищі відведено авторкою інституту церкві і релігії, зокрема. Бог як творець всього існуючого є й
автором всього негативного. Власну некрасивість Бридлави усвідомлюють як припис вищих сил, "як би
якийсь всезнаючий таємничий хазяїн дав кожному носити плаща потворності" [19: 39]. Але саме Бог є
творцем також і середовища, що відкидає від себе Бридлавів. Виявляється, зло, що її жертвою стала
Пекола, в зображенні Моррісон має більш глибоке коріння, ніж недосконала людська природа. А отже, в
уявному світі Моррісон Бог має не три звичні іпостасі – Отець, Син та Святий дух, а ще й, за влучним
визначенням Алена Александера, "четверту особу" [20: 56], що критик добачає в ній перепроектування
образу Сатани; тобто воно є тим, хто є поясненням і першопричиною зла та страждання невинних, котрі
на перший погляд незрозумілі з позиції християнської догми, яка оперує концептом доброго
всепробачаючого Бога. Цікаво, що з часом мотив "четвертого" випливе і у романі Моррісон "Сула", коли
люди Медальйону побачать в головній героїні "четверте пояснення" [21: 118] і усвідомлять, хто для них є
втіленням зла. Очевидно, що Бог для героїв Моррісон є реальною персоніфікацією, більш наближеною
до героїв традиційної африканської міфології, ніж до "ефірного" церковного Бога. У розповіді про
життя Чолі Бридлава є значущий у цьому аспекті фрагмент. Малий хлопчик спостерігає за батьком під
час церковного пікніку, коли той підіймає над головою кавуна, щоб розбити його об землю. Дитина в
захваті від богоподібного постави людини порівнює образ із відомими йому зображеннями Бога, не
розуміючи, чим має вражати "добра стара біла людина, із довгим білим волоссям, розлогою білою
бородою і яскраво синіми очима" [19: 106]. А відтак одним із кроків ініціації у "Найблакитніших очах",
таким чином, стає усвідомлення свого Бога як чужинця, адже християнські релігійні засади виявляються
для темношкірого оточення такою ж пасивною моделлю, як залежність особистого щастя людини від
наявність чи відсутності у неї блакитних очей. Знаковим стає фрагмент, присвячений розповіді про
вигнання Пеколи із дому Джеральдін, темношкірої жінки з подавленою расовою ідентичністю. Дівчина
помічає портрет "англійського" Ісуса, котрий "дивиться вниз на неї сумними нездивованими очима"
[19:76], – Бога, що не здатний і неспроможний допомогти їй. Саме за непротивлення злу дорікає
Моррісон релігійній західній моделі. Неадекватному світосприйняттю героїв відповідає неадекватний
Бог. Виявляється, що єдиним, хто дає відповідь на поставлене насампочатку розповіді питання Клодії –
"чому?", є спокушений у богослов’ї персонаж роману с характерним прізвищем Соафід Чьорч (англ.
church – церква): "Ти казав: "Приводьте до мене малих дітей". Ти забув? Ти забув про дітей? Так. Ти
забув (...) Ти забув, Бог. Ти забув, як і коли бути Богом" [19: 181-182].
Таким чином, очевидно, що акцентованими в тексті є моменти, котрі пов’язані із менталітетом
темношкіро(ї)го американ(ки)ця і, перш за все, історична пам’ять рабства, що формує специфічне
світосприйняття і відповідну йому суперечливу чорну культуру. Успадкована від предків міфологічність,
синкретичність мислення вирізняє літературну творчість авторки, у якій поєднуються в єдиний цілісний
сплав біблійна міфологія, християнське світобачення, африканські легенди, південноамериканський
фольклор та власне традиції літератури чорної Америки і, передусім, жіночої афро-американської
літератури (адже, навіть у жанровому аспекті, Моррісон віддає перевагу традиційній для цього творчого
прошарку формі – романтичному роману; а улюбленим прийомом авторки є усна історія/оповідь,
репрезентована нею як агент чорної культури). "Маємо феномен органічного схрещування західної
культури з тим, що називають афроцентризмом, і без чого зараз немислима мультикультура Америки" [9:
183]. Приоритетними темами в такому сенсі для Моррісон виявляються теми расового, гендерного і
класового утиску, співвідношення притаманного західній культурі індивідуалістичного і властивого
афро-американському менталітету світосприйняття громади, перегляд історії темношкірої Америки, де
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найважливішим моментом стає вплив історичної пам’яті нації на формування її колективної свідомості. І
не буде перебільшенням сказати, що в центрі авторської концепції Тоні Моррісон, пов’язаної із названим
шаром проблематики, стоїть образ і ідея темношкірої жінки як носійки "Чорної сили". Історична доля
афро-американської культури є такою, що відповідальною за збереження в ній культурного націоналізму
виявляється (більш, ніж у будь-якій іншій ситуації виживання) жінка, що уособлює центральне
означальне негритянської культури сьогодення – комунікативний, соціальний початок, те, що в
англійській мові позначається словом community, спільнота. І отже, відкриття в її текстах "чорної
суб’єктивності" виявляється суголосним явищем щодо розкриття суб’єктивності жіночої. "Не знаю, чи
відчули ви по дрібних натяках, ну а мені це й без того зрозуміло" [22: 43].
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Улюра Г.А. Творчество Тони Моррисон в контексте афро-американской женской литературы.
В статье обосновывается необходимость изучения художественно-литературной деятельности афроамериканской писательницы Тони Моррисон с точки зрения отражения в ее текстах субъективности
темнокожей женщины, то есть как явления афро-американской женской литературы. В качестве
иллюстрации теоретических положений используется анализ первого романа писательницы.
Uliura H.A. Toni Morrison’s Literary Activity in the Сontext of Afro-American Women’s Literature.
The paper explains the need to study Toni Morrison’s literary activity with a consideration of the subjective
reflection of an Afro-American writer. The analysis of the author’s earliest novel serves as an illustration of the
given theoretical principles.
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АФРО-АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ШЛЯХ ДО ВИЗНАННЯ
Показано, що афро-американська література є невід'ємною частиною, однією з найколоритніших та
привабливіших проявів американської літератури, а проблеми пошуків ідентичності, самовираження та
спільності, які піднімаються митцями етнічних і расових груп, знаходять відгук у читачів світової
спільноти.
Багатокультурна, багатоетнічна, багаторасова література США з колоніальних часів і понині є
основним джерелом розуміння культурної динаміки суспільства країни, яка утворилася внаслідок злиття
культур та традицій народів і племен. Важлива роль у процесі еволюції літератури США належить
культурі чорношкірих, які через Серединний Шлях потрапляли до Америки у рабство з чорної Африки,
починаючи з кінця ХV ст.
Уже в ранні колоніальні часи з'являється жанр оповіді рабів, що відтворював жахливе становище та
був зворушливим плачем раба, який ще зовсім недавно був вільною людиною назавжди втраченої
батьківщини. Це "Цікава оповідь життя Олаудаха Еквіано, африканця" (1789), "Звернення до негрів
штату Нью-Йорк" (1787) Джут-Намонатера та його "Вечірня думка", яка була першою поемою
чорношкірого, надрукованою в Америці. Жанр оповіді раба є першим жанром у прозовій літератури
негрів. Він допомагав їм у знаходженні шляхів до ідентичності у Америці білих та впливав на появу і
удосконалення літератури чорношкірих у наступні віки. Пошук ідентичності, гнів проти дискримінації,
відчуття того, що чорношкірі наче й не існують, живуть у переслідуванні, в андеґраунді, відкинуті та не
признані білою спільнотою – це провідні теми афро-американської літератури всіх часів.
У часи аболіціонізму рішуче звучать голоси Харіет Джейкобз, Харіет Уілсон. Найгучнішим був голос
Фредеріка Дугласа в його мемуарах "Розповідь про життя Фредеріка Дугласа – американського раба"
(1845). Це яскравий приклад високої літератури, проникливий погляд на менталітет рабства, фізичну та
духовну агонію, яку воно викликало.
Наприкінці XIX ст. письменник Джордж Вашингтон Кейбл почав виступати проти пригноблення
людей з кольоровою шкірою. Його роман "Найвельможніші" став героїчною розповіддю про рабство на
тлі багатого світу у штаті Луїзіана.
Справжнім сплеском у розвитку афро-американської літератури стали 30-ті роки XX ст. Гарлемський
ренесанс розпочався з шаленої захопленості ритмами джазу, який став повноправним мистецтвом у роки,
що з легкої руки Френсіса Скотта Фіцджералда повелося називати добою джазу. Ці споконвічні
африканські ритми якнайкраще співпадали з умонастроєм часу Великої Депресії, з нестерпними
спогадами про пережите на війні, з відчуттям загубленості у світі, що уподібнився безплідній землі
("waste land"), загостреним відчуттям швидкоплинності та крихкості життя, яке наближалося до нових
потрясінь. Це був час докорінних змін у самосвідомості негрів, процес пробудження та пошуків
національної приналежності до культури країни, яка забрала все, але ж стала другою батьківщиною.
Народилася нова, потужна література "протесту", течія, яку очолювали Ричард Райт, Ральф Елісон,
Лерой Джоунз, Джон Кілленз, Ленгстон Х'юз. Зора Ніл Харстон – "Світло Гарлемського ренесансу" –
дивовижна талановита оповідачка, запровадила новий підхід до проблеми етнічності. Її роман "Воли та
люди" (1935) - зворушлива, чарівна, щира розповідь, написана у манері фольклору. Манера письма
Харстон сяє яскравою колоритною мовою та комічним – або трагічним – оповіданням з афроамериканського життя. Оповідання "Як воно відчувати себе кольоровою" було відкриттям нового
чорношкірого, котрий не соромиться більше кольору своєї шкіри, минулого свого народу, а відчуває себе
рівноправним американцем, з почуттям власної гідності, гордості за свій народ, свою культуру. Роман
Харстон "Їхні очі дивилися на Господа" (1937) справляє глибоке враження саме свіжим поглядом на
долю чорношкірої жінки у південних штатах. Провісниця жіночого руху XX ст. Зора Ніл Харстон
надихнула Еліс Уокер, Тоні Моррісон та багатьох інших афро-американських письменниць своєю
автобіографічною новелою "Сліди пилюки на дорозі" (1942).
Роман Ричарда Байта "Рідний син" (1940) про молодого негра з Чикаго став визначною подією у
літературному житті країни та був відзначений відомим клубом "Книжка місяця", виявившись першим
романом чорношкірого письменника, удостоєним такої поважної відзнаки.
У буремні, але творчі 60-ті роки XX ст. з їх потужним рухом за громадянські права у США, визріла
думка, що література чорношкірих переживає своє друге відродження після ери Гарлемського ренесансу.
Романи Джеймса Болдуіна "Іди та скажи це з гори" (1953), "Ніхто не знає як мене звати" (1961), "Інша
країна" (1962) пронизані гострим болем принижених та приречених на життя у соціальному небутті
людей, які прагнуть знайти себе через соціальний, духовний, моральний протест. Заявити про себе будьякою ціною.
© Подкоритова О.П., 2004
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Сьогодні афро-американські письменники достатньо впевнені в собі, щоб показати нові підходи до
старої теми. Все гучніша сьогодні критика того, що вони раніше не насмілювались критикувати [2; 5].
Повне визнання афро-американської літератури як невід'ємної та значної культури Америки прийшло
у другій половині XX століття.
В останнє десятиріччя XX та на початку XXI століть афро-американські письменниці зайняли
провідну роль у розвитку літературного процесу країни. Першою серед тих, хто отримав премію
Пуліцера в поезії у 1950 році була Гвендолен Брукс. Вона також визнана Поетом Лауреатом штату
Іллінойс. Прониклива поетеса, вона створює дивовижно чіткі, джазові ритми, передаючи настрій та
відчуття своїх героїв технічно бездоганно та захоплююче.
На початку 1990-х років Поетом Лауреатом США, а також лауреатом Пулітцерівської премії стала
Ріта Дав. Вона є, безсумнівно, однією із найвидатніших поетес сучасної Америки. Її остання, сьома,
збірка "В автобусі з Розою Паркс" (1995), ґрунтуючись на мотивах і вболіваннях попередньої збірки
"Мати Любов" (1995), стала широким дослідженням родинних взаємин. Нещодавно Дав виявила себе як
драматург. У п'єсі "Темний бік Землі" вона використала сюжет "Едіпа" Софокла, перенісши дію в XIX ст.
на південноамериканські плантації ери рабства.
Еліс Уокер – лауреат Пулітцерівської премії за роман "Колір Пурпур" – втілює високі ідеали свого
народу в лірично-реалістичних романах та оповіданнях, її герої завжди в пошуках глибинного "Я" та
людської гідності в житті, як героїня оповідання "Повсякденного вжитку" – стара чорношкіра жінка, якій
відомо, як із старого мотлоху минулих спогадів-сподівань створити красу сьогоднішнього дня. Тонкий
стиліст Еліс Уокер створює твори, які навчають, надихають, надають сили.
Афро-американські жінки писали з самого початку їх життя в Америці. Але вони завжди були скуті
тим, що Еліс Уокер називає "зворотними інстинктами". Вони були створені батогами, ланцюгами,
вудилами, гвинтівками, тим, що їх тіла і душі належали комусь, хто вимагав покори та не помічав їх
існування. Такі письмесниці, як Філіс Уітлі у ХVІІІ ст., Зораніл Харстон, Нелла Ларсен у XX ст. мусили
прориватися крізь соціальні бар'єри, щоб дати вихід своєму творчому духу та насназі, їм було відмовлено
у визнанні, всі три померли у безвісності, проте вони проторували шлях до визнання культури свого
народу як чорношкірою, так і білою спільнотами.
У своїх творах афро-американські письменниці проникають у складний світ особистості та
суспільства. Просуваючись через товщу расизму та інших передсудів не тільки в житті суспільства, а й в
сімейному колі, вони зосереджено вивчають саме ті проблеми, що є загальнолюдським або й глобальним
лихом. Проте оптимістичний підхід - провідна риса їх творчості. Поетеса Одрі Лорде пише: "... у своїй
роботі, як і в житті, ми маємо розуміти, що різниця між нами є приводом для торжества та творчого
зростання, а не для розладу та руйнування... Ми повинні користуватися
різницями творчо,
конструктивно, а не виправдовувати себе за руйнування одне одного" [1: 10].
Тоні Моррісон (Клоуі Ентоні Уоффорд)
- перша чорношкіра письменниця,
нагороджена
Нобелівською премією в галузі літератури. У 1993 році її п'ятий роман "Улюблена" (1987) отримав дуже
високе світове визнання. Віковічна для афро-американських митців проблематика стала провідною і в
романі Тоні Моррісон: природа страждань, соціальні умови, які перетворюють агонію страждань на
буденність, що деформує особистість та природні відносини у суспільстві. Роман "Улюблена" – гіркий
літопис рабства та його наслідків. Громадянська війна, на фоні якої відбувається дія роману, була
найважливішою віхою у формуванні самосвідомості негритянського народу; вона гранично загострила
всі протиріччя історичної долі цієї етнічної спільноти. Роман Тоні Моррісон - це роздуми над сутністю
буття чорної Америки та її духовного і морального обличчя. Саме сутність і виявляється під час
історичних кульмінацій, якою і була громадянська війна. У романі немає батальних сцен, це не хроніка
подій. Епоха в романі - це страждання, край терпіння, духовний бунт.
""Скажи мені", – звернувся Пол до сусіда. "Скажи тільки одне: скільки негр має терпіти? Скажи,
скільки?". "Скільки зможе", – була відповідь" [3].
Гіркий досвід колишніх рабів зробив їх уразливими, і навіть згадувати про Минуле було соромно,
ризиковано, небезпечно. Ставши вільними людьми, герої роману ведуть жорстоку внутрішню боротьбу
із собою, щоб побороти минуле, забути все настільки, щоб життя стало безпечним. Тоні Моррісон
присвячує роман "шістдесяти мільйонам і більше" негрів, які не витримали серединного шляху та рабства. Вона надає право голосу всім забутим, загиблим, знедоленим, яких всі відцуралися, знехтували, хто
змушений був жити у небутті. Сама Улюблена, чиє ім'я носить роман, є утіленням забутого минулого,
яким знехтували, але яке треба пам'ятати, любити понад усе.
Тоні Моррісон належить до покоління, яке знайшло свою громадянську та духовну змужнілість у
буремні 60-ті XX ст. Вона підводить читача до розуміння, що гіркий досвід, який століттями формував
негритянську самосвідомість, є неминучим наслідком історії. І з усіх випробувань, що випали на її долю,
Чорна Америка гордо пронесла відчуття етичної істини, яке не залишало її в часи катастроф. Отже, вона
"заслужила" долю, про яку йдеться в епіграфі до роману: "Назву своїм народом не людей Моїх, і не
улюблену – улюбленою" (Римл., 9, 25).
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Історичний, філософський та психологічний аспекти роману "Улюблена" свідчать про те, що поява
такого роману стала визначною подією в літературі XX ст.
Свою Нобелівську Промову Тоні Моррісон присвятила мові. Вона, глибокий філософ і тонкий
психолог, говорила до поважної аудиторії про відповідальність письменника, читача, того, хто думає та
говорить мовою, про те, щоб мова жила, продовжувала відтворюватись, була регенеративною, тому що
жива мова - це процес нескінченого оновлення в уяві та розумі усіх її користувачів.
"Мова сама по собі є міркування... Ми вмираємо. У цьому, певно, є сутність життя. Але ми творимо
мову. У цьому, певно, є міра нашого життя" [4]. Афро-американська література створює мову, зрозумілу
людям з різним кольором шкіри. Вона є літературою широкого громадського звучання. Вона є
багатогранною через те, що пройшла тривалий шлях розвитку. Сьогодні вона знайшла свій шлях як до
вченої аудиторії так і до широкого читача світу. Одним із підтверджень цього є поява у США протягом
останніх двох десятиліть великої кількості книжкових клубів з вивчення та популяризації творів афроамериканської спільноти. Завдяки книжковому клубові, який очолює актриса та тележурналістка Опра
Уінфрі, дебютні видання афро-американських романістів Бріні Кларк та Кледж набули шаленої
популярності. Це роман "Ріка через моє серце" (1999) Б. Кларк, де йдеться про часи, коли сегрегація
переживала агонію; роман драматурга Кледж "Що здається божевіллям у звичайнісінький день" (1998),
який несподівано гумористично розглядає життєві кризи та трагедії; роман "Подих, очі, пам'ять" Едвідж
Дентікат – яскравий художній портрет сучасної батьківщини письменниці.
Нещодавно засновано Інститут Лонгфелло при Гарвардському університеті. Інститут працює над
виявленням, збором та розповсюдженням етнічної літератури. Остання антологія "Багатомовна Америка:
транснаціоналізм, етнічність і мови американської літератури" дає уявлення про мету та цілі Інституту
Лонгфелло.
Література чорношкірих американців, що постійно еволюціонує, в останні два десятиліття посідає
певне місце і в навчальних аудиторіях. Зростає й кількість зарубіжних університетів, які надають
дипломи зі спеціальності "американська література чорношкірих". Сьогодні загальновизнаним є факт, що
афро-американська література є невід'ємною частиною, однією із найколоритніших та привабливих
проявів американської літератури – багатокультурної за своїм походженням, стилями, ідеями та.
перспективами; а проблеми пошуків ідентичності, самовираження та спільності, які піднімаються митцями етнічних і расових груп, знаходять відгук у читачів світової спільноти.
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Матеріал надійшов до редакції 20.01.04
Подкорытова Е.П. Афро-американская литература: путь к признанию.
Показано, что афро-американская литература является неотъемлемой частью, одной из наиболее
колоритных и привлекательных проявлений американской литературы, а проблемы поисков
идентичности, самовыражения и общности, которые поднимаются художниками этнических и
расовых групп, находят отклик у читателей мирового сообщества.
Podkorytova E.P. Afro-American Literature: the Way to Recognition.
It is shown, that Afro-American literature is an integral part, one of the most picturesque and attractive displays
of the American literature; the problems of searches for identity, self-expression and generality, which are
revealed by the authors of ethnic and racial groups, find the response among the readership of the world
community.
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УДК 821.111(73)
О.О. Нагачевська,
cтарший викладач
(Хмельницький держуніверситет)
СПІЛЬНІ РИСИ В ТВОРЧОСТІ Д.К. ОУТС І Д.Г. ЛОУРЕНСА
Предметом статті є порівняння творчості американської письменниці Д.К. Оутс і англійського митця
Д.Г. Лоуренса на основі аналізу критичних есе Оутс та художніх творів обох письменників.
Відмічається присутність схожих лейтмотивів, подібність у структурі окремих творів Оутс і
Лоуренса, спільність їх естетичних поглядів та ін. Ключові поняття: ліричне пророцтво,
трансцендентальність, одержимість, суб’єктивність особистості, трансформація існування.
Творчість американської письменниці Джойс Керол Оутс неоднорідна та неоднозначна. Її вважають
одним із рідкісних та вражаючих явищ, яке не має аналогій не тільки в сучасній американській, але й у
світовій літературі. Вивченням творчих здобутків Оутс займалися відомі західні критики та
літературознавці (А. Кейзін, У. Салліван, Г. Джонсон, Джоанн Крейтон, Франсін Лерканже, Мері Кетрін
Грант, Ейлін Бендер, Джон Гарднер, Г. Ф. Уоллер, Зігрід Майер, Ілейн Шоуолтер, Лінда М. Вагнер та
інші). В Україні, а також на території колишнього СРСР, незважаючи на неодноразові звертання
вітчизняних літературознавців до окремих романів і оповідань письменниці (А. Анастас’єв,
А. Мулярчик, Н. Нартиєв, Д. Жуков, М. Мендельсон, А. Звєрєв, Т. Денисова, В. Олєнєва), її творчість
залишається недостатньо дослідженою. Особливо це стосується середнього та сучасного періодів. Метою
даної статті є аналіз окремих робіт Оутс (як критичних есе, так і художніх творів) з точки зору
порівняння з творами Д.Г. Лоуренса.
Оутс можна вважати пророчою письменницею. Її здібність проникати в глибини людської душі
нагадує Д.Г. Лоуренса. На основі книги Д.К. Оутс "Вороже сонце: Поезія Д.Г. Лоуренса" (1974), в якій
аналізуються поетичні здобутки письменника, можна говорити про окремі спільні риси у творчості Д.К.
Оутс та Д.Г. Лоуренса. Письменниця говорить про англійського митця словами, які відображають її
власний підхід до ролі митця.
Захоплення постійними змінами, постійним рухом, мистецтвом як одкровенням, оголенням
внутрішнього світу особистості – ці лоуренсівські лейтмотиви поєднуються та іноді відтворюються в
творчості Д.К. Оутс. Подібно до Лоуренса, Оутс змушує своїх читачів усвідомити внутрішнє напруження
дії, що проявляється через вибух пристрасті чи насилля, через бажання особистості переступити межу
власної одержимості. Її персонажі змальовані з яскравим реалізмом, а їх почуття сприймаються як
психологічні ескізи душі.
У передмові до збірки "Сцени американського життя" (1973) Джойс Керол Оутс висловила свої
погляди на мистецтво: "Все мистецтво – автобіографічне. Це – реєстрація духовного досвіду художника,
його намагання пояснити те, що його вражає, собі та іншим. Якщо ми отримуємо насолоду від витвору
мистецтва, це зазвичай відбувається тому, що в ньому розповідається про досвід художника, який
близький нашому власному досвіду, про те, що нам знайоме. І тоді ми самі уподібнюємося художнику,
дякуючи його людяності" [1:7].
Слова Оутс - "мистецтво – автобіографічне" - містять глибокий зміст. Мистецтво є звітом про
духовний світ митця. Саме так, з автобіографічної точки зору, у романах і оповіданнях письменниці
постає реальний Детройт - "виразний, прозорий", наче в рентгенівських променях, досвід із життя Оутс у
цьому місті. Твори Оутс об’єднані духом дослідження. Як і в романах Д.Г. Лоуренса, різноманітність і
строкатість її творів формується як емоційна автобіографія, але така, що не є дзеркалом зовнішньої
поверхні власного життя. Ми можемо віднести ранні твори Оутс до реалістичної традиції, потім стає
помітною її спроба використати досвід антиреалістів чи фантастів 60-х років; в 70 – 80-х вона
звертається до експерименту, хоча дуже обережно, не претендуючи на місце серед авангардистів; а на
протязі останніх років Оутс намагається поєднати реалістичні художні засоби з постмодерністськими.
У романах Оутс чітко звучить лейтмотив "читача, який мається на увазі". Творчість Оутс є яскравим
прикладом того, як письменник може встановлювати емоційний зв’язок із читачем. Її читачі наче беруть
участь у створенні власної реальності. Якщо використати слова Д.Г. Лоуренса, то твори Оутс "надихають
і направляють у нові місця потік нашої свідомості", занурюють читача в особливу атмосферу почуттів
[2].
Структура окремих романів письменниці нагадує структуру поетичних творів Лоуренса: часто вони
побудовані як триптихи (іноді з примітками автора, наприклад, у романі "Роби зі мною, що захочеш"),
концентруються на трьох фазах еволюції протагоніста, в результаті чого той приходить до
самоусвідомлення. Розвиток сюжету пов’язаний із "емоційним екстремізмом" персонажів: їх дії
зображені насильницькими, мова – різка, ворожа, внутрішні страхи прориваються на поверхню. Типові
оутсівські мовні засоби та детальні описи підсилюють емоційні крайнощі: ув’язнення, розбите скло,
пожежі, руйнування та вибухи. "Божевільний" - слово, якому надається перевага, бо багато героїв Оутс
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живуть безпосередньо на межі розуму та безумства. Мета романістки – досягти ефекту шоку, емоційної
надмірності, які привернуть увагу та здобудуть відгук у читачів.
У художньому світі Оутс є те, що вона відчуває й усвідомлює в поезії Лоуренса, де можна, за її
висловом, знайти "буквально все: красу, сміття, "розсипчастий, пластівчастий попіл", власне "ego" у
стані захоплення та в стані огиди, різноманітний потік хаосу та пізнання" [2:18]. У романах Оутс такий
хаос присутній у емоціях, у конвульсивних виверженнях нав’язливих почуттів, у болі, гніві та
божевільному сум’ятті персонажів. Саме це відмічає американський критик Г.Ф. Воллер: "Сприйняття
прози Оутс залежить від розуміння того, що "значення, зміст" знаходяться не тільки в словах, але й у
авторському голосі: він залучає читача відгукнутися, підкоритися світові Оутс, увійти в царство
внутрішньої, душевної напруги, яка схвилює чутливого читача" [3:26].
Саме через серйозність, з якою Оутс сприймає роль романіста як пророка, ми можемо судити її
творчість за лоуренсівським розумінням "моралі". Лоуренс вважав, що тільки роман може виразити
обізнаність читача з релятивізмом віку. Тільки роман - "яскрава книга життя" - може відтворювати й
направляти динамізм віку. На думку Оутс, обов’язок романіста -"відтворювати та інтерпретувати світ",
забезпечувати, навіть якщо змушений використовувати слизькість слів, стрімкий рух вперед, до того, що
Лоуренс називав "Подвигом життя": "На письменника покладено обов’язок відтворювати світ через
мову. Використання мови – це все, що ми маємо, щоб протистояти смерті та мовчанню." "Отже, доля
романіста, - на думку Дж.К. Оутс, - одночасно підкоряючись хаосу життя, викликати його із середини
себе для читача, залишаючи йому мрію про краще майбутнє... . Ми жадаємо змісту, виразності,
значимості, й мистецтво задовольняє наші прагнення" [1:9].
Оутс пише, що романіст, зіштовхуючись із лоуренсівським "божевіллям для невідомих", з його
"різноманітним потоком хаосу та пізнання", намагається позбутися застою у власній творчості; й
відмічає, що митці творять, переглядають і відтворюють через чуттєвість прози [2:19]. Наголос на
апокаліпсичній загибелі через занепад і порочність, через одержимість (за визначенням Оутс "трансцендентність"), поєднує Оутс із Лоуренсом. Але найбільш очевидним зв’язком між Оутс і
Лоуренсом є їхня зацікавленість темою сексуальності. Подібно до Лоуренса, Оутс зосереджується на
показі таємничої аури сексуальності, на тому, як подекуди "основний інстинкт" зводить на нівець спроби
людини упорядкувати власне життя. Письменниця також підкреслює, що сексуальність - не тільки
інстинктивний поштовх, а сила, що несе із собою насилля, сила, яку неможливо зупинити.
З точки зору обох письменників, сексуальні стосунки є стосунками можливості та сили(влади). Вони
можуть бути руйнівними, як між Гудруною та Джеральдом, чи схожими на жорстоку битву за рівновагу,
як між Біркіном та Урсулою ("Райдуга", 1915, "Закохані жінки", 1920). У Оутс, як вона визначає, це "повністю ірраціональне, всеохоплююче, руйнівне для власного "ego" кохання, яке не піддається
контролю, і яке, можливо, є "патологічним станом душі" [1:8], таким, як між коханцями в романах "Роби
зі мною, що захочеш", "Ти повинен це пам’ятати". Або це - трагічно нездійснені бажання, як в
оповіданнях "Сцени пристрасті та бажання", "Я повинен мати тебе". Найбільш вражаючі сцени в романах
Оутс, які наповнені болем і згадками про минуле, зосереджені на силі сексуального потягу та відрази. І
саме в зосередженості протагоністів на сексуальному бажанні як на силі, яку неможливо передбачити,
яка лякає своєю могутністю та може повністю змінити особистість, знаходиться найближчий тематичний
зв’язок Оутс із Лоуренсом. У коханні, в якому людина, як їй здається, все впорядкувала та зробила
"постійним, незмінним", все може раптово та страхітливо зламатися, розвалитися на дрібні шматочки.
Життя стає фрагментарним та непередбачуваним. Людина жила, керуючись розумом, та оцінювала все з
точку зору власного спокою та затишку, але в коханні визначальними стають, головним чином, страх,
слабкість та крихкість людини.
Як і в романах Лоуренса, так і в кращих творах Оутс, читач утягується і в зміст, і в емоційний аспект
твору. Ритмічні хвилі мови та мелодраматична напруга романів змушує читача поглянути в обличчя
власному страхові та слабкості. Зосереджуючись на почуттях, Оутс змушує читача замислитись над
напруженим станом, в якому знаходяться її герої, і допомагає читачеві зробити відкриття в самому собі.
Типовий характер Оутс, зазвичай жінка, постійно знаходиться в очікуванні нових відчуттів – кохання,
страху, небезпеки, незахищеності.
Подібно до лоуренсівської Урсули ("Закохані жінки"), яка відчайдушно намагається врятуватися від
коней, зістрибнувши "в стіг по інший бік загорожі", розуміючи, що потрапила "в пастку й заплуталася" й
"обов’язково впаде й розіб’ється..., як горіх, що випав із своєї шкаралупи", героїні Оутс так само змушені
розпочати яку-небудь радикальну дію для того, щоб відкрити в собі справжню суть, знайти вірний
напрямок, врятуватися.
Вірогідно, саме схильність обох письменників до думки про важливість сексуальних стосунків дала
їм можливість показати серйозність досвіду, отриманого героями через секс. І Лоуренс, і Оутс
пов’язують сексуальність із ніцшіанським баченням особистості, що бореться за перемогу над собою.
Біль, пам’ять і страх трансформуються, коли сексуальність стає для чоловіка та жінки якимось
містичним жахом і радістю, частиною ритмів оточуючого всесвіту, сповненого відчуттів та емоцій. З
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таких стосунків виростають не тільки життєстверджуючі людські вподобання й зобов’язання, але й
виникає необхідність нового існування. Тут думка Лоуренса, як вважає Оут, "...є дійсно революційною;
це – загальне заперечення, неприйняття тієї догми Заходу, яка проголошує Людину мірилом усіх
речей" [2:23].
Лоуренсівське поняття сексуальної трансцендентності вражає читачів своєю парадоксальністю:
письменник з величезною силою зображує як привабливість сексу, так і відразу до нього. Для Лоуренса
показ сили сексуальних стосунків був засобом знаходження живильного зв’язку з природою та
всесвітом: можливо, писав він, людська раса вимирає, але існує "полум’я (пристрасть) чи Вічне Життя,
що невпинно рухається по колу крізь космос та дає нам нове відродження, те, з чим ми можемо вступити
в контакт" [2:27].
Через багато десятиліть із меншим ідеологічним підґрунтям, але з пристрастю та піднесенням, Оутс із
усією силою своєї уяви прагне визначити й зобразити трагедію нашої епохи, в якій індивідууми
потребують нової свідомості, відчувають час через сексуальність. Оутс вважає, що врешті-решт людина
мусить піднятися над сексуальністю. Досліджуючи аспекти пристрасті та насилля, невід’ємного від неї,
письменниця намагається в своїх творах "врятувати, відпокутувати й, можливо, створити новий тип
вічності".
У романі Лоуренса "Коханець Леді Чаттерлей" (1928) світ індустріалізації постає символом
повторюваних, нудних, механічних сил людської раціональності та подавлених емоцій. Ліси, що
вмирають через шахти й фабрики, які розростаються, руйнуючи все навколо, ламаючи людські життя,
для Лоуренса були необхідними образами для вияву темної пристрасті людської спонтанності,
стихійності та дій, що руйнують життя. Так само в творах Оутс гостро відчувається, як важливо
піднятися над зосередженістю на самому собі, над "ego", що відділяє людину від інших, ізолює її.
Людина, врешті-решт, повинна відкритися та відмовитися від нав’язливої ідеї про власну унікальність.
Саме так, як Лоуренс бачив цілісність індивідуума в його піднесенні над самим собою, до "зоряної
рівноваги", так і Оутс передбачає появу індивідуальності, не одержимої провиною та страхом.
Ліричне пророцтво, мабуть, не піддається аналізу. Воно більш стверджувальне, ніж описове, і
вимагає, насамперед, наявності віри, а не логіки. Але у цих двох письменників присутнє супровідне
розуміння чуттєвої, земної, фізіологічної реальності, корені якої ведуть до Природи. Лоуренсівський
апокаліпсичний містицизм ґрунтувався на передбаченні появи трансформованої індивідуальності; Оутс
говорить про "потенціал нормальності (стандарту) та про зростаюче сучасне розуміння (таке чітке в
художній літературі і таке туманне в інших сферах) того, що саме в душі, в середині фантастично
складного феномена людини, власне, й відбудеться спасіння світу" [2:134].
Так само, як і Лоуренс, Оутс тільки ззовні є романісткою місця та ландшафту (пейзажу). "Ландшафт, писав Лоуренс, - потрібен як фон для більш яскравого зображення життя" [2:167]. Ось так і Детройт у
книгах Оутс, і округ Едем, і Каліфорнія, подібно до лоуренсівських Дербіширу чи Швейцарських Альп,
існують як декорації, які потрібні для описів ліричного, пристрасного почуття та стану героїв. У творах
Оутс деталі декорацій (пейзажу) зазвичай вибрані для відповідності почуттям. У оповіданні "Рут" (збірка
"Богиня та інші жінки") перші прояви насилля в шлюбі, що розпадається, показані оманливо
реалістичним, відкритим описом. Природне середовище – первісний ліс, болото, вмираючі дерева містично пов’язане з шосе. Ці деталі пейзажу не тільки створюють настрій, вони дають читачеві
початкове символічне зображення, фокус моральних подій, що отримають розвиток у оповіданні. Так
само, хоча більш чуттєво й детально, іноді майже фотографічно, оутсівський Детройт у романі "Вони"
набирає особливого значення "рентгенівських променів", більш яскравих, ніж кольори фотоплівок фірми
"Кодак". Подібно до цього, лоуренсівський Дербішир у "Райдузі" та Австралія в "Кенгуру" насичені
духом і змістом більше, ніж живописними деталями місця.
Те, що стосується декорацій, відноситься, якоюсь мірою, й до характерів, до персонажів. У відомому
листі Лоуренса до Едварда Гарнетта є згадка про погляд Лоуренса на характер. Він (погляд) мав сильний
вплив на подальший розвиток літератури та психології. Цей погляд допомагає зрозуміти багато
характерів Оутс та причини використання нею традицій романтичного та готичного романів. Лоуренс
писав: "Ви не повинні шукати в моїх романах старе, незмінне "ego" характеру. У них існує інше "ego",
відповідно до дій якого індивідуум є невпізнанним і проходить через "хвилі" змін, ніби через алогічні
форми, які йому необхідні; через набагато глибші відчуття, ніж ті, до яких ми звикли, до відкриття через
форми, які є формами окремих, радикально незмінних елементів". Художні образи Лоуренса з їх
шаленим, ритмічним ліризмом сприймаються, як форми почуття, як яскраві, персоніфіковані інтуїції, які
притягують або відштовхують. Сама концепція постійної, статичної особистості була для Лоуренса
жахливою, надсвідомою, і не тільки в літературі, але й у житті.
Подібно Лоуренсу, Оутс зосереджується на рухомих, змінних "хвилях" особистості. Але, на відміну
від Лоуренса, письменниця приділяє увагу зовнішнім деталям ферми, міста, лікарні чи університету. В
оутсівських найважливіших персонажах цікаво поєднуються кліше та символіка, які є породженням
середовища, що їх оточує. Зловісний лікар Педерсен в романі "Країна чудес", Ендрю Петрі в романі
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"Вбивці", честолюбна Клара в "Саді радощів земних", бунтівлива Леггс Садовські в "Полум’ї, "Сповіді
дівчини з банди", зваблива та пристрасна Норма Джін Бейкер у "Блондинці", – всі ці характери існують
як центри свідомості різних пристрастей, але без чіткого, стабільного "ego" особистості. Оутс
зосереджується на незначних об’єктах (речах) чи інцидентах і переносить на них внутрішні імпульси та
відчуття персонажу. Таким чином, другорядні, неістотні деталі, інцидент чи оточення яскравішають,
перебільшуються й стають відображенням суб’єктивності особистості. Маленькі деталі життя зненацька,
страхітливо захоплюють протагоніста і стають нав’язливими ідеями, одержимістю, перетворюючи
безперечну реальність у щось інше. Тому, що епоха культурного відродження ще не настала, Оутс
визначила як приоритетну роль митця, який повинен драматизувати жахливі умови сучасності з її
страхами, турботами, параноєю та конфліктами. У своїх творах вона майстерно показала, як поєднання
психологічних і соціальних хвороб переростає у вибух насилля.
На думку Оутс, силові та психологічні конфлікти в американському суспільстві являють собою не
"апокаліпсичний кінець", а "трансформацію існування", "зміну існування". Оутс припускає, що ми
переживаємо "просту еволюцію до вищого гуманізму, можливо, на зразок розумного пантеїзму, в якому
суть всесвіту досягне рівня рівноваги" [ 4:21].
Світ Оутс необхідно досліджувати як художню реальність – унікальну, багатогранну, самобутню. Це
дає привід стверджувати, що творчі здобутки письменниці потребують глибшого та детальнішого
вивчення (особливо романи та оповідання середнього та сучасного періодів творчості).
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.

Oates J. C. Fiction Dreams, Revelations//Scenes from American Life: Сontamporary Short Fiction. - N.Y.: Vangard,
1973. – 271 p.
2. Oates J. C. Hostile Sun: The Poetry of D. H. Lawrence. – Los Angeles, Black Sparrow Press, 1974. – 60 p.
3. Waller,G.F. Dreaming America:Obsession and Transcendence in the Fiction of JoyceCarol Oates.- Louisiana State
University Press, 1979.- 224 p.
4. Joe David Bellamy. The New Fiction. Interviews with Innovative American Writers. Urbana, 1974.

Матеріал надійшов до редакції 19.03.2004 р.
Нагачевская Е.А. Общие черты творчества Д.Л. Оутс и Д.Г. Лоуренса.
Предметом статьи является сравнение творчества американской писательницы Д.К. Оутс и
английского писателя Д.Г. Лоуренса на основе анализа критических эссе Оутс и художественных
произведений обоих авторов. Отмечается присутствие близких лейтмотивов, сходство структуры
отдельных произведений Оутс и Лоуренса, общность их эстетических взглядов и т.д. Ключевые
понятия: лирическое пророчество, трансцендентальность, одержимость, субъективность личности,
трансформация существования.
Nagachevska O.О. Common Features in the Works by J.C. Oates and D.N. Lawrence.
The paper compares works by an American writer J.C. Oates and an English writer D.H. Lawrence on the basis
of critical essays by Oates and literary works by both writers. Their works have certain features in common and
are similar in the aesthetic views of the writers. Key words: lyrical prophecy, transcendentalism, obsession,
eccentricity of a person, existence transformation..

193

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

УДК 881.162.2

О.Ф. Томчук,
кандидат філологічних наук, в.о.доцента
(Ізмаїльський державний гуманітарний університет)
ПРОЗА ЮРІЯ КЛЕНА: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Предметом статті є інтерпретація новел Ю. Клена. Відстежуються домінантні формати епічного
стилю письменника, типодиференціальні ознаки його новелістики у зв'язку із художньо-філософськими
настановами. Досліджуються проблемний спектр та фабульна різноманітність прози,
виокремлюються імпресіоністичні та романтичні тенденції в ній, з'ясовуються специфічні модуси
художнього буття. Увагу зосереджено на метафізичному аспекті світовідчуття Ю. Клена, його
незмінному інтересі до сковородинівських ідей та барокових художніх прийомів моделювання дійсності.
Незважаючи на те, що наукова інтерпретація творчості Ю. Клена досить широко репрезентована
працями авторитетних дослідників (О. Астаф'єв, Ю. Ковалів, Ю. Лавріненко, М. Орест та ін.) вона
сьогодні перебуває у сфері наукової актуальності. Недостатньо з'ясованою залишається ціла низка
проблем, пов'язаних з інтерпретацією спадщини письменника, досі не видрукуваної в Україні. Головним
чином сказане стосується прози Ю. Клена, вміщеної у відомому 4-томному "Вибраному",
впорядкованому Є. Маланюком. Лише новела "Яблука" оприлюднена в останньому виданні хрестоматії
"Українського слова" (К., 2001). Аналіз окремих аспектів новелістики обмежується фактично єдиною
статтею В. Сарапин "Невідомий Ю. Клен".
Тим часом письменник залишив вельми цікаву прозову спадщину, представлену переважно новелами
("Акація", "Яблука", "Медальйон", "Пригоди архангела Рафаїла"), а також нарисами ("Черга", "Чудо
Воскресіння", "Крізь Великодні минулі"). Сюди ж можна віднести його мемуарну книгу "Спогади про
неокласиків" (Мюнхен, 1947).
В еміграції Ю. Клен відчутно тяжів до епічного осягнення буття. Емоційно освоєний матеріал,
апробований раніше у ліриці, тепер піддається ним психологічній перевірці у сюжетно розлогіших
творах – новелах. Пізній дебют прози письменника був, таким чином, закономірним. Тож не дивно, що
його новели стали помітною подією в літературному житті і здобули високу оцінку критики. Є. Маланюк
відзначав здібність Ю. Клена-прозаїка "бачити фабульну перспективу" і мати "інстинкт відчуття долі та
лінії призначення дієвих осіб" [1: 7-8]. Солідарний з ним Ю. Лавріненко підкреслював, що письменник
"ніби засновує неокласичну прозу і дає своїм сучасникам-прозаїкам блискучу наочну лекцію мови,
стилю, будови і сюжету прози" [2].
Проблемний спектр новел Ю. Клена широкий. Його можна вкласти у своєрідну тематичну тріаду:
"Природа, людина й Бог" (Є. Маланюк). Як і поетичні твори, новели сповнені драматизму, якоїсь не до
кінця з'ясованої, але надзвичайно гострої туги: за природною гармонією світу ("Акація"), за непідробною
справжньою любов'ю та лицарством ("Яблука"), за волею та щастям відчувати безмежність і широту
просторів ("Медальйон"), за рафінованою моральністю, здеформованою суспільними обставинами
("Пригоди архангела Рафаїла"). Можливо, саме з цієї туги і виріс отой трагічний пафос, що ним
перейнята проза письменника. Попри "зовнішню" (фабульну) різноманітність, усі новели Ю. Клена
тяжіють до одного філософсько-естетичного ядра. Вони пов'язані з апологетизацією категорії "Краса" та
постулатів християнського гуманізму. Як відзначає В. Сарапин, ідеалом письменника є "людина-борець,
особистість, що виростає з хаосу суспільно-політичних подій, ліпить власну душу, осягає глибинну
сутність речей, не зважаючи на перешкоди, які чинить їй доля. Співчуття до людини, трагічний оптимізм
– такі основні світоглядні позиції письменника, утілені в малій прозі" [3].
Новели Ю. Клена позначені імпресіоністичними впливами М. Коцюбинського, Г. Косинки, про що
свідчить висока емоційність оповіді, лаконічно-виразна й експресивна описовість, достеменна фіксація
найтонших відтінків почуттів героїв, яскравість і влучність художніх прийомів. Однак усі вони є
індивідуально-своєрідними зразками сюжетної прози, що розгортається у традиційному ключі (чітка
фабула, промовисті деталі, контрастні події й характери тощо). Окремі колізії та образи відомі з
поетичних творів. Так, герой новели "Медальйон" Андрій Гармаш асоціюється з образами конкістадорів
(цикл "У слід конкістадорам"), з їх незмінним тяжінням до романтичних мандрів. Хоча в основу сюжету
більшості прозових творів покладено реалістичні картини, такі жанротвірні компоненти, як романтичні
герої, емоційна мова, напружена інтрига, несподіваний фінал надають їм ознак романтичного письма.
Героїня новели "Медальйон" княгиня Сангушко, намагаючись віддячити Андрієві за його
саможертовний вчинок (він урятував їй життя), упродовж довгого часу шукає свого рятівника. Вона
прагне хоча б частково сплатити борг, який не змогла віддати Гармашеві, тому дбає про знедолених,
піклується про сиріт, калік. До романтичних візій автора спонукали тяжкі обставини голоду й руїни
повоєнного часу (ці фрагменти описані ним з реалістичною достовірністю). Закономірно, що текст твору
синтезує два модуси художнього буття: реальність та ілюзорний світ. У цій новелі, як, власне, і в усій
творчості письменника, утверджено ідеалістичні й гуманістичні тенденції. Добро і людяність
письменник протиставляє метафізично темним силам зла, що "лютували в історії людства і бестіяльною
навалою заклекотіли в понурому ХХ столітті, "широко розкривши двері в небуття". Він переконував, що
добро повинно "накласти панцир і вступити з інфернальними силами в безоглядний бій" [4: 603].
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У прозовій спадщині Ю. Клена досить оригінальною є новела "Акація". Ключем до розуміння цього
доволі химерного твору, зітканого з плетива асоціацій, ретроспекцій, містичних алюзій можуть
слугувати основні ідеї Ю. Клена, висловлені ним у статті "Бій може початися" (1946): "Храм Грааля, що
зноситься в нетлінному царстві духа – це більша реальність, аніж матеріальний довкільний світ з його
мінливим обличчям. Ми маємо в даному разі платонівський реалізм, який протиставляємо реалізмові
матеріалістичному" [5: 94]. Перед читачем постає глибоко ліричний образ Ганни, яку постійно
переслідують тяжкі марення й передчуття невідомого лиха. Автор уводить чимало предметних деталей,
котрі асоціюються в уяві героїні із фатальними знаками, що виступають лиховісними символами
людської долі (згорілий томик "Анни Кареніної", метелик із підсмаженими крильцями, що розсипається
на попіл, та ін.). Передчуття біди особливо загострюється в душі Ганни під час її перебування на
пароплаві, де їй усе видавалося марним, страшним і дивним (схожа на нетлю дівчинка, подібний до
недорізаного півня кульгавий професор Ступин). Символічний образ молоха-пароплава, що уособлює
технічний прогрес, поступово переростає у чужий і ворожий для героїв світ.
Пошуки Ганною формули гармонії світу змушують письменника вдатися до ірреального модусу
художнього буття, звернутися до ірраціональної сфери. Вона живе у хворобливо-химерних снах-візіях; в
її свідомості (швидше - в підсвідомості) реальність існує у хаотичному ланцюгу асоціацій, в світі
абстрактних символів. В її душі відбувається болісна боротьба, містичні передчуття не дають спокою,
хвороблива фантазія малює все нові й нові трагедії, що врешті стають реальністю. На пароплаві скоїлась
катастрофа; у полум'ї пожежі гинуть пасажири. Ганна залишається жити. Якась містична сила врятовує
її. В останню мить вона кидається з палуби на берег, щоб купити букет запашної акації.
Тут безсумнівно художньо зреалізовано важливу для неокласицизму концепцію Краси. З віртуозною
майстерністю художника-пейзажиста відтворює Ю. Клен красу вранішньої природи, передаючи у такий
спосіб настрій героїні. Як і в циклі "Осінні рядки", він створює палітру гармонійного довкілля,
використовуючи незужиту образність і багату кольористику ("маленький діамантовий дощ", "у сонці
розмарені хвилі", "з відтінками смарагду зелень берегів", "покороблена синява Дніпра" та ін.). Разом з
оновленням природи Ганна "скидала частину баласту", що тягарем лежав у її душі.
Звертає на себе увагу майстерність Ю. Клена тонко передавати онтологічну природу запаху,
зорієнтовану на виявлення основ буття в його бінарних сутностях ("хаос" – "гармонія"). Йдеться не про
звичайний запах акації, а про запах незрівнянний, що з матеріальної сили переходить у духовну
субстанцію. Письменник фіксує рух внутрішнього життя героїні з хаосу до гармонії, від профанного
(звичайний букет акації) до сакрального (божественний стан буття). Букет акації символізує торжество
краси: "Крізь широко розчинені двері глянула Ганна на веранду. Росяні пахощі линули звідти. На столі,
немов віщуючи про вічну перемогу життя над смертю, в недоторканності свіжій, в ареолі ранкового
сонця, розпадистим кущем білів великий букет акацій" [6: 32].
Цікавою видається і новела "Яблука", сюжет якої побудований за законами авантюрної прози.
Головний герой твору – молодий козак-запорожець Антін Перебийніс. Повертаючись із Січі додому, він
попадає у дивну халепу, її причиною стають яблука із саду білоцерківського полковника Сагайдака.
Проїжджаючи мимо, Антін спокусився їх "прохолодною округлістю", "найтоншими переливами і
нюансами" пахощів, що вичакловували в його уяві видива щемних дитячих спогадів і юнацьких мрій.
Автор описує красу саду з майстерністю довершеного художника-пейзажиста: "Там у привабливій
гущавині мусіли висіти велика, ядерна антонівка, ніжно-біла паперівка, шаршава ренета, що пахощі їхні
зливалися в гаму таких невловних відтінків і переходів, що треба було стати справжнім знавцем
ароматів, щоб (як знавець музики) розрізнити найтонші переливи і нюанси..." [7: 73]. Духовно багата
натура Антона спроможна відчути цю "симфонію вечірнього саду". У вояцькій душі вона пробудила
дивні метаморфози. Незнаний досі світ відкрився перед юнацьким серцем від звуків клавесину та
наспівного дівочого голосу, що очарівнював цю красу. Містична сила веде його на божественні звуки і
запахи. Очевидно, автор мав на оці біблійну легенду про спокушення першого чоловіка яблуками із
райського саду. З "едему" юнацьких мрій Антона вириває удар у спину і "пара дужих рук" слугів
полковника. Вони помилково прийняли козака за кавалера його доньки Оксани, поляка Антося
Кшетуського. Запорожця змушують обвінчатися з дівчиною, аби "не допустити компромітації панни в
очах суспільства".
Ю. Клен знаходить щасливу розв'язку химерної ситуації у дусі романтичного сюжету. Вольова й
незалежна донька полковника "з відсвітом якогось вогню в очах" не погодилась би на примусовий шлюб.
Не зрада коханого Антося, а лицарська душа, багатий внутрішній світ Антона, виписаний письменником за
законами "кодексу честі козацької", зародили в серці дівчини справжнє почуття. З'ясовується, що й для
Антона ця халепа обертається істинним щастям – Оксана виявилась втіленням його "вимріяного ідеалу".
Вічні пошуки гармонії, що так глибоко хвилювали Ю. Клена, привели його до цікавого вирішення
проблеми. Письменник уже вкотре скористався світоглядно-мистецькими настановами українського
бароко, філософськими ідеями свого кумира Сковороди. У новелі в дивовижну гаму зливаються
"мікрокосм" (внутрішній світ героїв) і "макрокосм" ("повний місяць", церква, що "скидалась на наречену
в адамашковій сукні", мелодійні звуки клавесину). Усе це творить дивовижну гармонію людини і світу.
А ще в новелі озивається сковородинівська ідея примату духовного над матеріальним. У цьому творі
автор йде за традиціями давньоукраїнських письменників у з'ясуванні основних аспектів цієї ідеї. Новела
"Яблука" своїм змістом переконує, що в світі завжди перемагають "не чини, золото, маєтності і слава, а
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благородство помислів і діянь, совість, честь і свобода" [3]. Можливо, саме з цією метою автор змальовує
образ полковника і його оточення в епатажно-гумористичних тонах. Він активно використовує книжну
лексику ("толерація", "копуляція", "пертрактація", "капітуляція" та ін.), що ніяк не співвідноситься із
зображеною ситуацією, а тому викликає сміх (тут відгукуються традиції І. Котляревського в зображенні
образу пана Возного).
Твір написано в жвавій оповідній манері (динамічний сюжет, несподівані повороти, гумористичні
"ходи", несподівана розв'язка тощо). Дещо схожа на добру, наївну казку, новела "Яблука" метафорично
утверджує віру письменника в чисте, без міри потужне прагнення бачити світ гармонійним, красивим, як
ота "симфонія вечірнього саду" полковника Сагайдака.
Новели Ю. Клена відзначаються внутрішньою одухотвореністю, що протистоїть ницості, побутовій
приземленості. Герої його прози здатні розбудити в собі й в оточуючому світі високі почуття. В
гостросюжетних ліричних новелах письменника своєрідно поєднується щоденне з надсвітнім, а за
перипетіями сюжету рельєфно проглядає "не завжди збагненна, але виразна духовна суть" [8: 2].
Важливим документальним твором Ю. Клена є його "Спогади про неокласиків" (Мюнхен, 1947), в
яких відтворено найприкметніші риси суспільної та літературної атмосфери 20-х років, висвітлено
важливі (нерідко маловідомі) моменти життєвої та творчої біографії як самого автора, так і митців з його
найближчого оточення. Ця мемуарна книга особливо приваблює подробицями приватного життя
неокласиків, згадками про їх дотепні та влучні взаємохарактеристики (напр., М. Рильський про
М. Зерова: "непитуща знаменитість"), розповідями про творчі стосунки (рецензування творів, дружні
поради, обмін саморобними книжечками-"гутенбержитами") [9]. "Спогади про неокласиків" є цінним
документом про ту епоху, в якій формувався і розквітав талант Ю. Клена та його сучасників і водночас
моторошним свідченням про "викриття" неокласиків, репресії щодо них – аж до фізичного знищення. У
цій книзі письменник ніби повернувся до "тих загиблих Архімедів, що з ними в Києві він виховувався і
виріс як співець української духовності" (Ю. Лавріненко). "Спогади" водночас можна інтерпретувати і як
біографічну проекцію на художній текст, котрий переконливо доводить майстерність Ю. Клена-прозаїка.
Систематизація та ґрунтовний аналіз прозової спадщини Ю. Клена дасть змогу частково посунути
проблему реставрації історії української літератури в її повноті та об'єктивності. Перспективність
дослідження очевидна, оскільки фактично поза увагою вчених на сьогодні залишаються окремі
новелістичні твори; художні ж нариси поки що не були об'єктом спеціальної наукової інтерпретації.
Детальне вивчення прозових текстів письменника в сучасному художньому просторі з його поетичними
творами становить один із важливих напрямів подальших інтерпретацій творчої спадщини Ю. Клена. Це
дасть змогу адекватно оцінити її як завершене естетичне явище.
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Томчук О.Ф. Проза Юрия Клена: проблемы интерпретации.
Предметом статьи является проблема интерпретации новелл Ю. Клена. Отслеживаются
доминантные форматы эпического стиля писателя, типодифференциальные признаки его новеллистики
в связи с художественно-философскими установками. Исследуются проблемный спектр и фабульное
разнообразие прозы, выделяются импрессионистические и романтические тенденции в ней, выясняются
специфические модусы художественного бытия. Внимание сосредоточено на метафизическом аспекте
мироощущения Ю. Клена, его неизменном интересе к идеям Сковороды и характерным для барокко
художественным приемам моделирования действительности.
Tomchuk O.F. The Problems of Interpretation of the Prose by Yuriy Klen.
The article studies the dominant formats of the epic style of the writer as well as typodifferential indications of
his novels in connection with artistic and philosophic precepts. It studies the problem spectrum and the plot
variety of prose, defines impressionistic and romantic tendencies, and singles out specific modus of the artistic
being. It makes a feature of the metaphysical aspect of Klen’s outlook, his invariable interest in Scovoroda’s
ideas and the baroque artistic means of reproducing the reality.

196

УДК 883.3-32(09)"19"
Л.В. Макаренко,
здобувач
(Житомирський педуніверситет)
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ КЛЕНА
Аналізуються у поетичній структурі тексту метафори, які образно виражають психологічний стан
ліричного героя.
Юрій Клен (Освальд Бургардт) донедавна відносився до "забутих" письменників. Причини того
"забуття" відомі: ідеологічні фальсифікації творчості, замовчування поета, котрий не сприйняв
радянського режиму та емігрував за кордон. Після першої літературознавчої хвилі "повернення імен"
(біографічні статті в пресі, огляди творчості, публікація творів) надійшла пора грунтовного вивчення
літературного набутку цього письменника, який в Україні в 20-х роках належав до "грона п’ятірного"
неокласиків, а в еміграції входив до "празької школи".
Актуальним аспектом вивчення творчості Юрія Клена є проникнення в художній світ його поезії,
з’ясування естетичної природи образної мови його творів. На наш погляд, один із ефективних шляхів
дослідження цієї проблеми - з’ясування особливостей реалізації у поетичних текстах Юрія Клена
метафори, що належить до найпоширеніших літературних тропів. Це дасть можливість значно
розширити уявлення про вербальні механізми творення образів, про конкретну художню та смислову
роль таких образів у тексті, про риси індивідуального стилю та рівень літературної майстерності поета.
Особливе місце у поетичних творах Юрія Клена займають метафори, які відображають складні
психологічні переживання ліричного героя.
У процесі аналізу поетичних текстів стає очевидним, що значну групу складають метафори, створені
внаслідок уособлення внутрішніх дій та станів людини. Базовими в таких метафорах є поняття з
емоційної сфери: душа, горе, жаль, співчуття, смерть, туга, сум, жах, радість.
Зокрема, можна виділити такі типи цих уособлень.
1. Метафоричні сполучення, що констатують психічний стан, почуття на певний момент: "тугою нам
налилися серця", "в серці сум росте" [1:296], "моя осіння туга, лагідна і ніжна (...) пливе", "над серцем
стомленим несуться хмари", "нудьга обсотувала все довкола", "я весь горю, горю в безсмертній тузі",
"дише диким, лютим жахом вогнем насичений етер", "шальками урівноважені всі наші радощі і сум",
"поразки темний біль", "і квітне вже журба в його словах".
2. Метафоричні сполучення, що передають динаміку, зміну психічних настроїв і станів людини: "з
димом смуток твій летить у комин, щоб з ним розвіятися серед хмар", "весь мул таверн, барліг, портів
скипів і смерчем полетів по прірвах щастя і відчаю", "відлине в степ не раз прибій шаленства, розпачу і
блуду", "вихор болю і розпуки нас завертів у крузі", "тобі здушила душу знов лиха хвилина і зневіра?",
"пориває туга в край надземний".
3. Метафоричні утворення, що характеризуються незвичною сполучуваністю компонентів. Поетичне
мовлення, як правило, надає нового стилістичного звучання віршам Юрія Клена, творить нові словесні
конструкції: "корч захвату йому аж м’язи звів", "степами гуни котили веселий свій гнів", "завмер у крику
сміх", "всі поля серпами гніву скошено (...) серце крукам на поталу кидаю", "то, може, щастя відлетіло
на крилах вечора і снігу", "за обрієм в обіймах необорних гарячий день зомлів", "де гаврами гасає голий
жах", "у черепі закаламутивсь розум", "мої страхи нічні щурами шугають у дірах", "я був відомий поет,
а нині тільки нервів жмут", "всіх пориває лють і сказ", "мара нам видива гаптує", "складаймо в полі
радісне багаття з берези мрій, з омели снів".
4. В окрему групу слід віднести метафоричні сполучення зі стрижневою лексемою сон (спати).
Аналізуючи фактичний матеріал, виявляємо такі випадки використання визначених метафор: "серце
дише сном і вродою прийдешньої весни", "сон доторкнувсь пучками повіків", "десь у травах рідних піль
моя доля тихо спала", "а сни мої були прочани до храму дальнього краси, до таємничого Тибету", "і сни
неждані розквітнуть у червоному вінку", "а короля всю ніч душив кошмар", "ти до кінця плекаєш любий
сон, що всі думки твої бере в полон", "не ми - в диму - з потужних мрій вирощували сни імперій",
"склепає очі нам червоний сон".
5. Для поезій Юрія Клена характерне використання трьох варіантів семантичного наповнення
метафор зі стрижневими лексемами п’яний, хмільний, п’яніти на позначення психічного стану людини,
які через апелювання до чуттєвої сфери ілюструють емоційний стан героя, його світосприйняття
відповідно до подій і визначають в тому чи іншому контексті декілька експресивних оцінок, серед яких
розрізняємо:
а) позитивну експресивну оцінку: "вдихай у себе волі вихор і п’яній", "сп’янілості єдина мить, коли
ти знов стаєш поетом!", "від вітру й морозу п’яне, те сонце, що викохувало глід", "десь у садах п’янкіше
пахнуть квіти", "цвіте вся широчінь полів сто раз сп’янілою весною", "яка хмільна відрада - іти
назустріч дням";
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б) негативну експресивну оцінку: "негоди нездоланних днів не вбили в них жалобу п’яну, яка погнала в
марну далечінь", "сонце всміхалось п’яно, (...) на білизні його ребер виграє marche funebre", "морозяний,
холодний ранок вітає похід тих колон, а сонце в очі світить п’яно", "воно [місто] тебе затягне й кине у
свій солодкий, п’яний вир";
в) експресивну оцінку, що передає змішане почуття насолоди та небезпеки, захоплення і страху,
породжене, наприклад, складними стосунками чоловіка і жінки або дією алкоголю: "до них жага летіла
п’яно", "І та жага весняна, що буйним цвітом процвіла, дощами зрошена і п’яна", "не золотий
китайський чай, - від нього будеш п’яний".
Звертаючись до почуттєвої сфери людини, Юрій Клен створює метафори, які передають внутрішні
порухи, різноманітні рефлексії, психічний стан. Особливістю метафор цього класу нерідко є незвична чи
суперечлива сполучуваність компонентів. Поетичне мовлення Юрія Клена надає нового стилістичного
звучання усталеним конструкціям, виражає самобутність його індивідуального стилю.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
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Матеріал надійшов до редакції 5.03.2004 р.
Макаренко Л.В. Психологические метафоры в поэзии Юрия Клена.
Анализируются в поэтической структуре текста метафоры, которые образно выражают психическое
состояние лирического героя.
Makarenko L.V. The Psychological Metaphors in the Poetry by Yuri Klen.
The author analyzes the metaphors that figuratively express the mental state of a lyrical character in the poetic
structure of the text.
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВИЗНА У СОНЕТАХ МИКОЛИ ЗЕРОВА
У статті розглядається традиційне та нове в будові сонетів М. Зерова
Сонети М. Зерова є зразком нерозривних зв‘язків класичної культури й сучасності. Поетичними
творами він прагнув досягнути гнучкості й точності у виявленні своїх думок та почуттів, досить
вибагливо підходив до добору лексики, виявляв винахідливість у передачі смислових відтінків. У роботі
над сонетними формами М. Зеров постійно орієнтувався на вивірені віками закони поетичної творчості.
Проте орієнтація на класичні канони не заважала М. Зерову творчо підходити до осмислення
традиційних рис сонетописання. Дотримуючись формальних параметрів сонета і подаючи художній твір
як зразок єдності форми і змісту, поет намагався узаконити "саме недодержаність і зрив" [1:164]. "Я
знаю, Ви скажете: "Але ж при чому тут форма сонета?" Одповідаю: при тому, при чому фрак на молодих
джентльменах в Ітон-коледжі. Джентльмен повинен носити фрак, немовби виріс і народився в ньому.
Поет повинен писати сонет, немовби зрісся з його вимогами і трудністю" [2:1071]. Сонети стали справді
серйозним кроком у творчих пошуках неокласика. Завдяки М. Зерову була розширена тематика творів,
підсилена психологізація змісту. Розвиваючи можливості канонічної строфи, автор дає заголовки своїм
творам, використовує епіграфи, що відтворюють головну думку твору. Епіграфи, як правило,
використовує із поезій інших авторів, із фольклорних, античних та біблійних джерел, частину творів
присвячує своїм друзям, зокрема неокласикам. Також бачимо, що поет використовує елементи гумору,
іронії, сатири та сарказму, завдяки яким розкриває і висміює негативні явища в житті суспільства. Автор
наповнює класичний жанр новим, неповторним звучанням, об‘єднуючи більшість творів у тематичні
цикли. Завдяки змістовому багатству, М. Зеров далеко вийшов за межі класичного сонета. "Для мене
сонет (...) не жанр, а тільки логічна схема" [2:1070]. "Наш теперішній сонет мало подібний до сонетів
найстарших майстрів – де в ньому Петрарка, дю Белле? Все інше: змінилися думки, теми, образовий
добір, ритміка навіть, хоч тут лишаються ті ж чотирнадцять рядків, ті самі катрени і терцети" [2:1067]. В
листі до Р. Олексієва М. Зеров стверджує, що "можливості сонета сильно обмежені чотирнадцятьма
рядками та традиційною його тематикою. Проте безперечно (...) і те, що сонет належить до жанрових
форм "растяжимых". Чотирнадцять рядків сонета, при різному тематичному виповненні та різній
синтаксичній організації, справляють враження то довгого, то короткого вірша" [2:1064].
Відзначимо вміння автора поєднувати стислість та чіткість форми із змістом. Поету вдавалося у
першому творі сонетних циклів зосереджувати увагу рецsпієнта на мотивах та настроях, що
розкриватимуться в наступних поезіях. Так, у циклі творів "Ars poetica" М. Зеров розкриває власне
розуміння мистецького процесу, а перший сонет "Класики" символізує поетичні настрої, симпатії та
впевненість у правильності обраного творчого шляху. Наступні сонети актуалізують увагу на різних
гранях мистецького пошуку. Сонетописання свідчить про відповідальне ставлення М. Зерова до розвитку
жанру канонічної структури. По-своєму розуміючи проблему традиційності та новаторства, поет змістом
своїх творів доводить нерозривність культурних зв‘язків минулого і сучасного. Дотримуючись загалом
вимог складної класичної строфи, М. Зеров одночасно вдається до нових тем, ідей та образів, а також
наповнює їх новим змістовим навантаженням. Сонет неокласика є строгою формою, що складається з
чотирнадцяти рядків. Складовими сонетної форми, як і класичних зразків, є два катрени та два терцети.
П‘ятистопний ямб, що утвердився в нашій літературі як канонічний, наявний і в творчості М. Зерова.
Проте деякі твори (наприклад, "Тут теплий Олексій іще іскриться зрана") написані шестистопним ямбом,
а в "Князі Ігорі" та "Олександрії" лише останній рядок шестистопний. "Що краще: п‘ятистоповий ямб чи
шестистоповий? Я без найменших вагань висловлююсь за п‘ятистоповий. Шестистоповий вірш – сумна
необхідність, напр., при передаванні Ередія. Як умістити сонет із "Трофеїв" в 146, 148 складах?
Мимоволі, а інколи і свідомо берешся за 174, 176. Шестистоповий ямб, на мій погляд, одноманітніший,
скучнить його глибока і фіксована цезура" [2:1066].
Зміст сонета будується також за класичним взірцем, що відтворюється у внутрішній композиції
сонета. Підходячи до характеристики твору з погляду його змістової будови, зазначимо: І катрен –
утверджує основну тему твору; ІІ катрен – теза, що була визначена в першому катрені, розвивається по
висхідній до найвищої точки.
Отже, у двох катренах по наростаючій розкривається тема, спрямована на з‘ясування психологічного
стану ліричного героя або ж певної ситуації, оцінку якій намагається дати автор. Перший терцет
визначає розв‘язку, яка знаходить своє підтвердження в перших рядках другого терцета і завершується
сильним та довершеним щодо експресивності останнім рядком-висновком – замком сонета. Це орієнтир,
який М. Зеров під час творчого процесу постійно тримає у своєму полі зору. Проте відзначимо власний
підхід до сприйняття класичного жанру поетом. М. Зеров вкладає головну думку в останній терцет, чим
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досягає закономірного і повного обгрунтування висновку. Так, наприклад, у сонеті "Finale" автор у
останніх рядках зумів сконденсувати всю глибину батьківської трагедії:
Стою німий і жити вже безсилий:
Вся думка – з білим і смутним горбом
Немилосердно ранньої могили [3:69].
Подібну конденсацію думок, вражень і почуттів можемо простежити в інших сонетах – "Вергілій",
"Чупринчин сад в Оглаві" та ін.
Як бачимо, М. Зеров не намагався в останньому терцеті повністю підкорятися законам сонетної
форми. Поет сміливо використовував вище згадані новації, тим самим утверджуючи в традиційному
сонетописанні свої штрихи в неокласичному стилі. Та в цілому М. Зеров дотримується канонічної
форми. Катрени мають чітке кільцеве римування (АББА АББА). Терцети, як правило, римуються за
схемою французького сонета (ВВГ ДГД). Наприклад, сонет "Визволення". Проте зустрічаються випадки,
коли автор дещо зміщує позиції у римуванні рядків терцетів і наближається до італійської схеми (ВВГ
ДДГ). Наприклад, сонет "Скорпіон".
Проте М. Зеров не був копіювальником стилю французьких чи італійських поетів. Заслугою
українського сонетяра є те, що він зумів гармонійно поєднати у своїй творчості основні здобутки
класичних шкіл і реалізувати їхні вимоги на українському грунті. Неокласик надавав особливого
значення дзвінкості й точності рим. "Найкраща комбінація рим у терцетах. Для мене – ccd + ede. При
такому порядкові забезпечується чоловіче закінчення при жіночій римі в початковому рядку, і навпаки:
жіноча клаузула останнього вірша при чоловічій у першому" [2:1066]. Так, закінчуючи другий катрен
жіночою римою, М. Зеров завершував перший рядок першого терцета чоловічою римою. Для прикладу
можна використати сонет "Діва". Схема римування катренів, як правило, лишається незмінною в сонетах
неокласика. Щодо римування терцетів, М. Зеров застосовує певні варіації, спричинені звуковими та
смисловими навантаженнями слів, як, наприклад, у сонеті "Скорпіон". Згадувані сонети ілюструють
майстерність та вправність М. Зерова у володінні звуковим багатоголоссям української мови, а також
прагнення не відступати від класичних канонів. Проте подальший розгляд творів засвідчує нові
можливості авторського письма. Так, звернувшись до поезій, написаних протягом тридцятих років,
відзначимо деякі відхилення від вимог звукових закінчень у рядках. Це можемо помітити на прикладі
сонета "Finale". Можливо, підвищуючи майстерність сонетописання, поет вийшов на рубіж глибшого
смислового дослідження слова, чим сприяв новому розвитку і певній модернізації класичного жанру.
Дотримуючись класичних вимог, М. Зеров кожну строфу сонета, як правило, завершує крапкою, не
використовує повторення слів. Але в той же час констатуємо: "щодо заборони повторюваних слів і
неточних рим мушу сказати: "серці" і "терцій" – рима точна, а повторення: "Poor Yorick" у першому
терцеті сонета не псує. Поняття точної рими в українській поезії – при неопрацьованості теоретичній і
практичній цієї ділянки – евфонії – мусить бути трохи поширене, порівняно до російської. У сонеті
Бажана "Залізнякова ніч" "третіх" – "кетяг", на мій погляд, рима цілком сонетна" [2:1066]. Варто
відзначити й закінчення строф риторичними запитаннями, що створює атмосферу неперервного
авторського пошуку відповіді на поставлені питання. Так, у сонеті "Таємничий острів" другий катрен
завершується питальними реченнями, що сприяють загостренню загадкової ситуації в житті героїв:
Під дахом гранітової світлиці
П‘ять колоністів мучаться – хто ж він,
Що доглядає їх серед нуртин?
Існує він чи, може, тільки сниться? [3:49].
Крім цього, зустрічаються й випадки завершення строф крапкою з комою, що екстраполює
неперевершеність мистецької думки. Наприклад, сонет "Poor Yorick!" Не менш цікавою є авторська
спроба означити закінчення строфи трьома крапками. Завдяки цьому прийому, М. Зеров передає
незакінченість думки. Так, у сонеті "Kosmos" зустрічаємо:
Зринає він, дзвінкий і розмаїтий,
На шістдесят земних коротких літ
З грузького дна – латаття ніжний цвіт,
Щоб нам жагу безмежну напоїти…[3:41].
Постійний творчий пошук, спрямований на реалізацію думок, мрій у сконденсованій формі сонета,
сприяв утвердженню нових мистецьких підходів. М. Зеров постійно наповнював класичний сонет рисами
власного поетичного стилю. "Сонет – то є архітектурний принцип, а не декорація (...) єсть жанри, які вже
поширились, застосувались і живуть, поволі модифікуючись. Такий, наприклад, сонет" [4:76-77]. Завдяки
осмисленню вимог класичної форми, поету вдалося виявити нові відтінки цієї форми в сучасній поезії.
М. Зеров справді постає перед нами в ролі модифікатора сонета. Свіжість та оригінальність авторського
мислення спостерігається в нових ідеях, чистоті та милозвучності мови. Базою евфонії є майстерне
використання багатогранного природного звучання українських фонетичних груп, внаслідок чого всі
звуки вимовляються чисто, чітко та ясно. Серйозна робота над сонетами сприяла уникненню збігу
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приголосних, повторів слів та висловлювань. Слова у реченнях об‘єднуються за вимогами звукової
структурності, фонетичної злагодженості мови. М. Зеров постійно прагнув до милозвучності, звукової
гармонійності при доборі слів, ураховуючи не тільки смислову сторону слів, а й ступені їх музикальних
відтінків. При цьому поет постійно намагався зберігати в сонетах звичайну розмовну інтонацію, чим
досягав неповторного звучання творів.
Широке використання фонетичних, лексичних, морфологічних та синтаксичних засобів мови помітне
у всій поетичній творчості М. Зерова. Так, сонет "Суниці" на фонетичному рівні відтворює колорит
пейзажних картин, що оточують ліричного героя. Завдяки засобам звукозапису, автор інтонаційно
виділяє слова із цими звуками, підкреслюючи їх значимість та емоційну напругу. Звукові повтори
сприяють повнішому та виразнішому відтворенню психологічних переживань ліричного героя, який
намагається знайти хвилини спокою для своєї душі. Переважаюча алітерація звуку [с] передає моменти
психологічного тиску суспільства на авторську свідомість та наростаюче бажання усамітнення з
природою:
Од псів гавкучих солодко спочить,
Од ницих душ, підступства і тривоги [3:46].
Розкриттю психології людей сприяє й асонанс [і], [о],[и].
На лексичному рівні відзначимо епітети: "шум розлогий", "хмаркою пухнатою", "високий день",
"веселих запашних суниць", "соків земляних" [3:46]. Епітети, підкреслюючи характерну рису певних
предметів, сприяють більш глибокій передачі думок та мрій ліричного героя. Для підсилення емоційного
звучання авторської думки поет використовує в сонеті "Суниці" персоніфікацію ("шум іде") та
метонімію ("шум хмарою темнить").
Із морфологічного боку – основними рушійними силами авторського творчого процесу є
застосування іменників та прикметників, що найбільш точно віддзеркалюють почуття ліричного героя.
На синтаксичному рівні зазначимо використання автором складних речень, а також
дієприслівникових зворотів: "примкнувши вії", "соків земляних відчувши міць". Заслуговує на увагу і
думка М. Зерова стосовно архітектури терцетів. "По-моєму, терцети можуть бути і окремими реченнями,
і інтонаційними, замкнутими у собі кусками одного речення" [2:1066].
Розвиваючи сонетний жанр в літературі 20-30-х років, М. Зеров довів невмирущість сонета. Поезія
неокласика сповнена особливими принадами гармонійного поєднання минулого і сучасного. Сам термін
"неокласичне" є зразком цього вдалого поєднання, адже, застосувавши канони минулого, поет наповнив
українську культуру класичною неповторністю. При цьому М. Зеров ретельно дбав про урізноманітнення
тематичного наповнення сонета.
М. Зерову вдалося, застосовуючи традиційні чинники сонетного жанру, використати багаті елементи
українського фольклору. Звукова система нашої мови була широко застосована поетом як своєрідний
процес пізнання світу, а полісемантика слова, відповідно, переросла в глибокий та осяжний резервуар
образності.
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СИМВОЛІСТСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САМОТНОСТІ У "МАЛЕНЬКОМУ РОМАНІ"
ГАЛИНИ ПАГУТЯК "РАДІСНА ПУСТЕЛЯ"
У статті досліджується художнє вираження декількох типів жіночої самотності та її символістська
концептуалізація.
Для Г. Пагутяк характерне постійне звертання до проблеми самотності впродовж усієї творчості та
намагання вмотивувати людську самотність чинниками не лише соціальними, а й психологічними.
Феномен самотності в її творчості розглядається як гуманістична характеристика людства, через яку
воно спізнає глибини буття в парадигмах хаосу й впорядкованості.
Однак, перш ніж розглядати цю проблему, варто зазначити, що ми маємо справу з оригінальною
психікою особистості, що виступає першоджерелом такої текстотворчості. "Психологічний тип, зазначає М. Моклиця, - який утворюється завдяки природній домінанті у внутрішньому світі розуму або
емоцій, сенсорики або інтуїції, увиразнюється в процесі рефлексії і на якомусь етапі починає виражати
стосунки людини зі світом [1:237]. Для Г. Пагутяк найважливішою є опозиція духовне – тілесне, її
інтровертна психологія так чи інакше демонструється різного роду містифікаціями, мовою натяків, що
дає нам змогу говорити про інтуїтивний психологічний тип. Інтуїція, як психічна домінанта Г. Пагутяк,
веде її до пошуку символічної мови. А рівень комунікації наратора та нарататора передбачає, що ми
беремо участь у певному таємному досвіді, відчуваємо потребу говорити про нього. Потреба
дешифрування тексту вимагає напруження наших декодуючих спроможностей (за В. Ізером), тобто
актуалізацію елементів нашого буття, часом не усвідомлюваних. У процесі прочитання твору
відбувається творчий перегляд світоглядних засад не лише автора, а й самого читача. Можливо, "це і є
головною корисною дією літературної критики, яка допомагає усвідомити ті аспекти тексту, які
залишаються прихованими у підсвідомості, і яка задовольняє (чи допомагає задовольнити) наше бажання
розмовляти про те, що ми прочитали" [2:273].
"Маленький роман" "Радісна пустеля" Галини Пагутяк – це данина самотності, прочитаній на
регістрах жіночого письма. У цьому творі вона виходить на традиційне для символіста протиставлення
двох світів, біблійну поетику демонічного й божественного. Невизначеність людського буття
висловлюється письменницею через поняття Священного Писання: "Нового Еклезіаста не потрібно: ми
всі живемо згідно зі старим" [3:79]. Але вона всеодно створює свій варіант Євангелія, афористично
формулюючи його основні догмати: "Бог творить, сатана перетворює, людина страждає" [3:81].
У романі відтворено тему спокуси сатаною й демонами людини ("Якийсь демон, Ліліт з очима,
заверненими в порожнечу" [3:82]. Тема духовного перетворення людини на вищу - це основна проблема
людини, мета її існування. Героїня спрямовує всі сили на видобуття із себе цієї "іншої" особи, чистішої,
палкішої, відродженої для добра. І ця, друга, "інша", ніколи не знала самотності й безнадії.
Твір сповнений різних ремінісценцій та алюзій (Лоренс Стерн, Корсар тощо), які підсилюють
самотність героїні, адже все, що для неї залишилось живим, насправді є паперовим, книжним, частково
буфонадним. Використовуються також старовинні біблійні форми оповіді як то – молитва, заповіт,
сповідь тощо. Характерне місце: "Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішну… Багато
днів і ночей я повторюватиму цю мантру, навіть коли все закінчиться і я замість пекла опинюся серед
людських і господніх садів Урожа, їстиму білі черешні, які вночі світяться поміж темного листя" [3:86].
Найбільше жахає героїню нездатність відродитися, яка може раптово проявитися в природі її душі, бо
гріх "невідродження" зробить її "самотньою в старості, як була самотньою в дитинстві" [3:87].
Поступово в тексті актуалізується мотив божевілля, яке за своєю природою протистоїть відродженню
("Божевілля має лице страху" [3:88]. Самотність божевілля як неіснуючий світ, світ зворотньої
парадигми, без пам’яті й казкових черешень Урожа породжує страх божевілля (де божественне і
диявольське поєдналося і змішалося) та бажання будь-що від нього звільнитися, навіть ціною смерті, яка
народжує світло. "Смерть – це любов, яка, породивши нове, має право зникнути" [3:89]. Героїня
Г. Пагутяк дякує Богу за те, що не стала божевільною, а розплатилась за свої гріхи самотністю, бідністю,
слабкістю. Отже, спокутуючи самотністю, героїня сподівається відродитися. Щоб здолати ворога своєї
душі, вона повинна визначити його суть, тому в тексті можна знайти кілька афористичних визначень
химерної сутності самотності. Ось одне з них: "Коли нас будять, ми спимо. Коли ми будимо, інші сплять.
І це називається самотністю" [3:91]. Творчість усвідомлюється як вища цінність для письменниці. І
водночас маємо справу з письменницьким божевіллям та письменницькою самотністю. Якщо в часи
Г. Флобера вважалося, що письменник просто зобов’язаний час від часу повертатися до вежі із слонової
кістки, що його духовне зростання відбувається саме там, у самотності його інтелектуальних злетів і
падінь, принципове відсторонення письменника від натовпу в добу модерну, власне, й породило
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декадентство, то в часи Галини Пагутяк в українській літературній інтерпретації зникає межа
письменницького життя й загалу, для більшості письменників вежа із слонової кістки стає лише
ідіоматичним висловлюванням. Героїня "Книги снів і пробуджень" міркує: "Справжній дім не повинен
бути лише притулком, лише вежею зі слонової кості, лише фортецею" [4:30]. Тим більше дивує розвиток
концепту письменницької самотності в її прозі, адже вона малює картину відсторонення героїні від
загалу крижаною стіною, за яку та нікого не пропускає, окрім рідних. Письменницька самотність – це не
відторгнення світу в цілому, а лише океанів його марноти. Крім того, перед нами яскравий замальовок
саме жіночої письменницької самотності, фемінні ознаки якої проглядають через нехтування
недолугим чоловіцтвом, поглиблення материнського рефлексу, перенесення ознак "жіночності" на
оточуючий світ тощо. Для пагутяківського варіанту жіночої письменницької самотності властивий
притлумлений трагізм, що компенсується контактом з іншим світом, даром незвичайного творчого
сновидіння: "Мені судилася роль творця, а не виконавця. Хай світи, які я вигадую, недосконалі, але в них
перенесені деталі з того світу, де я змушена жити; і я не надто високо стою, щоб упасти й розбитися.
Вони, як моя дитина, з плоті й крові. Тим паче, що кожна людина здатна створити багато світів. Я не
знаю, звідки в мене ця потреба, як вона виникла. Певно, це сни. Всі мої книги народжені снами, чи
напівсонними видіннями. Довколишній світ – це уламки, з яких я творю інші світи" [4:21]. Проблема
жіночої обраності у сучасному світі не стоїть так гостро, щоб існувала об’єктивна потреба її доводити,
тому абсолютність креативної здатності жінки-письменниці не доводиться письменницею, а
увиразнюється у формах супідрядних понять, як то: вигаданий світ, марення-сни, привиди-провидіння
тощо. Воля до творчості робить героїню одержимою. Одержимість відсторонює її від реального світу, її
помешкання стає пусткою для тіла, душа ж оселяється у світі вигаданому, у легіонах нею вигаданих
світів.
"Радісна пустеля" – це тріумф письменницької справи над "суєтним світом". Авторка приходить до
висновку: "Нашу неповторність дав нам Бог, і треба жити в мистецтві, а не жити мистецтвом,
простягаючи жебрачу руку" [3:97]. Молитва починає символізувати у цьому творі не лише спокуту чи
прохання до Бога, а й тортуру душі, що постійно відхиляється від божественного зразка. Тема духовних
тортур як прикмети переродженння також обіграна Пагутяк ("Коли я була зовсім молодою, мріяла стати
якщо не мученицею за віру, то одержимою Божим Духом. Виснажувала себе постом, шмагала терновим
віттям, що росло впереміж з шипшиною під монастирським муром. Мені здавалось, що самокатування
звільнить мій дух. // Потім я зрозуміла, що це не шлях до Господа" [3:101]). Зрікаючись тортур
навмисних, героїня не може позбутись тортур наперед визначених долею: втрата коханого, сирітська
доля тощо. Вона йде до свого відродження не соборно, з одновірцями у церковній тиші, а самотужки,
випробовуючи власну душу та серце жорстокими хвилями самого життя. Фактично, ці фрагменти
"Радісної пустелі" є відвертим богошуканням з ідеєю навернення до живого Бога, не розтлілого
людським суєтним служінням йому.
Символічною є й назва твору – "Радісна пустеля". Адже символіка пустелі укладалась в системі
релігійного світобачення протягом віків і має усталені ознаки самовизначеного усамітнення з метою
переродження духу, доторкання до божественного начала світу, езотеричного сходження. Ці значення не
зникають в художньому варіанті Галини Пагутяк. Біблійним лейтмотивом пустелі завжди є спокуса. У
Галини Пагутяк читаємо: "Опинившись у пустелі, зазнаєш ще якийсь час спокус. Замість вічної смаженої
картоплі приносять екзотичні наїдки. Замість чистоти – залицяльник з ранньою лисиною. Замість
скромності – лестощі. Кілька крапель отрути солодкої й приємної на смак. Слід усе це прийняти,
подякувати й забути про коштовні подарунки. Бог посилає нам випробування у вигляді нещасть, а
лукавий – спокусливі дарунки" [3:113]. Отже йдеться про оцінку життя у реальному світі: воно марне у
своїй спокусливості, тлінне і недосконале, порівняно з тим світом, до якого прагне душа. Пустеля стає
радісною для героїні саме тому, що вона вистояла перед спокусами диявола. За спостереженням Лариси
Шевченко, "модерне ідиостилістичне трактування християнської символіки продукує інтелектуальні
парадокси, за якими пустиня символізується з місцем народження слова, гармонії чи усамітнення для
творчості (як у К. Воннегута, де батько не розуміє сина, що прагне побачити пустелю, аби взяти у неї
музику). Смислові парадокси лише відтіняють сталість традиції символічного осягнення світу та
присутність в історичному й психологічному часі як цивілізаційну динаміку" [5:271].
Другий семантичний план пустелі пов’язаний із повним зреченням тілесно-тварної основи життя,
тобто з потягом до чистої духовності. Вітаючи своє відродження й радіючи з нього, героїня заявляє: "...Я
ще не належу пустелі, я ще тільки приходжу до неї у гості" [3:114]. Пустеля для Пагутяк тотожна
потойбіччю, оскільки потребує від смертної людини такого очищення духу, який можливий лише при
цілковитій втраті плоті.
Сутність діалогізму і в цьому творі Галини Пагутяк спрацьовує на символістську концептуалізацію
самотності в художньому просторі. Так вибудовується він між двома мовними субстанціями: героїнею та
Богом. Одвічний діалог людини й Бога реалізовано у "Радісній пустелі" як фактично єдину діалогічну
структуру, решта художніх повідомлень мають значення лише інформативно-побутове, а чи
203

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

беззастережної констатації почувань із світу людей та живої природи. Утворення такого діалогу з
абстрагованим началом, з Абсолютом, також є демонстрацією специфіки усамітнення героїні, для якої
найкращим співбесідником виявляється саме Бог. Героїня розраховує на порозуміння лише з боку Бога,
світ нового Еклезіасту, сучасний їй світ людей та їх невловимих порухів і жадань, ворожий їй та
асоціюється з сатанинською присутністю.
Для Галини Пагутяк властива символістська концептуалізація самотності у ракурсі збільшення
сакральних ознак світу жінки, що врешті-решт, і є тими новими властивостями жіночого письма, які
стали здобутком автора. Внутрішній світ жінки-митця усвідомлюється як головний естетичний об’єкт.
Пошуки несвідомого у внутрішньому світі відповідають пошукам символістів. "Символісти, - як
зазначала М. Моклиця, - несвідоме шукали у сферах духовних, містичних, а не біологічних, як це робили
психологи"[1:87].
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Караблева О.В. Символистская концептуализация одиночества в "маленьком романе" Г. Пагутяк
"Радостная пустыня".
В статье исследуется художественное выражение нескольких типов женского одиночества и ее
символистская концептуализация.
Karableva O.V. The Symbolistic Conceptualization of Solitude in a "Minor Novel" by N. Pagutyak "The
Desert of Joy".
The paper studies the artistic expression of a few types of women’s solitude and its symbolical conceptualization.
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ ПРОЗИ ПОКОЛІННЯ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ
Стаття дає узагальнений аналіз головних характеристик, властивих образам героїв української
літератури перехідного періоду.
Вагоме місце під час аналізу художнього тексту посідає характеристика головних героїв. Але не в усі
часи вона була точно визначеною. Особливо неоднозначною ця "характеристика постає під час так
званих перехідних періодів", час зміни культурних цінностей, пошуку нових світоглядних та художніх
орієнтирів.
Рубіж кінця ХХ століття завершив радянську добу в українському літературознавстві. Література
80-х рр. створювалась під час розпаду імперії, її ідеологічних міфів, і тому до неї важко вже було
пристосувати критерії минулих, давно усталених художніх систем.
Критична ситуація в літературі цього часу відображена на всіх її рівнях: у намаганні створити нову
концепцію людини, нову модель світу, у проблематиці, загальному пафосі, експериментальному
"змішуванні" художніх засобів різноманітних стилів…". Змін зазнає, порівняно з літературою доби
соцреалізму, і герой прози вісімдесятих.
Але слід зауважити, що літературна діяльність покоління цього періоду є ще не досить дослідженою.
Не так багато маємо й публікацій, які стосуються вивчення типів героїв цього часу. Як правило,
науковці, аналізуючи цей проміжок, вдаються лише до поодиноких характеристик. Ґрунтовної праці, на
жаль, не маємо. Серед дослідників, які порушували це питання, слід відзначити Терлецького В. [1],
Демську Л. [2], Білоцерківець Н. [3], Лавринович Л. [4], Харчук Р. [5], Поліщук [6].
Дана стаття ставить собі за мету об’єднати найґрунтовніші публікації з теми дослідження, й
окреслити основні риси літературного героя прози покоління вісімдесятників.
Герой прози 80-х створюється як повна протилежність герою соцреалізму. Про кризовий перелом
говорить зміна місць дії – з центру на периферію. Замість передового члена суспільства описується
соціальний, "духовний" марґінал; замість переможця – невдаха. Високі ідеї борця за комунізм, були
замінені вирішенням побутових проблем; оптимістичне сприйняття – трагічним; почуття колективу –
самотністю; життєві перспективи – на повну безвихідь.
З позицій соцреалізму – це антигерой, а з точки зору літератури "нової хвилі", персонажі творів
соцреалізму – дійові особи ідеологічного міфу.
Людина трактується 80-ми, як жертва соціальної системи, яка не дає змоги їй до самореалізації та
закриває перспективи розвитку.
Терлецький В. піднімає питання і про "брак у суспільстві такого поняття, як "герой нашого часу"".
Аналізуючи сучасну ситуацію, він робить висновок про те, що це відбувається не тому, "що нація не
здатна його породити, а тому, що знецінився, негілювався дух геройства, звитяги, справжньої чоловічої
сили. Які типажі домінують?, – продовжує він, – збоченці, психічно хворі, здебілізовані люмпени,
продажні й дрібні людці, скоробагатьки, злодії… Замість сильних духом приходять фемінізовані
ожіночені напівчоловіки, котрі наприкінці століття уособлюють звиродніння патріархальних цінностей
[1:15].
"В сьогоднішньому житті нелегко відшукати прообрази таких героїв, які були б зразками для
наслідування",– говорить і В. Панченко [7 :229].
"На місце романтичних героїв, аристократів духу, лицарів честі та справедливості у літературу
прийшли злочинці, вбивці, маніяки, наркомани, некрофіли, самогубці та ще цілий ряд духовно
кастрованих індивідів. Їх навіть не можна назвати особистостями, бо про який дух, яку волю та дорогу в
себе можна говорити у випадку скаліченої психіки творців та споживачів масової культури… У сучасній
літературі навала насильства, бруду і смерті", – стверджує Леся Демська [2 :123].
Н. Білоцерківець, говорячи про героїв прози 80-х, визначає що це – "рафіновані інтелігенти та люди
"дна", божевілень і притонів" [3:28].
Лавринович Л., говорячи про героя роману Ю. Іздрика "Воццек" підсумовує: "… і не персонаж, це
швидше скомплікована істота, яка здатна розпастися на кількох осіб або повністю розчинитися у
власному болі" [4 :43].
Кравченко А. звертає увагу на "безпорадність героїв перед життям, що навіть гинуть у нерівному
двобої з ним" [8 :48]. Як приклад автор наводить повість Галини Пагутяк "Соловейко".
Аналізуючи прозу восьмидесятників, він також говорить про те, що її герої стоять, здебільшого,
осторонь центральних конфліктів епохи, переважно замкнуті в рамках власного внутрішнього світу,
приватного життя й інтересів побуту.
Про героїв прози Олеся Ульяненка критики зазначають, зокрема, що вони "живуть на марґінесі
соціуму", всі романи переповнені "дебілами-алкоголіками".
© Воловод Н.М., 2004
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Хоча, як вважає Харчук Р., "героя прози 80-х" не можна оцінити однозначно" [5:11]. Цю думку
поділяє і Панченко В.: "Яких же героїв дали "вісімдесятники"? Вони не одновимірні" [7:133]. Це
відбувається, можливо, тому, як вважають дослідники, що українська культурна модель формує людину
апатичну, мляву, мученика, якого всі експлуатують. Бо цей мазохістський комплекс глибоко вкорінений
в українському світогляді.
У прозі 80-х рр. піднімаються й проблеми, які раніше були або забороненими, або не привертали до
себе належної уваги. Серед них варто зазначити:
– взаємодію людини з Богом;
– зміст буття;
– можливість пізнання людини.
Інколи герої прози "нової хвилі" здатні на протест, але, на жаль, в основному через самогубство. Хоча
в кінцевому результаті так і не відбувається з’ясування змісту існування, втрачається орієнтація на
самоідентифікацію, яка пов’язується як з традицією, так і з ідеологією.
Концепція людини прози "нової хвилі" – це повна втрата героєм свого екзистенціального статусу,
відсутність чітких меж самоідентифікації.
Внутрішню спустошеність у душі героя, що втратив свій екзистенціальний статус посідає агресивний
побут. Людина починає уявляти себе функцією виживання в умовах побуту, зображеного жахливим,
фантастичним. Людину переслідує жах внутрішньої спустошеності та жорстокості повсякдення,
невизначеність, відсутність стійких внутрішніх зв’язків та орієнтирів, що є характерним для перехідної
доби у житті суспільства. Таким чином серед героїв прози 80-х рр. зустрічаємо:
– людину – як жертву соціальної системи, побуту, власної фізіології та людину – як екзистенційну та
моральну порожнечу;
– людину, яка знаходиться у складних взаємостосунках з оточуючим світом та яка створює його за
своїми законами, відтворюючи стан загального глобального хаосу. Герой опиняється не в змозі не тільки
створити та гармонізувати свій внутрішній універсіум, але навіть іронічно обіграти свою внутрішню
суперечку.
Отож, за оцінками критиків, герої художніх творів покоління 80-х змальовуються переважно як
бездуховні, не здатні мислити, самодостатні, що не перетворюють світ у ролі творця, не "справжні
люди", які не стверджують свою внутрішню цінність та неповторність. З точки зору соціальної – це
жертви, а екзистенціальної – порожнечі.
Сподіваємось, що подана стаття приверне до себе увагу дослідників цього періоду. А з нашого боку
стане частиною дисертаційної роботи, пов’язаної із вивченням творчості покоління 80-в.
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НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЗІ Ю. АНДРУХОВИЧА
Предметом статті є аналіз необарокових тенденцій в сучасній українській літературі на основі
романів Ю. Андруховича "Рекреації" та "Перверзія".
Аналізуючи українську літературу кінця ХХ ст., варто вказати на схожість ситуації її існування до
попередніх етапів, насамперед періоду бароко. Зазначимо, що феномен бароко в українській літературі –
явище не нове, але й не досить досліджене. Довгий час основна увага приділялася історії розвитку
реалізму. Бароко, яке за своєю суттю є відбитком "нереалістичного" мистецтва, або залишалося поза
увагою дослідників, або трактувалося як негативне і непритаманне українській літературі.
Барочна культура витворила тенденції, які характеризують добу зламу, коли виникає потреба змін та
періорієнтацій у світосприйнятті, руйнування традицій. Ці тенденції увібрали у себе весь комплекс
ознак, іманентних кризовим ситуаціям, що призвело до їх модифікованого повторення в інших часових
проміжках літературного розвитку.
Торкаючись проблеми кризових моментів в українській літературі, варто зазначити, що на відміну від
зламів, які прослідковуються у часи бароко, кін. ХІХ – поч. ХХ ст., у кін. ХХ віку зламність отримала
нове звучання, перед нами вже не література боротьби чи протистояння, а постборотьби, втоми і
порожнечі, за яких загострюється потреба у психологічному самокопанні, аж до мазохізму, іронічному
спогляданні себе і світу, запереченні будь-яких норм і правил. Але при якісній зміні причини виникнення
кризи (події кін. ХХ віку спровокували спробу переоцінки митцями двох основних міфів, перший з яких
йде від людської природи – це право особистості на власну свободу, другий від суспільної потреби – це
право на національну ідентифікацію в умовах постколоніального часу), наслідки залишилися ті самі:
кітчевість, буфонадність, надмір, психологічна потреба подолання особистісної кризи. Це дозволяє нам
говорити про необароковий характер української літератури на схилі ХХ віку, а суто барочні тенденції
(ефект контрасту, динамізм, психологізм, переосмислення класичних образів, бінарність мислення), які
простежуються у прозі, поезії та драматургії цього періоду, трактувати як необарокові. Окреслимо, що
необарокові тенденції, які є модифікованими варіантами найхарактерніших ознак бароко, варто
визначити як ті, які притаманні будь-якій добі зламу (найчастіше це кризи кінця століть, коли
відбувається перехід від однієї фази розвитку до іншої). Вияв необарокових тенденцій обумовлений
підсвідомим "вибором" митців (або напівсвідомим – гра форми як вияв протесту в авангардистів). Дане
твердження базується й на тому, що будь-який вияв творчості є актом підсвідомої діяльності. Свідомий
відбір характерних рис бароко і наступне їх застосування на практиці не завжди відповідає тому, що ми
вкладаємо в поняття "необарокових тенденцій", наразі це скоріше ілюстрація, що демонструє вміння
автора використовувати досвід минулого або його нездатність витворити власний стиль (наприклад,
чимало сучасних Франкові письменників використовували християнські образи, біблійні сюжети, але
досліджуючи лише поему "Мойсей", можемо говорити про необароковість твору, адже Франко не просто
ввів у текст релігійний міф, а переосмислив образ біблійного пророка на основі власного бачення, яке
відповідає часові критичного становища харизматичної особистості в суспільстві). Розглядаючи ж
проблему кореляції терміну "необароко", зазначимо, що адекватніше в нинішній ситуації у літературі
використовувати на позначення згадуваних явищ поняття "необарокові тенденції". Адже порівнюючи,
для зіставлення, пару "романтизм – неоромантизм", з яких останній спромігся виділитися в окрему
стильову течію, з парою "бароко – необароко", зазначимо, що друга пара реально не існує (необароко –
це не напрям чи стильова течія в літературі, а лише набір певних ознак, які притаманні іншим явищам
перехідних періодів : модернізму, авангардизму, постмодернізму).
Найхарактернішою репрезентацією окресленого вище феномена стало угруповання Бу – Ба – Бу.
Представники угруповання проголошують себе відкритими, демократичними і національними, остання
риса пов'язана з "слугуванням рідній мові", яка мислиться як "... відкрита система. Це означає, що вона –
об'єкт не просто любові, а й забави. Мова не терпить нудотності. Гра є найдосконалішим виявом
творення, мова любить, щоб її творили. Творити мову – означає не що інше, як пізнавати її" [1].
Отже, гра стає єдиною можливістю самоідентифікації за умови ситуації, коли зруйноване старе, а
нове лише на етапі зародження, єдиною можливістю позбутися порожнечі, нехай і через перевтілення і
маски, що до того ж цілком природно, адже саме суспільство мислиться як суцільний карнавал,
маскарад.
Надмірна парадоксальність, вульгаризованість дозволяють порівняти карнавалізований бубабізм "з
комунікативною теорією модернізації, що асоціюється з інверсією офіційних і традиційних форм
культури та засвоєнням структур масової культури (кічу, року, перфоману)" [2:166].
Варто зазначити, що карнавальність, гру, деструктивний сміх пропагують не лише представники Бу –
Ба – Бу, але й вся українська прозова сатира кінця ХХ століття, презентована в "Опудалі" (1997)
("Мораль подвійних і потрійних стандартів, коли говорилося одне, думалося друге, а робилося третє,
перетворила країну вічнозелених помідорів у веселий карнавал, на якому було прийнято славити
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короновані опудала, а поза спинами тихенько хіхікати з Політбюро, в якого від старості вже давно
розсунулася черепиця. ... аура веселого карнавалу ледь стримувала сміх.") [3:5-6].
Найяскравіше необарокові тенденції прослідковуються у прозі Ю. Андруховича. Твори автора стають
спробою постмодерної інтерпретації необарокових тенденцій, спробою, за допомогою якої автор трактує
життя як суцільну ілюзію, химерну гру, в якій іронія та остаточне божевілля дозволяють ідентифікувати
себе у світі руйнівної моралі кінця віку.
Роман Андруховича "Рекреації" вповні відобразив кризу особистісного "я" людини кінця століття,
людини, яка, шукаючи себе в собі, перебираючи ролі і маски (дійство відбувається у межах карнавалу )
вдається до містифікацій (найпростіший рівень : "– Я є громадянин Швайцарії, доктор медицини
Попель, – відрекомендувався дідусь, коли вони рушили, – приватна лічниця в Люцерні, кантон
Байонна. – Штундера, – повідомив Немирич. – Немирич,- повідомив Штундера" [4:42]), які в свою чергу
підкріплені містифікованою дійсністю, яку варто означити, як реальну фантасмагорію. Кожен з героїв
переживає власну нічну подорож страху і самотності (феномен дороги в творах бароко), роблячи спроби
вирішити внутрішню проблему на зовнішньому рівні, найчастіше таким рівнем стає секс і випивка
(зазначимо, що вибір напрямку власного руху, проектується на засадах химерної свободи, вдаваної, а не
реальної, яка попри твердження на кшталт: "Кожен з нас вільний у своєму виборі. Невільні люди не
створять вільного карнавалу. Хочеш бути вільним – будь ним" [4:50] вичерпується усвідомленням
кожного з героїв, що вони були лише ляльками у руках всесильного Мацапури). Події, люди, які
трапляються на шляху стають спонукачами наступних дій. Під ранок містифіковане оголення кожного з
героїв (чи то жіночого втомленого "я" Марти, яка стверджує, що "найгірше те, що я наперед знаю, як
воно все там буде, В Чортополі... голова тріщатиме, очі розчервоніються, ах, як усе це відомо, звично, ці
свята, це Воскресіння Духу, ця порожнеча ..." [4:39], чи самотнього і фізично невдоволеного "я"
Мартофляка : "І сам я на всьому світі, і нікому мене не треба... і сам я тепер на всьому світі, який є не що
інше, як марнота марнот і повне безглуздя" [4:75], чи одірваного від етнічного кореня, пошматованого,
зомбованого владою "я" Штундери, чи потребуючого нових вражень "я" Немирича) завершується
містифікацією зовні, яка робить героїв ще більш розгубленими, перетворюючи їх на юродивих. Якщо
герої барокової доби у прагненні подолати кризу власного світобачення витворюють концепцію, яка є
спробою поєднати непоєднуване (Бога та природу, ідеальне та матеріальне, релігійне та світське) і тим
самим доєднатися до чогось за масштабами рівного світоутворенню, то герої кінця ХХ ст., зрозумівши,
що всі їх пошуки лише блазнювання, приходять до думки, що наступного дня доведеться знову "читати
вірші", тобто шлях до себе закінчується там, звідки починався, а, отже, опозиція "я" – "я" не потребує
вирішення, вона вічна, як і проблема, що в світі було першим – матерія чи ідея.
Полотно роману, як і творів доби бароко, відтворює дві взаємопроникні риси: схильність до
традиційного (як народного – фарс карнавалу, так і класичного – прямі алюзії на Булгаковській твір
"Майстер і Маргарита" – нічна пригода з Немиричем, бал Сатани), а також бажання заперечити цю
традиційність, витворивши нове (на цьому рівні знов-таки присутня містифікація: розгортання сюжету
відбувається в двох площинах: відбитки свідомості героїв та авторського "я" через наростаюче кодування
прихованих смислів, тобто авторське "я" послідовно проектується на "я" персонажів і навпаки – у цьому
одвічна гра і присутність письменника: містифікація з віршем: "Вчинивши так, як він запропонував, усі
наготувалися слухати. І почули таке :
Цвітіння дерев найніжніша пора,
найвище зусилля краси і добра,
як чуйно ступаю в зелену країну,
де соком дощів пахне тепла кора...
Непогано, - перебив йому Мартофляк,- але це не твоє, це Андруховича... - До речі, він приїхав
сюди? – впав у мову Немирич. - Мабуть, що ні, - з`ясував Мартофляк.- Я чув, що він зараз пише якусь
прозу" [4:55].
У тексті зустрічаємо цікаве вирішення барокової проблеми співіснування божого світу (або релігії) та
матеріального (або світського). Роман насичений біблійними образами, які мають трафаретноабстрактний характер (назви вулиць, церкви, самого карнавалу, порівняння подорожі до Чортополя з
паломництвом). Біблійні трафарети переплетені з живими й діючими образами анти-божого характеру (
пан Попель – Мефістофель, події з Немиричем – бал Сатани, язичництво - саме свято як втілення живого
травня, оживлення мерців. Все це створює контраст живого і мертвого, реального та ірреального, який
доповнюється протиставленнями з навколишньої дійсності: з одного боку святкове дійство: "ці вогні над
вами, ці літаючи спалахи, це обжирання вогнем, ці барокові стіни будинків, обвішані гірляндами й
зеленим віттям майовим ..." [4:71], з іншого – "Цей морок містечка, ці кажани у дзвіницях, ці свічки на
цвинтарі, ці катівні в підвалах, ці криниці, забиті кістками, цей мотлох у старих кімнатах, це жабуриння у
водограях, ці сміттєзвалища на схилах, ці голоси в підземеллях..." [4:71].
Описи дозволяють стверджувати, що автор естетизує огидне, проте така естетизація, на відміну від
доби бароко, де вона була вимушеною, іде не так від авторського задуму, як від естетики людини кінця
ХХ ст., коли огидне мислиться як внутрішньо притаманне, показове. Така естетизація пов'язана також з
тим, що Ю. Андрухович, задля напруженості сюжетної дії, використовує стилізацію масової літератури.
Ця особливість дозволяє авторові приховати інтелектуальний пласт твору (роман "написано таким
чином, щоб читач міг зупинитися на поверхневій верстві твору, подіях, пригодах, колізіях – і лишитися
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задоволеним, якщо чекав від твору гострого сюжету, виразних постатей, гумору, одне слово –
небанального чтива. Навіть в цьому розумінні читач спроможний зрозуміти хоч якусь частину
авторського наміру, в усякому разі хоча б скандальний пласт твору") [5:17].
Необарокові тенденції прослідковуються й в романі "Перверзія". Саме слово "переверзія" означає
збочення, найчастіше сексуальне, з лат. – це "перекручення (наприклад, першозразка), повалення (хоч би
ідолів), знищення (хоч би старих штампів), perеversus – це перекручений, фальшивий, неправдивий, а
тільки потім вироджений" [5:23]. Назва твору стає символом внутрішніх смислів всього полотна. І
справді, світ героя Стаха Перфецького – це суцільна комбінація непоєднуваного, абсурдного,
потворного, що в свою чергу провокує відчуття трагізму, який межує з банальністю, за умови трагічності
всього, що довкола. Тому не дивним стає самогубство, яке дозволяє відчути свободу, отримати право
кожної секунди бути іншим: "Це несамовитий кайф: зійти з поїзда на невідомій станції і щохвилини
вигадувати для себе можливості нового початку. Здається, тепер мені вже дано це зрозуміти. Я
сподіваюся." [6:79]. Таке потрактування схоже до світовідчуття доби зламу.
Присутні в романі й релігійні мотиви. Але релігійність Стаха також перекручена (священник має
порушити конфіденційність сповіді і розказувати всім усе почуте від головного героя). У цьому
складність і самодостатність людського слова: "Кожне слово стає тотипотентним, – всеможливісним, а
прийнятою – позиція: якби звузити (якби поширити) мову до одного слова, воно могло б означити все;
фраза не має фатуму – в ній закладено можливість виборів" [7:65]. Близькість до такого трактування є в
Біблії, де слово – початок створення життя, але на відміну від християнського бачення – слово Стаха
руйнуюче, воно схованка від відчуття .
Необароковість як складність присутня й у побудові твору, коли зовнішньо розірвані окремі
фрагменти становлять єдине ціле полотно, яке при іншому складанні могло б мати діаметрально інший
смисл або зовсім його втратити. У цьому "коробчана " побудова тексту. Різноманітна, найчастіше взаємо
суперечлива інформація, накладається одна на одну, витворюючи "...ризоматричний лабіринт, в якому
кожна стежка може перетнутися з іншою" [8:20].
Складність побудови пов`язана також з поєднанням автором інтелектуального тексту з детективною
фабулою іронічно-розважального характеру. Напластування сюжетних ліній: переслідування героя
невідомою організацією, любовна лірика стосунків між Стахом Перфецьким і Адою Цитриною,
фантасмагорія з бісівськими ритуалами вказує на те, що Андрухович використовує засоби інших жанрів,
що дозволяє ще більше ускладнити полотно тексту.
Отже, у творах Ю. Андруховича "Рекреації" та "Перверзія" необарокова трагічність особистості,
психологізм знаходять своє вираження у постійному балансуванні героїв на межі між філософами і
дурнями, що забезпечується постійним одяганням маски блазня ("Блазень – найнижчий ступінь
ієрархічної тріади, на яку розпався єдиний колись архетип (Бог – Король - Блазень). Б(лазень) однак
зберігає в собі первинні риси як Бога, так і Короля. Він великий у своїй фізичній потворності (горбатість,
клишоногість, непропорційність окремих членів, найперше статевого, зизоокість тощо) і всемогутній у
своїй глупоті (найчастіше маскованій божевіллям). Довколишній світ усе більше переконує нас, що після
Епохи Бога (панування теократії) та Епохи Королів (панування монархій і аристократій) людство вже
близько двох століть перебуває в Епосі Б(лазня). Сучасна цивілізація все більше нагадує перманентне й
захоплююче Свято Дурнів. Людство сміючись прощається із самим собою" [9:24].
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Статья посвящена анализу необарокковых тенденций в современной украинской литературе на основе
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Yurchuk O.O. Neobaroque’s Tendencies in Prose by Andrukhovich.
The article gives an analysis of the Neobaroque’s tendencies in the modern Ukrainian literature on the basis of
Andrukhovich’s novels "Recreations" and "Perverzia".
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(на матеріалі циклу "Пісні, закохані в мене")

В статті розглядаються окремі аспекти реформування в творчості Ісікави Такубоку традиційного у
японській поезії жанру ліричної мініатюри танка. Ключові поняття: танка, ліричний щоденник,
естетичні принципи японської поетики.
"Є слова, що в цілому світі
ніхто їх не знає,
тільки я
ці слова розумію", раптом подумав сьогодні.
Ісікава Такубоку

Ліричну сповідь найулюбленішого в Японії поета Ісікави Такубоку прочитав весь сучасний світ.
Кілька тисяч "такубокузнавців" на батьківщині Такубоку тлумачать його життя і аналізують творчість.
Принципи реформування поетом жанра танка цілком усвідомлені та зрозумілі і стали для
літературознавців загальним місцем. Але таємниця таланту Ісікави Такубоку залишається невідкритою.
Доторкнутися до цієї таємниці може тепер кожен український школяр, читаючи ще незвичні японські
лірико-психологічні мініатюри-танка у перекладі Г. Туркова [1].
У підручнику з зарубіжної літератури для 8 класу [2:316-319] і у новому, щойно надрукованому
посібнику-хрестоматії для 8 класу [3:478-482] представлені окремі п’ятивірші, які найкраще, на погляд
авторів, характеризують ліричну спадщину поета.
Метою даної статті є співвіднесення окремих танка
з нерозривною низкою п’ятивіршів –
контекстом, з якого вихоплені ліричні мініатюри. Уточнення
жанрової специфіки лірики Ісікави
Такубоку дозволить запобігти методологічних помилок під час вивчення творчості японського поета.
Історію жанру авторитетна дослідниця японської поезії В.М. Маркова пов’язує з мистецтвом
вишуканої літературної гри ренку: "З плином часу танка стала чітко ділитися на дві строфи. Іноді їх
створювали два різні поети. Відбувався своєрідний поетичний діалог. Його можна було подовжувати як
завгодно довго, за будь-якої кількості учасників. Так народились "зціплені строфи" – поетична форма,
надзвичайно популярна в середні віки. У "зціплених строфах" чергувалися тривірші та двовірші.
Об’єднуючи їх по двоє, можна було отримати складну строфу – п’ятивірш ("танка"). Єдиного сюжету в
цій довгій низці віршів не було. Цінувалося вміння раптово повернути напрям теми; при цьому кожна
строфа була дуже щільно пов’язана із сусідніми. Таким чином коштовне каміння, котре витягли з
намиста, буває гарним саме по собі,
та в оточенні інших приваблює новою, додатковою красою"
[4:14 ].
Використовуючи досвід інтелектуальної гри японських поетів 17 століття, Мацуо Басьо із "короткої
пісні" виділив З рядки (хокку). Такубоку продемонстрував сучасникам зворотній процес, повернувшись
до танка, але збагативши її внутрішньою діалогічністю, здатною віддзеркалювати складність миттєвого
переживання. Завдяки пластичному зв’язку із сусідніми мініатюрами, виявилась можливою
трансформація жанру. Такубоку знову зібрав окреме "коштовне каміння" в дорогоцінну низку. Виходячи
за межі миті, відтворюючи рух інтенсивно пережитого часу, поет перетворив окремі записи в
записничку на цілісний ліричний щоденник. Інших участників поетичного діалогу не знайшлося. Тому
поет назвав "короткі пісні" "сумною іграшкою".
Перед нами "Пісні, закохані в мене" – перший цикл танка із книжки "Жменя піску" - визнаний
ліричний щоденник. І тому уявляється цікавим проаналізувати не вирвані із контексту мініатюри, а
хоча б недовгу, але нерозривну низку п’ятивіршів, тобто певну сторінку щоденника, а не окремі танка –
як окремі записи у записничку. Якщо спробувати дослідити, як кожна попередня мініатюра передує рух
думки, настрою, інтонації наступних, швидко розумієш, як міцно, ніжно і нерозривно танка пов’язані
поміж собою на сторінці ліричної сповіді.
Наприклад, у хрестоматії під номером 11 показана танка:
В пухнасту
снігу кучугуру –
гарячими
щоками!
Отак би покохати…
Вона з’являється серед п’ятивіршів 10 і 12, узятих із різних місць щоденника. У перекладі
Г. Туркова, на який покладаються і підручник, і хрестоматія, ця танка під номером 42 має інше
обрамлення, інше продовження:
© Герасимов Ю.О., 2004
210

Ю.О. Герасимов. Жанрова специфіка лірики Ісікави Такубоку (на матеріалі циклу "Пісні, закохані в мене")

43 Як сумно мені,
що маю
аж забагато волі
в нестямному своєму
себелюбстві!

48 Так захотілось мені
похвалити іншу людину!
У серці
від себелюбства –
вже гидко та сумно.

45 Так, ніби прокинувся
після столітнього
довгого сну, забаглося позіхнути,
ані про що не думаючи.

49 Шумить-шумить надворі дощ –
і дома в наших геть у всіх
такі обличчя хмарні…
Та угамуйся ж,
дуже прошу, дощику!

46 Останнім часом,
схрестивши руки на грудях,
я інколи думаю:
"Якби оце вискочив перед мене
велетень-ворог!"

50 Ніби злетів
з висоти височенної якби ж поталанило
з таким відчуттям
життя своє закінчити!

47 Білими стали
й побільшали руки.
Говорять про нього:
"Це надзвичайна людина!"
І ось я зустрівся з ним…
"Деякі мініатюри – це стислі біографії і портретні характеристики сучасників. Такубоку крупним
планом показує що-небудь одне: наприклад, "білі руки, великі руки" славнозвісного літературного
метра. Руки замість самої людини, але відчувається, якою мірою зверхньо-недбало здатні вони зім’яти
чужу долю. Такубоку не каже прямо про всю гіркоту приниження, яку він пережив під час зустрічі з цією
"знаменитістю", та десь поміж рядків ховається жало гострої голки" [5:17]. Європейський читач, над
яким японські літературознавці дещо іронізують, все ж таки потребує для багатьох танка такого
коментаря. Завдяки йому створений Такубоку образ привертає увагу, розкривається.
Танка про важливу зустріч з людиною, від якої багато що залежить у житті юнака, можна вважати
тематичним центром цілої сторінки щоденника. До зустрічі ліричний герой готується заздалегідь. Його
бентежить думка про "себелюбство". Відчувається докора за "нестямне своє себелюбство". Після
зустрічі знову думка про "себелюбство", від нього вже "гидко", але при цьому ще й "сумно": "Так
захотілось мені / похвалити іншу людину!" Не вдалося. Спогади про руки, що "білими стали й
побільшали", не тільки перекреслили сподівання, а й затьмарили настрій, буквально назбираний
напередодні.
"Отак би покохати! .." – передує зустрічі бажання безіменне, але так палко висловлене, що відразу
відчуваєш і самотність ліричного героя, і його потребу мати таке почуття щодо усіх людей, й сподівання
на відповідь.
Зустріти б "ворога велетня"! Та помірятися силами, які юнак відчуває в собі без межі.
Між двома палкими закликами втручається досить різка зміна настрою: докора за "нестямне
себелюбство" - і несподіване іронічне бажання "позіхнути" після "столітнього сну".
Настрій на вагах: чим більше сподівань, хоча і не без самоіронії, напередодні зустрічі, тим довше
після розчарування триває біль і розповсюджується гіркота…
"Йодзьо" - "післяпочуття" - специфічний принцип японської поетики. Не саме почуття, а, так би
мовити, "післямова почуття", відлуння такого глибокого і стійкого настрою, який не здатний охолонути
швидко. Поетика текстів, в яких реалізовано принцип "йодзьо", вимагає читацькою культури,
розрахованої на емоційний відгук, на схвилювання, на активний рух назустріч думкам і настрою поета.
Таке підтекстове почуття важко означити, схарактеризувати,
воно навмисно приховане, воно
стримується, але відчувається в подальшому тексті. Внутрішній зв’язок танка 48 з попередньою 47 є
чудовою ілюстрацією втілення давнього традиційного принципу в реформованому Такубоку жанрі.
А потім, вкотре у циклі, зміна настрою прочитується в зворотньому напрямку з більшою амплітудою:
"Ніби злетів з висоти височенної" – "… Ніби прокинувся після столітнього довгого сну".
Як читатимуться дві сусідні танка за умови, що їх роз’єднали? Чи можливо стверджувати, що
мініатюри самоцінні та можуть існувати кожна сама по собі? Такубоку розташовує поруч тематично
близькі танка, близькість яких не на поверхні і відкривається не при швидкому читанні. Від розумінння
оточуючих танка п’ятивіршів залежить розуміння "складних і подекуди суперечливих настроїв" ліричного
героя: "Ісікава Такубоку – майстер психологічного аналізу, самоаналізу. Він хоче знати правду про себе,
лише правду, занурюючись у саму сутність складних і подекуди суперечливих станів душі. Немилосердно,
з жорсткою іронією він переслідує в собі найменшу тінь неусвідомленої фальші, пози" [5:16-17].
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У цьому зв’язку знову звертає на себе увагу вже згадане слово "позіхнути": "Забаглося позіхнути, /ані
про що не думаючи". З приводу чого позіхнути? З приводу попередньої думки про неможливе кохання,
таке, щоб як "в пухнасту снігу кучугуру – гарячими щоками!" Чи з приводу конкретної передбаченої
зустрічі з літературним авторитетом, якого бажано бачити товаришем, принаймні ворогом-велетнем…
І хоча "у серці від себелюбства – вже гидко та сумно", серце дозволяє собі все ж таки "позіхнути".
Притаманна Такубоку самоіронія приховує почуття гідності, незалежності від будь-кого. Ще не
написані, ще попереду танка:
64 Слугуючи
94 Погинуть хай усі,
усяким самодурам,
хто мене
як люто
хоч однісінький раз
я зненавидів
голову змусив схилити!
своє життя!
Ось про що я Бога молив…
Танка 49 – чи не перше у циклі пряме звернення до природи.
"Шумить-шумить надворі дощ…" – присвячений природі перший рядок мініатюри, сформований за
вимогами жанру (хоча "шумить-шумить" – не так лаконічно, як вимагає традиція). Другий і третій рядки
свідчать про те, як доволі буденно залежать від непогоди "обличчя хмарні…". А далі те, чого ніколи не
знайдемо, наприклад, у Басьо: "Та угамуйся ж, дуже прошу, дощику!" Не знайдемо такої форми
звернення до світу природи. Невимушене, звичне звертання до давнього знайомого, співрозмовника.
Здається, перший рядок цієї мініатюри – це не тільки, і не стільки вияв "печалі одинака", що
відповідає естетичному принципу "сабі", скільки початок завершеної жанрової сценки, в підтексті якої напружені стосунки в сім’ї, нескінченні життєві негаразди. "Дощику, хоча б ти перестав" – не витримує
ліричний герой напруги останніх днів. Інтонація емоційного сплеску, вибуху прориває стриманолаконічну форму танка. Емоційно вирішується кульмінація основного тону цілої низки віршів циклу.
І далі, протягом усього твору, природа – неодмінний, хоча і мовчазний, співрозмовник. В обіймах
природи ліричний герой Такубоку частіше всього шукає самотності – та знаходить захист.
Печаль у Басьо – "печальника Місяця" - естетична категорія філософа, якою той "просвітлює дух".
Для Такубоку "печаль одинака" - "сабі" – це така ж відправна естетична данність. Але дуже швидко
"печаль" стає для ліричного героя реальною: 93 "Печаль? / Це коли терпиш / спрагу в горлянці, /
холодної ночі / скулившись у постелі". Дослідники відзначають швидкий зріст майстерності лірика й
змужнілості його поетичної манери. Мабуть, у житті поета так сталося тому, що форму кожної мініатюри
наповнював сьогоденний реалістичний зміст: 1О2 "Печалюся, / бо в майбутті своїм / чого тільки не бачу!
/ І як печаль оту / прогнати з серця?"
У багатьох випадках дослідниками аналізуються новації Такубоку на прикладі окремого п’ятивірша.
Аналіз сторінки щоденника свідчить, що танка у циклі подібні сосудам, які з’єднані між собою.
Відособлена, вирвана із контексту танка закривається, тобто деформується. Про реформування жанра у
повному обсязі можна говорити, зберігаючи цілісність циклу.
Таким чином, аналіз лише однієї сторінки ліричного щоденника свідчить про те, що танка у циклі
подібні сосудам, які з’єднані між собою. Вирвати п’ятивірш із контексту – означає деформувати його в
результаті зруйнованих змістовних зв’язків. Як результат руйнується цілісність повного циклу.
Матеріал надійшов до редакції 9.03.2004 р.
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Герасимов Ю.А. Жанровая специфика лирики Исикава Такубоку
(на материале цикла "Песни, влюбленные в меня")
В статье рассматриваются отдельные аспекты реформирования в творчестве Исикава Такубоку
традиционного в японской поэзии жанра лирической миниатюры танка. Ключевые понятия: танка,
лирический дневник, эстетические принципы японской поэтики.
Gerasimov Yu. A. Specific Features of the Poetry by Isikava Takuboku
(Based on the Series "The Songs Which Are in Love with Me").
The article considers isolated aspects of reformation of traditional Japanese lyrical miniature of tanka in the
works by Isikava Takuboku. Key words: tanka, lyrical diary, aesthetical principles of Japanese poetics.
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АНАЛІЗ ІДЕЙНО-ХУДОЖНІХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ Л. ФЕРЛІНГЕТТІ
(на матеріалі збірки "Починаючи з Сан-Франциско")
Статтю присвячено ранній творчості американського поета Л. Ферлінгетті. Особливу увагу приділено
новаторству автора в плані художніх особливостей поетики.
Творчість американського поета-бітника Л. Ферлінгетті ще й до сьогодні залишається малодослідженою як у вітчизняному, так і у зарубіжному літературознавстві. Нечисленні публікації, присвячені творчому доробку бітників, на жаль, не розкривають повною мірою всієї складності художньоестетичних поглядів останніх. На наш погляд, дослідження поетичної спадщини Л. Ферлінгетті дало б
змогу більш опукло окреслити ідейно-художні особливості поетики автора в річищі філософськоестетичних засад бітників. Власне в цьому полягає актуальність і новизна даного дослідження.
В 1961 році світ побачила нова добірка віршів поета "Починаючи з Сан-Франциско" ("Starting from
San Francisco"), яка продовжувала багато започаткованих в попередній збірці тем та ліричних сюжетів. В
цій збірці вже рел’єфніше вирізнилася й позиція поета – він намагається бути не лише "аутсайдером"
щодо оточуючого його суспільства, а й прагне взагалі піднятися над матеріальним світом, досягти тієї
"висоти", з якої йому зручно буде осягнути земне життя в усіх його проявах, щоб дістатися істини у
найвищому її розумінні. Виразно окреслився і новаторський характер художніх експериментів поета: він
принципово шукає нових шляхів "метафоризації" світу, вбачаючи в самій метафорі важливе джерело для
осягнення навколишньої дійсності. Власне поет намагається максимально зблизити саму метафору і
думку, в результаті чого постає їхня нова якість, що стає поетичною реальністю, яка має мало спільного з
дійсністю, оскільки між ними існує уява, фантазія поета. Один з відомих філософів ХХ ст. Х. Ортега-іГассет, досліджуючи в одній зі своїх праць проблему метафоризації світу, охарактеризував подібний
процес наступним чином: "В поезії метафора на основі часткової подібності двох об’єктів робить хибний
висновок про їхню цілковиту тотожність. Саме це перебільшення, що порушує кордони істини, і надає їй
поетичної сили" [1:74]. Власне пошуки цієї нездоланної "сили" поетичної метафори якраз і складає одну
з особливостей творчої манери Ферлінгетті в цій збірці, саме експериментуванням з метафоричною
стороною твору він приділяє тут якнайбільше місця.
Як і більшість бітників, Ферлінгетті відкриває для себе феномен "внутрішнього голосу", котрий наділяється великим талантом "містичного прозріння", що дозволяє йому оцінювати події повсякденного
життя з точки зору їхньої "метафізичної" цінності для людини. Цей "внутрішній голос" виявляється спроможним "охопити" всі звуки і фарби життя буквально одномоментно, а завдання митця відтак полягає у тому, щоб якнайшвидше це відчуття "повноти буття" у своєму внутрішньому світі передати віршованим рядком. Безумовно, на звернення до цього "внутрішнього голосу" не могла не позначитися дзен-буддистська
містика. Саме в дзен-буддизмі послідовно обстоюється думка про те, що вимірювати життєвий простір слід
через внутрішній світ людини. Відтак особливого значення набуває проблема індивідуальності, котра
знаходиться у стані "конфронтації" з "іншим" світом, тобто з тією реальністю, що її оточує.
Ця тема, наприклад, розвивається поетом у вірші "Нью Йорк – Албанія" ("New York – Albany").
Ліричний герой цього твору поета починає відчувати глибоке протистояння свого внутрішнього "я"
зовнішньому світові, причому його настрій постійно змінюється: він може відчувати то замилування
довколишнім світом, котрий надихає його на роздуми про світ та людину, то доходити висновку про те,
що трагізм людської істоти, мізерність її існування поряд з промисловими гігантами, якими є сучасні
міста, фактично стає безумовним фактом буття.
Вже на початку вірша ліричний герой звертається до Бога, вказуючи йому на те, що сучасна людина
здатна постійно забувати про такі речі, які мають складати сенс її життя. Йдеться передовсім про
необхідність відчувати щастя як можливий момент етичного пошуку особистістю свого внутрішнього
стрижня самоідентифікації, власне свого "я", над котрим постійно нависає загроза з боку індустріального
суспільства, яке намагається якомога сильніше нівелювати людське начало в особистості.
Індустріальне суспільство постає у вигляді заводу, що нагадує "на червоному узгір’ї / білого
жеребця" ("in a red field/ a white stallion"), який своїм смогом знищує все те, що оточує людину. Червоний
колір в цьому вірші наповнюється додатковим змістом – він стає важливою міфологемою нависаючої над
людиною постійної загрози, пов’язується з відчуттям жаху, самотності, неможливості щось протиставити
тому світу, сутність якого складають токсичні відходи. Лише самотні дерева, листя яких пожухли від
цього рудого смогу, стоять немов би у роздумах про "результати" цивілізаторської людської діяльності.
Образ цих дерев наповнюється не тільки символічним, а й філософським змістом, оскільки, за словами
самого поета, лише вони розуміють (і це поет наочно бачить), що життя неможливо повернути назад. Для
ліричного "я" молодість, що була пов’язана з квітучою природою, – це лише план спогадів, приємних і
водночас сумних, оскільки ліричний герой доходить висновку про те, що на все чекає загибель :
© Рагузіна Л.Ю., 2004
213

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

All gone
in the red end 1 [2:118].
Проте вже в наступному вірші "Ейфорія" ("Euphoria") поет пропонує своєрідний вихід із цієї трагічної
ситуації, в якій опинилася людина, стиснута з усіх боків індустріальними процесами постцивілізованого
суспільства. Для нього це – стан наркотичного сп’яніння, стан "ейфорії", що змінює обриси предметів,
деформує їхній зовнішній вигляд, а головне – породжує в людині відчуття тимчасового "щастя" як
насолоди від життя. В потрактуванні цієї теми, на відміну від попередньої збірки віршів, Ферлінгетті вже
послідовно сповідує бітніківську позицію вседозволеності бажань "вільної" людини, яка не бажає бачити
реальну "реформованість" світу, а натомість протиставляє йому, цьому світові, уявний "далекосяжний"
світ наркотиків, навіть розуміючи те, що вони не стільки допомагають втекти від цієї "жахливої"
реальності, скільки породжують нову "деформовану" реальність, в якій дуже важко зібрати окремі
предмети й зорові образи докупи.
Власне цей момент – "деформація" світу за допомогою наркотиків - стає важливим елементом поетики
вірша. Тут ліричний герой послідовно (як дивиться око) змальовує предмети, людей, події, іноді навіть не
даючи їм відповідної характеристики і не пояснюючи, для чого власне він згадує їх в цьому вірші. Думка
ліричного героя розвивається за принципом вільних асоціацій: то він думає про те, що "ейфорія" накладає
відбиток на його внутрішній світ у вигляді рубців на свідомості, то раптово згадує різнобарвний
символічний китайський живопис, а то раптом бачить перед собою образ дівчини, яка включає програвач з
платівкою джазової музики. Більше того, деякі речі і предмети, котрі належать ліричному героєві,
починають жити своїм, незалежним від свого "хазяїна" життям: туфлі починають блукати вулицями міста, а
свій голос він навіть не впізнає – він звучить для нього як голос якогось "кастрата". Все це підштовхує до
думки про те, що сам він – "апокаліптичне дитя" ("apocalyptic kid"). Проте він і погоджується з цією
думкою, і водночас не погоджується: наркотичний стан "ейфорії" припускає існування одночасного "так" і
"ні". Але все ж таки ліричний герой хотів би вірити в можливість якогось логічного виходу: знову
повторюється образ дівчини з платівкою, що стає символом майбутнього, яке надасть можливості за
допомогою музики досягти стану іншої "ейфорії", вже вільної від дії наркотиків.
Тему відчуженого від людини світу поет зачіпає в такому вірші цієї збірки, як "Приховані двері"
("Hidden Door"). Тут довколишній світ постає у вигляді зачинених дверей, в котрі поет навіть не вважає
за потрібне постукати: він заздалегідь впевнений у тому, що ці двері навряд чи відчиняться. Все у світі
представляє собою "річ в собі" (якщо використати для означення особливостей поетового світобачення у
цьому творі термінологію Е. Канта), оскільки секрет кожної речі – це сакральна таємниця, до розгадки
якої не може підійти ані наука, ані "механічне" суспільство. Поет уявляє собі взагалі жахливу картину
(до речі, типову з точки зору бітниківської естетики): всі досягнення людства можуть бути одночасно
перекреслені. Що буде, наприклад, тоді, коли "відмінять" науку, виробництво, промислові машини,
автомобілі? Що власне за таких обставин буде представляти із себе людина. Висновок поета надзвичайно
песимістичний – залишаться лише наркотики, які можуть скласти сутність "Колективного
Позасвідомого" ("Collective Unconscious"). А зараз люди взагалі забули про свою історичну місію на
землі – бути людьми, а тому і займаються якимись суєтними справами: роблять, наприклад, кар’єру, яка з
точки зору Всесвіту представляє собою не більше, ніж принизливу біганину навколо ілюзорних
цінностей "цивілізованого" життя.
У вірші "Перенаселення" ("Overpopulation") автор займає позицію людини, котру можна
охарактеризувати як позицію "стороннього", який робить один і той самий висновок (ця фраза
повторюється рефреном протягом всього вірша): "Я не можу зрозуміти деякі речі" ("I must have
misunderstood something"). Ліричний герой цього твору принципово не бажає миритися з тим станом
речей у світі, котрий поділяється всіма людьми і розцінюється ними як "нормальний". Те, що
сприймається всіма як звичні речі, у нього викликає подив і нерозуміння. Він не може зрозуміти, навіщо
люди вчиняють нові війни, крокують по вулицях міст в парадній військовій формі з погордливими
посмішками, говорячи усім своїм виглядом, що ця війна – вже "остання". Поет зазначає, що в цьому
натовпі неможливо розгледіти облич "героїв", які проходять повз невелике кафе, настільки вони
одноманітні і схожі між собою. Невже це все лише для того, щоб в черговий раз зробити населення
меншим на декілька мільйонів?
Поет залишається наодинці зі своїм папером, що є єдиною річчю у світі, якій можна довірити свої
думки. Невже увесь світ під час війн починає страждати масовим божевіллям? Чи, можливо, це
всезагальний наркотичний стан? З їдкою іронією поет зазначає:
life is not a drug
made of mushrooms
eaten by Samoyeds in Siberia 2 [2:126]
З іншого боку, як гадає поет, не лише війни представляють загрозу людству. Підступає медицина,
котра вже давно забула, саме про що вона має піклуватися, а зайнялася медичними експериментами і,
1
2

Все йде/ до червоного кінця. ( Підрядник наш. – Л.Р.)

Життя не є наркотиком /що його роблять з грибів /та їдять самоїди в Сибіру. ( Підрядник наш. – Л.Р.)
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зрештою, прийшла логічно до свого "кінця". Для того, щоб людство не вироджувалося, залишається
лише один можливий вихід – не накладати будь-яких "лімітів" та обмежень на кохання, приймати його у
будь-яких формах і виявах, навіть таких, що можуть шокувати міщанську свідомість тих людей, котрі в
усьому звикли орієнтуватися лише на "героїв".
Філософські роздуми про світ та іронічна оцінка людини як істоти, що постійно переймається, як їй
здається, "глобальними" історичними проблемами, складає основу вірша "Спідня білизна" ("Underwear").
Ліричний герой цього твору, за його словами, не "міг виспатися як слід минулої ночі" ("didn't get much
sleep last night"). Виявляється, що причиною цьому послугувала зовні банальна причина – спідня білизна,
котра наштовхнула поета на надзвичайно оригінальні думки. Дійсно, а чи задумувався хтось над нею, так
би мовити, абстрактно? Спідня білизна – це щось таке, з чим кожна людина завжди має справу, причому
це стосується як політиків, так і тих, хто просто вештається по вулицях міста. А тому вона не може бути
просто дрібницею, на яку не слід звертати увагу. До того ж є білизна для чоловіків і для жінок, багатих і
жебраків, є білизна чиста і брудна. Америка може постати в пишній білизні, а може і в брудній, оскільки
політики своїми бруднимb іграми дуже часто заставляють всіх американців потім привселюдно прати
свою "брудну білизну".
"Спідня білизна", таким чином, стає важливою метафорою сучасного життя американського
суспільства, символом її розкоші і злиденності. Найжахливіше – взагалі опинитися без будь-якої білизни.
Поет навіть доходить думки про те, що "поезія залишається спідньою білизною душі" ("poetry still the
underwear of the soul").
З точки зору поетики цей вірш будується на тезі про те, що кожна "річ" навколишнього світу, якою б
буденною і прозаїчною вона не виглядала, може стати важливим об’єктом для віддзеркалення в поезії.
Філософська рефлексія поета тут досягає максимальної глибини, а іронія стає тим важливим джерелом,
котре дозволяє побачити відносність "серйозних" цінностей життя і прихований зміст тих повсякденних
речей, на які людина вже просто не звертає уваги.
Проте, при всій загальній філософській спрямованості цієї збірки, в ній все ж таки є вірш надзвичайно
ліричний. Йдеться про вірш "Будь зі мною і будь моїм коханням", центральною темою якого є тема
ліричного кохання чоловіка та жінки. Твір будується на багатозначній грі слова "lie", яке в англійській
мові має принаймні три значення: а) неправда, брехня; б) лежати; в) бути толерантним до чогось,
прихильним. Ліричний герой нарікає на те, що кохання постійно обманює його, хоча в нього лише одне
бажання – знайти справжнє кохання, усамітнитися зі своєю коханою під деревом в "солодких травах"
("sweet grasses"), де дме лише легенький вітерець, коли минає ніч. Здогадуючись про те, що це лише
уявна ілюзія, зоровий обман, поет все ж таки мріє про можливість такого кохання. Для нього виявляється
найбільшою насолодою навіть не фізичний бік кохання (хоча і його ліричний герой аж ніяк не
заперечує), а можливість спілкування з коханою людиною. Він, зокрема, наголошує:
And let our two selves speak
All night under the cypress tree
Without making love1 [2:133]
Своїм ліричним характером, яскраво вираженою елегійною тональністю цей вірш дещо випадає як із
загального контексту цього збірника віршів, так і суттєво відрізняється від тих віршів бітників, котрі
зачіпали тему кохання у своїх віршах. Проте це ще не означає того, що Ферлінгетті почав в цьому
останньому вірші цієї збірки вже відходити від бітницької естетики і поетики. Скоріше цей вірш вказує
на те, якими різними шляхами і в яких різних художніх формах відбувалося становлення поетичного
мистецтва бітників 50 – 60-х років.
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Рагузина Л.Ю. Анализ идейно-художественных особенностей раннего творчества Л. Ферлингетти
(на материале сборника стихов "Начиная с Сан-Франциско").
В статье рассматривается раннее творчество американского поэта Л. Ферлингетти. Особое
внимание уделено новаторству автора в плане художественных особенностей поэтики.
Rahusina L.Yu. Analysis of Specific Features of L. Ferlinghetty's Early Works (Based on the Collection of
Poetry "Starting from San Francisco").
The article centers on L. Ferlinghetty's early works. Particular emphasis is placed on the innovations in poetics
introduced by the author.
1

І нехай наші душі розмовляють/ Всю ніч під кипарисом / Не кохаючись. (Підрядник наш. – Л.Р.)
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МІФОПОЕТИКА ОБРАЗУ ОРФЕЯ В ОДНОЙМЕННІЙ П'ЄСІ Ж. КОКТO
В статті розглядаються питання взаємозв'язку нових шляхів розвитку літературного процесу в ХХ
столітті, зокрема у драмі, і посилення міфологічного початку як закономірного результату
переосмислення реалій соціально-історичного минулого з метою адекватної реакції на кризові явища
сьогодення. Ідея переосмислення і перетворення історії лежить в основі одного з головних понять
сучасності – міфопоетики. Яскравим прикладом нового бачення історії є трагедія Ж. Кокто "Орфей", в
якій розглянута міфологема Орфея як прототипу месії в контексті сучасної епохи.
При аналізі основних тенденцій розвитку літературного процесу в ХХ столітті чітко простежується одна
характерна риса – міфологічний початок. Посилення міфологічного початку як у модерністської, так і в
немодерністської літературах стає закономірним результатом активних пошуків нових шляхів
перетворення дійсності, переосмислення реалій соціально-історичного минулого з метою відновлення
втраченої цілісності сьогодення. Заклопотані естетико-філософською й ідеологічною кризою на рубежі
століть письменники, немов використовуючи "доказ від противного", вирішують протиставити знеціненій
складності сучасності простоту і неминущу цінність універсальних істин. У цьому зв’язку цілком
обґрунтованим кроком на шляху до гармонії стає звертання до міфологічного початку, до архетипів,
оскільки архетипічні константи дозволяють відновити єдність світу. Через міф відбувається тематизація
історичного буття людини, його звільнення від природи й узаконювання суспільних інститутів влади і
порядку, цінність яких в умовах авторитаризму і безладдя нинішньої епохи важко переоцінити. Іншими
словами, у міфі простежується етиологічна функція, а саме: міф, що йде від потреби в символічному
освоєнні світу родом, починає здобувати індивідуалістичний характер міфотворення, що рівноцінно по суті
ідеї про міф як першоу життєво-чуттєвої дійсність існування соціоприродної особистості.
Цей факт, поряд з легітимуванням суспільних інститутів, ще раз підтверджує невипадковість
виявлення в ХХ столітті елементарних складових міфу – міфем як соціально-психологічного і
структурно-семантичного фундаменту міфу. Звідси гармонічна перебудова світу зі здоровою психікою і
здоровим глуздом, у якому урівноважений синтез особистого і загального іде коренями в міфологічне
минуле. Однак, щоб адекватно реагувати на кризові явища, письменники не просто осмислюють міфи –
відбувається процес сутнісного переосмислення міфологічної спадщини, і саме в переосмисленні історії
лежить головна задача і суть міфопоетики.
Жан Кокто першим з європейських драматургів ХХ століття звертається до міфопоетизації історії, до
трансформації міфологічних сюжетів з метою осмислення найбільш хворобливих проблем сучасності.
Засоби інтерпретації міфів, що започаткував Ж. Кокто у своїх п'єсах "Антигона", "Едип-царь", "Орфей"
були згодом розвинуті Ж. Жироду, Ж. Ануєм, Ж.–П. Сартром, пізніше – театром абсурду. Яскравим
прикладом нового бачення історії служить одноактна трагедія Ж. Кокто "Орфей".
В основі цієї п'єси лежить міф про Орфея, що згідно з "Метаморфозами" Овідія оповідає про
сходження героя в пекло в надії на порятунок дружини. Класичне трактування цієї міфеми є відомою
опозицією культурних героїв Прометей – Орфей як героїв-архетипів. У цій опозиції Прометей
символізує невтомну спрагу до оволодіння життям, що пов’язано з благословенням і прокляттям, а
Орфей – відхід від життя, що дискредитує логіку панування і царство розуму. В Орфеї чітко
простежується діонісієвський початок як антагоніста бога і визволителя від часу. Подібний образміфему, з семантичної точки зору, можна порівняти з "Сонетами до Орфея" Рільке або баченням Орфея
Г. Марселем у роботі "Між християнським екзистенціалізмом і "новим орфізмом"".
В образі Орфея все поліморфно. Міфологічне походження ґрунтується на античній міфології, якій
передувало шумерське сказання про Гільгамеша, центральним епізодом якого стає зішесття героя у
підземний світ. Однак через цю міфему–сюжет проступає новий, додатковий характер основного образа, а
саме: зближення образу Орфея з раннєхристиянським зображенням Месії, зішесття в пекло якого є
частиною апокрифічного християнського віровчення, а тому, поряд з міфологічним початком, можна
говорити і про біблійну основу цієї міфеми. Взявши останню за точку відліку, Ж. Кокто розвертає відому
міфооснову в зовсім іншому ракурсі. Мистецтво, воля і культура, що навічно злилися в класичному образі
Орфея, його месіанське призначення як поета порятунку і спокою, твердження нового буття через спокутну
жертву парадоксальним образом скасовується Ж. Кокто, заміщаючи сучасною прозою життя, хаосом
міжособистісних відносин і непохитності сизіфової праці в плані перебудови буття. Сходження в пекло, що
саме по собі вже припускає наявність богоборчого мотиву в даній міфемі в силу бунту проти кінцевого
часу людини і бажанням повернути стрілки вічності назад, переосмислюється у своїй крайній точці, у
тріумфі абсурду. Абсурдність по суті деміфологізації образу Орфея полягає в тому, що з героя-архетипу,
нехай і конфронтуючого з героями прометеєвського ряду, Орфей Кокто втрачає елементарну етичну
валентність, перетворюючись в стихійну силу, що діє довільно і хаотично, непередбачувано, і що неменш
важливо, завжди згубно. Наділений цим могутнім негативним зарядом, що походить від шару негативізму
та абсурдності об'єктивної реальності, Орфей трансформується з культурного героя в осередок пороку і зла,
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хоча часом у гранично-іронічній формі. Початий Орфеєм шлях у підземний світ, що несе спочатку глибоко
гуманний слід, зазнає серйозних змін, що, як і у випадку, приміром, з головним героєм п'єси Е. Іонеско
"Жертви обов'язку" Шуббертом, що здійснює аналогічний шлях у глибини власної совісті, є руйнівними. Ці
зміни призводять до деградації і виродження класичного ідеалу. Ж. Кокто методично десакралізує до цього
часу священні та непохитні істини, ретельно вивчаючи процес по суті не сходження, а повалення в пекло.
Віддзеркалені в перекрученому світі драматичні конфлікти епохи метафорично перенесені в канву п'єси, де
вони отримують своє логічне продовження, якщо можна говорити про логіку в театрі абсурду. Через
безглуздість, на перший погляд, самої мотивації конфліктів і шляхів їх вирішення все жахаючою стає
основна ідея міфопоетичного шляху Орфея, до якої планомірно підводить нас Ж. Кокто. Сходження в
пекло, відродження дружини втрачають усілякий зміст, безглуздою виявляється сама жертва, тому що
відродженню передує смерть і вона ж за ним випливає: у нашому випадку це антилогіка повторної смерті
Эвридики після повернення з царства мертвих. Причому причиною рецедиву стає Орфей, що порушує
укладений договір, і аж ніяк не випадково, але навмисно, з почуттям найглибшого задоволення. У цьому
контексті відбувається, таким чином, кардинальний перегляд, переосмислення месіанського мотиву як
такого: сумніву підлягає необхідність останнього в умовах екзистенціальної ірраціональності буття і
споконвічної гріховності людини. Богоборча тенденція опозиції, у свою чергу, модифікує в богозаперечну,
мутує у ніцшеанський нигілізм, передаючи тим самим світовідчуття сучасної і прийдешньої драматургу
епохи – епохи заперечення загальноприйнятих цінностей і моральних норм, усвідомлення ілюзорності і
неспроможності традиційних суспільних ідеалів.
Отже, у процесі міфологічного сканування орфічної міфеми в п'єсі Ж. Кокто відбувається очевидне
оппозиціювання, зміна позитивного заряду на негативний, видозміна героя-визволителя і співака життя в
духовного узурпатора, що пророкує смерть. Неможливою, таким чином, стає і християнська місія каяття,
надаючи п'єсі могутній антиклерикальний імпульс, що у рамках століття ХХ вказує на аморфність
релігійного інституту і, насамперед, загальноєвропейську духовну кризу, звуження загіпнотизованої
соціальними катаклізмами свідомості. Взявши за основу класичний міф, Ж. Кокто, як ми переконуємося,
спрямовує його в екзистенціальну площину сучасності, зміщуючи або зовсім скасовуючи колишні
акценти і створює по суті новий міф, наповнюючи останній трагічним пафосом бездуховності і
безвихідності сучасної епохи, позбавленої моральних імперативів.
Таким чином, складові міфу – міфеми, семантичне ядро міфу, – що приведені до єдиного знаменника,
демонструють рух до персоналізації та антропоморфності останнього – у нашому випадку це культ
античного Орфея – і перетворюють міф в одну з універсальних міфологем як відображення світобачення
та ідейного комплексу ХХ століття.
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Коляда О.В. Мифопоэтика образа Орфея в одноименной пьесе Ж. Кокто.
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи новых путей развития литературного процесса в ХХ
веке, в частности в драме, и усиления мифологического начала как закономерного результата
переосмысления реалий социально-исторического прошлого с целью адекватной реакции на кризисные
явления настоящего. Идея переосмысления и пересоздания истории лежит в основе одного из главных
понятий современности – мифопоэтики. Ярким примером нового прочтения истории служит трагедия
Ж. Кокто "Орфей", в которой рассмотрена мифологема Орфея как прототипа мессии в контексте
современной эпохи.
Kolyada O.V. Mythopoetics of Orpheus in J. Coctean's Play.
The article addresses the issues of interrelation of the XXth century literary development in the drama and
intensification of mythological origin as a regular result of reconceivability of the socio-historical background
for possible way-outs of the present crisis. The idea of reconceivability and recreation of history is considered to
be the keystone in the current notion of mythopoetics. J. Coctean's tragedy "Orphee" serves as a vivid example
of history interpretation, scrutinizing the mythologeme of Orpheus as a prototype of Messiah in the present-day
context.
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ТВОРЧОСТІ В.С. БЕРРОУЗА
Предметом аналізу статті є інтертекстуальність творчості відомого американського письменникапостмодерніста В.С. Берроуза. Особлива увага приділяється методу "розрізання та складання",
розробленого письменником у співпраці із британським художником Б. Гайсіним. Ключові поняття:
інтертекст, "розрізки".
Очевидно, жоден із сучасних американських письменників не викликав і не викликає таких
різноманітних, часом діаметрально протилежних точок зору і суджень, як Вільям Берроуз. У США про
Берроуза писали немало, особливо після виходу у світ роману "Голий сніданок" (The Naked Lunch, 1959),
який приніс письменникові світову славу. Крім того, цей твір – одна із останніх книг у Америці, що стала
предметом судових розглядів1. Недостатня ж вивченість творчої спадщини письменника у нашій країні
пояснюється передусім тим, що проза Берроуза не співвідносилася з існуючими естетичними
категоріями. Вітчизняні літературознавці розглядали творчість автора як феномен моральної кризи і
вважали його першовідкривачем "заборонених" тем, незважаючи на те, що проблеми наркоманії та
одностатевих сексуальних стосунків уже піднімалися у літературі (Г. Міллер, Т. де Куінсі, В. Вітмен, де
Сад тощо). Подібна однобокість у аналізі творчого доробку письменника не дозволила віднайти у його
прозі особливості поетики, які і до цих пір залишаються поза увагою вітчизняних дослідників. У
зарубіжному літературознавстві творча спадщина В.С. Берроуза широко висвітлена у критичних роботах
Дж. Скерл, Р. Ліденберг, Т. Мерфі, Дж. Рассела та ін. У запропонованій статті ставиться завдання
проаналізувати інтертекстуальність творчості Берроуза, яка досягається за допомогою інноваційного
методу письма, методу "розрізання та складання" (cut-up technique)2, основаного на монтажі
текстуальних фрагментів. Цей метод був розроблений письменником у співпраці із британським
художником Б. Гайсіним. Гайсін і Берроуз мали на меті здійснити блискавичне захоплення цитаделі
Просвітництва, взявши за основу повний розлад почуттів, як навчали століття тому європейські метри
літератури – Рембо, Бодлер, Готьє і Де Куінсі. Крізь призму часу проступав лік легендарного "старця з
гори" Хассана ібн Саббаха, котрий в ХІ столітті тероризував Іслам з власної фортеці Аламут. Слід також
відзначити, що однією із головних ідей оповіді, написаної за допомогою методу "розрізання та
складання", є розрив зв’язку зі "школою часу". Вразила як Гайсіна, так і Берроуза у цьому новому методі
можливість його використання для авторської опосередкованої реальності, - відмежовувати слово і образ
від загального контексту, від їх визначальної функції, від самого автора.
Тексти, основані на методі "розрізування і складання", можуть служити емблемою того, що сучасні
теоретики називають "інтертекстуальністю", концептом, який визначає літературні праці не як автономні і
цілісні, а як елементи в системі зв’язків з іншими текстами. В какофонії інтертексту, яка постійно окутує
читача, ми звільнені від речення, від граматики і логіки, від звичних ролей слухачів і оповідачів, від
опозиції як внутрішньої, так і зовнішньої. Через призму інтертексту світ постає як велетенський текст, у
котрому все вже колись було сказано, а нове породжується шляхом змішування різнорідних елементів для
створення нових комбінацій. Берроузівська "машина розрізок" (Кулик І., Ліденберг Р.) генерує активність
інтертекстуальної продукції: "Вся музика, всі розмови і звуки записувалися комплектом магнітофонів, що
писали і відтворювали рухаючись на плівках транспортерів та фунікулерів продукуючи розмови і
металічну музику... – Спектаклі на сцені із взаємозамінними секціями пропускали один одного через
Шекспіра, стародавніх греків, балет...- Друкарська машинка що на стрічках транспортерів переміщує серед
полів сторінки половину одного тексту і половину іншого Шекспір Рембо тощо взаємозамінюючись
проходять між полями сторінок у взаємозамінних накладеннях... " [1:64-65].
Загалом, "розрізки" – це механічний метод накладення, в межах якого Берроуз літературно розрізає
абзаци власної прози і творів інших авторів, а згодом знову їх складає у довільному порядку. Це
літературна версія колажної техніки, розбавлена застосуванням інших комунікативних засобів. Автор
транскрибує магнітофонні вирізки (кілька змішаних плівок), шматки кінофільмів (монтаж), проводить
експерименти з іншими комунікативними технологіями (поєднання магнітофонних записів з
телебаченням, кіно чи справжніми подіями), розробляючи, таким чином, власну технологію накладення,
1

В 1966 році верховним судом штату Массачусец Вільям Берроуз був звинувачений в тому, що цей твір
викликає похітливий інтерес до сексу; є відкрито агресивним, оскільки підриває суспільні устрої; не несе в собі
ніякої соціальної цінності. Проте завдяки виступам у суді свідків-експертів Нормана Мейлера і Алена Гінзберга,
котрі назвали "Голий сніданок" книгою чесною, мужньою і такою, яка без сумніву має літературну цінність, роман
був визнаний безпечним для суспільства, а судовий розгляд, у свою чергу, забезпечив йому гарну рекламу.
2
Далі "розрізки".

© Гречуха Л.О., 2004
218

Л.О. Гречуха. Проблема інтертекстуальності у творчості В.С. Берроуза

як своєрідний логічний експериментальний прозовий метод, сконцентрований на використанні досягнень
сучасної культури.
Загальноприйняте твердження про моральність літературних робіт поверхово переглянуте в
берроузівській пропозиції того, як "розрізки", навіть найвідомішого тексту, будуть буквально
реінкарновані у голосі і винахідливості письменника: "Шекспір, Рембо живуть у власних словах. Розріж
лінії слів і ти почуєш їхні голоси" [2:32]. "Розрізана і перемішанa сторінка твору Рембо запропонує тобі
зовсім нові образи. Образи Рембо – справді образи Рембо – проте оновлені" [2:3-4]. Таким чином,
подібна зброя, що проникає у священну недоторканість слова, звільняє "омолоджений потік" оповіді:
"Візьміть будь-який вірш чи прозу, які вам подобаються... чи вірші, які ви перечитували багато разів.
Слова втратили значення і життя на протязі довгих років повторів. Тепер візьміть абзаци іншого вірша.
Заповніть сторінку вирізками. Тепер розріжте сторінку. Ви отримали новий вірш. Стільки віршів, скільки
забажаєте" [2:31]. Такі новоутворені фрагменти є методом контролю, завдяки якому митець нав’язує
читачеві свою волю на базі стійкого символічого матеріалу. Берроуз наполягає: "Ви не можете бажати
спонтанності. Але ви можете представити незрозумілий спонтанний факт за допомогою пари ножиць",
іншими словами, - розрізати текст [3:29]. Таким чином, "розрізки" підривають традиційний спосіб
мислення: "Розрізай, просочуйся через цей спосіб мислення, через всі шаблони мислення, якщо прагнеш
чогось нового... Розріж слова, щоб почути новий голос поза сторінкою..." [2:17]. У такий спосіб Берроуз
захищає власне призначення як необхідну умову звільнення живого дискурсу: "Ви бачите, я не віддаю
переваги використанню власних слів. Мені не подобаються мої слова, оскільки вони передбачувані..."
[2:92-93]. Автор пропонує метод "розрізок", як своєрідний вихід із структури мови, із обмежень
суб’єктивної умовності, з будь-якого визначеного образу: "Слово розділили на елементи, які не
підлягають подальшому діленню. У такому вигляді їх потрібно сприймати, проте цими елементами
можна користуватися у будь-якому порядку, можна їх поєднувати будь-яким чином, вставляти куди
завгодно подібно до захопливої сексуальної аранжировки. Книга залишає сторінки, розсипаючись на всі
боки калейдоскопом спогадів, попурі мелодій та вуличних шумів..." [4:180]. Щоправда, сам Берроуз не
залежить від образу. Йому завжди хочеться підкорити власні слова деструктивним технологіям, які він і
застосовує до текстів інших авторів.
В інтертекстуальності "розрізок" такі зв’язки часто видозмінюються, "вносячи" читача у світ без
кордонів, особистості, авторства чи власності. Берроуз драматизує подібну невизначену багатозначність
на літературному та науковому рівнях в генетичних "розрізках", продукованих "Біологічними суддями"
(Biological Courts) із роману "Нова експрес" (Nova Express, 1964). Ці "біологічні розрізки" представлені
як "експериментальні інструкції", що згодом перетворюються на суб’єкт варіації та перестанови. Для
Берроуза моделі і методи "розрізок" поширюються згідно із антиманіпуляціями текстів до свідомості й
підсвідомості людського досвіду. Письменник розглядає людське життя у всесвіті, як постійну
"розрізку", в якій ми підсвідомо отримуємо інформацію: "Хтось читає газету, і його очі слідкують за
колонкою тексту в стилі Аристотеля: одразу лише одна ідея чи речення. Однак підсвідомо він читає і
сусідню колонку... Це – розрізка: я сидів у нью-йорській закусочній, пив каву з пончиками. Я думав, що
людина відчуває себе територіально обмеженою... я визирнув у вікно і побачив велику "американську"
вантажівку. Це і є "розрізка" - накладення того, що відбувається, на те, про що ви думаєте" [2:4-5].
Визначені кордони і переплетіння власного "Я" та книги є, таким чином, порушенням у
"розрізковому" тексті. За допомогою таких порушень і текст, і індивідуальність мають змогу втекти від
умовності та замкнутості. Зазначене вище спонукає стверджувати, що берроузівська "розрізкова" оповідь
нагадує мрію Р. Барта про "необмежене розповсюдження мови, рамки якої ніколи не замикаються:
утопічне бачення, що приводить до мобільності, багатогранності читача, котрий швидко вставляє і рухає
різноманітні цитати, котрий починає писати зі мною" [5:161]. Такий читач може перетворити будь-який
текст в інтертекст, де всі тексти завуальовані.
Пильна увага до світу, пильна увага до тексту нерозривно пов’язані в берроузівській теорії "розрізок".
Р. Батр же розробляє подібний портрет читача як "пустого суб’єкта" (empty subject), який прогулюється
долиною: "…(що) він відчуває, так це багатоплановість, нездоланність, відхід від беззв’язної, різнорідної
множинності субстанцій та поглядів на майбутнє... Всі ці інциденти наполовину ідентифіковані: вони
походять з відомих кодів, однак їхня комбінація унікальна, основи знаходяться в різнорідній
повторюваності" [6:159]. Надзвичайність "розрізкового" тексту, його парадоксальна комбінація
подібності і різності нагадує такий лінгвістичний нарис.
Як й інваріантний (невизначено варіантний) інтертекст, берроузівська експериментальна оповідь
більше не вважає джерелом індивідуума. Його місце зайняв анонімний журналіст. В контексті твору
читач не слухає авторських персонажів, а лише "звичайний мовний апарат" (common vocal apparatus),
яким є сама мова. Він рухається назад до "Голого сніданку": "Рано чи пізно (всі персонажі "Голого
сніданку" Л.Г.) будуть змушені сказати теж саме, тими ж словами, щоб зайняти у тій точці перетину
одну і ту ж просторову позицію. Користуватися звичайним мовним апаратом... тобто чинити як усі"
[7:222-223]. Щоправда, персонажі "розрізкової" оповіді навіть більше невловимі і взаємозамінні, ніж
219

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 16. Філологічні науки

оповідач із "Голого сніданку", котрий наполягає "I am never here… Never that is fully in possession"
[7:221]. І вже в кінці "машини" дискурсу, персонаж і оповідач виступають тільки під власними іменами,
навколо яких розташовуються різноманітні асоціації. Такі асоціації або вираження здатні мігрувати, як
паразити від одного господаря до іншого. Навіть "Я" читача є, таким чином, деперсоналізованим, а його
індивідуальність направлена на нагадування безликої багатозначності, з якою вона стикається в
"розрізковому" фрагменті. Лірична формула "людина + людина = спілкування" замінена вібруючою
сіткою зв’язків, накладень, колажів.
Берроузівські експерименти із оповіддю відмежовують читача, а темпоральні дислокації стилю
письменника не можуть бути структуровані або пояснені всезнаючим оповідачем. У автора говорить
"Воно", говорить мова. Однак, Берроуз робить все можливе, щоб цьому запобігти. Він розширює свій
дискурс завдяки порушенню меж свідомості, відмовляючись від обмежень мови і власної
індивідуальності. Щоправда, як переконаний письменник, для розширення кордонів та горизонтів
свідомості першими повинні бути зруйновані основні демаркаційні лінії. Це пояснює те, що "розрізки"
стартують, як вправи в негативності, як спосіб дадаїстської деструкції. Вони виступають проти
"забобонного ставлення до слова" [2:3]. Вони повстають проти поняття авторства та влади слів: "До тих
пір, поки слова комусь належать" [2:34]. Крім того, вони виступають проти книги як такої. Як і
інтертекст, берроузівські "розрізки" відкидають право власності і авторське право, та пропонують
порушення регулювання меж і звичаїв. Берроузівський метод демонструє, як "живе слово" (live word)
здатне віддалити "смерть автора" і нудьгу читача.
У власних теоретичних дослідженнях природи письма Берроуз приходить до висновку, що вся
література – це велика "розрізка": "Що є письмо, якщо не розрізка?" – запитує він у "Третьому розумі"
[2:8]. Характерно, що для письменника, як і для таких критиків, як Р. Барт, Ж. Дерріда, М. Бахтін і
Ю. Крістева, будь-який літературний текст – це розділена на частини сітка багатьох текстів, зрощених,
схрещених і злитих. Кожен письменник сприймається як "художник мовної системи", що відбирає і
змішує матеріал. Письменник діє у відповідності до визначених зв’язків мови і літературної традиції. Для
Берроуза "розрізки" – це просто спосіб зробити такі зв’язки зовнішніми. Для письменника вони постають
певним "проривом крізь темряву". В цьому йому близький заклик бітників - "подорож крізь ніч до
світанку" [8:8]. Отже, Берроуз націлений на зовнішнє вираження: "Що я хочу зробити, - так це визирнути
назовні" [2:2]. Його оповідь завжди рухається вперед: від свого внутрішнього ізольованого бачення до
розробленого бачення "третього розуму", викликаного "таємною угодою" власних думок та досвіду з
ідеями Конрада, Еліота і Рембо.
Конвергенція і експансія мають місце в структурі творів Берроуза поза обмеженнями суб’єктивності.
Внутрішній світ думки, пам’яті приєднує зовнішній світ ландшафту та подій. Вони поєднуються зовні
експліцитно, на імперсональних колонках нотатника 1. Нотатники утворюють координативні місця
перетину, які, у свою чергу, пропонують подорожі у часі. Таке розуміння цілі метода "розрізання та
складання" визначає мету Берроуза - створити нову територію, залишивши позаду і власне минуле, і
історію всесвіту в цілому. Він стверджує, що його літературна інновація, наділена містичною силою
передбачення: "якщо ви будете різати сучасне, прогляне майбутнє" [9:105]. Слова вбирають у себе всі
можливі метатези, в які вони можуть включатися. Експериментатор може створити майбутнє шляхом
руйнації синтаксису та рекомбінуванням слів для виявлення їх прихованих можливостей. Берроуз
наполягає на тому, що розрізання тексту експліцитно направлене на досягнення конкретної задачі –
викриття прихованих мотивів тексту й прагнення автора - тезис, який письменник постійно перевіряє на
засобах масової інформації, елементи яких часто зустрічаються в "розрізковій" трилогії2.
"Розрізкова" трилогія автора базується як на методі "розрізок", так і на теорії мови й мистецтва, яку
цей метод репрезентує. Абзаци із лінійною оповіддю змінюються текстуальними монтажами. Багато
абзаців неодноразово повторюються протягом всіх трьох творів і виступають в якості рефренів для
об’єднання роздробленої автором "історії". В трилогії письменник неодноразово звертається до відомих
наукових та літературних досягнень: Нова Моб (Nova Mob), Нова Поліція (Nova Police) і їх команда,
органна теорія В. Райха, саєнтологія, інфразвук, кінематографічна реальність, популярні теорії еволюції,
широке використання мотивів часу і простору, шпигунський роман, детективна історія, ідеалізоване
минуле вестерна, аналіз цивілізації Майя і образ легендарного вбивці Хассана ібн Саббаха.
Найважливіше доповнення, взяте із популярної культури,- науково-фантастичний матеріал, який Берроуз
визнає найефективнішим для репрезентації свого аналізу словесного та образного контролю і його
порушення завдяки методу "розрізок". І коли письменник занурює читача у світ наукової фантастики, то
1

Часто твори автора за структурою нагадують нотатник психічно хворої людини, оскільки логіка
викладення матеріалу повністю відсутня.
2
Письменник використав метод "розрізання та складання" при написанні романів "Машини
пом’якшення", "Білет, який вибухнув", "Нова експрес", що утворюють своєрідну трилогію, яку ми умовно називаємо
"розрізковою" (або "Нова трилогією", оскільки основна ідея оповіді – протистояння двох сил "Нова Поліції" та "Нова
Моб").
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в його манері оповіді ми можемо помітити вплив робіт Г. Балларда, М. Муркока, Дж.Т. Стейнбека,
Н. Спінарда та інших. Відтак, можна стверджувати, що "Нова трилогія" – це "популяризована"
філософська оповідь, суміш двох сучасних жанрів: наукової фантастики і детектива, - комбінація, яка
стала стандартним для автора упорядкуванням наративного матеріалу.
За Берроузом "розрізки" формують "Закон". У визначенні конструктивного розходження Закону,
метод відкидає його панування і пропонує спосіб його знищення. У фрагменті роману "Білет, який
вибухнув" (The Ticket That Exploded, 1962), який відсилає читача назад до "Голого сніданку", Берроуз
цитує відомого філософа Л. Вітгенштейна: "Вітгенштейн казав: "Жодна пропозиція не є аргументом –
Єдине, що не є передбаченим у передбачуваному всесвіті, - це власна передбачуваність....." [1:116].
Скованість Закону утворює віртуальну передбаченість, яка визначає вплив минулого на сучасне,
провокуючи майбутнє на постійне повторення. Втім, виклик Закону, зроблений "розрізками", є не лише
його копіюванням, а й його абстрактною формою, яка визначає суспільство та суспільних агентів,
утворюючи теоретичну основу берроузівської трилогії, що і дозволяє читачеві зрозуміти експліцитний
рівень її наративності. Отже, використання "смужок" тексту видозмінює порядок його прочитання,
оскільки мова – це кодова система, проти якої ми мусимо боротися, переконаний Берроуз. І в даному
випадку вона виступає єдиним доступним нам засобом протистояння системі контролю, нав’язаного
словом.
Ім’я Вільяма Берроуза, відомого американського письменника-постмодерніста, твердо закріпилося у
антології сучасної американської літератури, а його творча спадщина стала предметом численних
досліджень у зарубіжному літературознавстві. Вітчизняними дослідниками до сьогодні творчість автора
до кінця не вивчена; немає фундаментальних досліджень, монографій, які цілком були б присвячені
творчому доробку Вільяма Берроуза, що і відкриває широкий спектр для подальшої дослідницької
діяльності.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.
3.

Burroughs W. S. The Ticket That Exploded. - New York: Grove Press, 1987. – 217 р.
William S. Burroughs and Brion Gysin. The Third Mind. – New York: Viking Press, 1978.
Burroughs W. S. The Cut-Up Method of Brion Gysin. 1961// Burroughs W.S., Gysin B. The Third Mind. – New York:
Viking Press, 1978. – P.25-32.
4. Burroughs W.S. Naked Lunch. – New York: Flamingo, 1993. – 201 p.
5. Barthes R. Ronald Barthes. 1975. Trans. Richard Howard. – New York: Hill and Wang, 1977.
6. Barthes R. Image-Music-Text. 1961-75. Trans. Stephen Heath. – New York: Hill and Wang, 1977.
7. Burroughs W.S. Naked Lunch. – New York: Grove Press, 1966. – 255 p.
8. Stephenson G. The Daybreak Boys: Essays on the Literature of the Beat Generation. – Carbondale, Il.: Southern Illinois
University Press, 1990. – 218 р.
9. Murphy T.S. Wising Up the Marks: The Amodern William Burroughs. – Berkley & Los Angeles: University of
California Press, 1998. - 276 p.

Матеріал надійшов до редакції 12.03.2004 р.
Гречуха Л.А. Проблема интертекстуальности в творчестве В.С. Берроуза.
Предметом анализа статьи является интертекстуальность в творчестве американского писателяпостмодерниста В.С. Берроуза. Особое внимание уделяется инновационному методу "разрезания и
складывания", разработанного писателем в сотрудничестве с британским художником Б. Гайсиным.
Ключевые слова: интертекст, "разрезки".
Hrechukha L.O. The Problem of Intertextuality in W.S. Burroughs’ Works.
The article addresses the issues of the intertextuality in W.S. Burroughs’ work. It centers on the "cut-up
technique" collaborated by the writer and a British artist B. Gysin. Key words: intertext, "cut-up technique".
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ
На основі аналізу навчальних планів спеціальностей "математика", "фізика", "інформатика"
з’ясовуються особливості та визначаються окремі закономірності розподілу дисциплін для
ефективного впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Упродовж останніх років система вищої освіти України зазнає значних реформувань: визначені та
законодавчо закріплені стратегічні напрями її розвитку, вдосконалено системи та процедури контролю
якості освіти (насамперед, ліцензування, акредитація), для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та
профілю підготовки затверджено систему стандартів, які містять вимоги до фахової компетентності та
кваліфікаційну характеристику і системи діагностики якості знань, активно впроваджуються новітні
технології навчання, розширюється та поглиблюється співпраця із закордонними навчальними
закладами. Перед сучасною вищою школою поставлене важливе і надзвичайно актуальне завдання –
"найближчим часом напрацювати адекватні загальноєвропейським принципи побудови навчального
процесу" [1:10]. Серед таких принципів – використання Європейської кредитно-трансферної та
акумулюючої системи (ECTS).
Упровадження на основі ECTS вітчизняної моделі кредитної системи – кредитно-модульної системи
організації навчального процесу [2] – має здійснюватися з урахуванням традицій, незаперечних здобутків
та переваг вітчизняної системи освіти в підготовці фахівців. Подальше реформування нормативної бази
вищої освіти є обов’язковою умовою переходу до нової системи організації навчання. Очевидно, що
виникає потреба у перегляді навчальних планів закладів освіти, оскільки навчальний план – це основний
нормативний документ, що визначає організацію навчального процесу підготовки фахівців. Навчальний
план спеціальності складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми
підготовки фахівців і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін,
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графік навчального процесу,
форми проведення підсумкового контролю, а також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу
студентів [3]. Згадувані стандарти передбачають ряд обов’язкових вимог для розробки навчальних планів
напрямів, профілів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Серед іншого вказуються та
розподіляються за циклами підготовки навчальні дисципліни, що визначають спеціальність. Перегляд
існуючих, складання нових навчальних планів відповідно до вимог стандартів потребує узгодження з
раніше напрацьованими технологіями навчання, управління навчальною діяльністю, відповідними
традиціями університетів. На нашу думку, аналіз навчальних планів спеціальностей, що ліцензувалися
протягом останніх років, дозволить у здійсненому розподілі навчальних дисциплін з’ясувати особливості
та відшукати певні закономірності, які доцільно врахувати з метою вирішення проблеми реформування
навчальних програм і планів для переходу вітчизняної вищої школи до кредитно-модульної системи
організації навчального процесу.
Проведемо аналіз навчальних планів ряду спеціальностей та спеціалізацій вищого закладу освіти, за
якими здійснюється підготовка фахівців – учителів інформатики середніх загальноосвітніх шкіл. На
даний час існують відповідні державні освітні стандарти. Проте стандарти освітньо-кваліфікаційного
рівня "магістр" для окремих напрямів, що передбачають можливість підготовки названих фахівців, ще не
затверджені. Тому проводитимемо аналіз навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
Розглянемо навчальні плани спеціальностей фізико-математичного факультету Житомирського
державного університету, ліцензованих за двома напрямами: "Педагогічна освіта" (спеціальності
"математика та основи інформатики", "фізика та основи інформатики") та "Прикладна математика"
(спеціальності "інформатика", "соціальна інформатика").
Розподіл за кредитами. Навчальні плани названих спеціальностей ураховують прийняту
відповідність між навчальним навантаженням студента у годинах та кредитах: 54 академічні години
становлять 1 кредит. Кількість годин, передбачених на вивчення навчальної дисципліни, визначалася
кратною 27 годинам (0,5 кредиту); 27 годин – це найменша кількість годин, яка може бути встановлена
для вивчення будь-якої дисципліни. Відповідні числові дані містить таблиця 1, де використовуються такі
скорочення: ГСЕП – гуманітарна та соціально-економічна підготовка, ПНП – природничо-наукова
підготовка, ППП – професійно-практична підготовка, ВУ – дисципліни за вибором університету, ВВС –
дисципліни вільного вибору студентів.
© Спірін О.М., 2004
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Таблиця 1
Розподіл дисциплін за кредитами в навчальних планах спеціальностей "математика та основи
інформатики", "фізика та основи інформатики", "інформатика", "соціальна інформатика"
Годин / частка кредиту
27/
0,5

54/
1

81/
1,5

108/
2

135/
2,5

162/
3

189/
3,5

216/
4

243/
4,5

>270/
>5

Разом

2
0
0
2
14
22
36
38

14
5
10
29
15
45
60
89

15
0
5
20
16
0
16
36

12
4
12
28
15
0
15
43

0
0
1
1
5
0
5
6

1
4
3
8
1
0
1
9

0
0
0
0
1
0
1
1

2
8
8
18
0
0
0
18

0
0
0
0
0
0
0
0

6
5
13
24
0
0
0
24

52
26
52
130
67
67
134
264

46%

Вид
підготовки
ГСЕП
НормаПНП
тивна
ППП
Разом
ВУ
ВибірВВС
кова
Разом
Всього за планами
Частина
циклу

50,00%
45,00%

0,5

1

1,5

2

3,5

4

18%
4,5

0%

0%
0%

14%
3

0%

2,5

0,00%

0%
1%

5,00%

2%

10,00%

6%
1%

15,00%

1%
4%

20,00%

22%
12%

25,00%

15%
12%

30,00%

22%

35,00%

28%

% дисциплін

40,00%

>5

Кредити
нормативна частина

вибіркова частина

Середнє значення

Рис.1. Діаграми розподілу дисциплін за кількістю кредитів у навчальних
планах фізико-математичного факультету
Наведені дані (табл. 1, рис. 1) вказують на те, що понад половини (59%) дисциплін нормативної
частини навчальних планів традиційно вивчаються у 1-2 кредитах, 20% дисциплін мають обсяг у 3-4
кредити та 18% дисциплін вивчається обсягом у 5 і більше кредитів. У вибірковій частині майже всі
дисципліни мають обсяг до 2-х кредитів: 74% дисциплін – 0,5-1 кредит, 24% – 1,5-2 кредити.
Таким чином, простежується певна закономірність традиційного розподілу дисциплін у навчальних
планах розглядуваних спеціальностей: у середньому 80% дисциплін вивчаються в обсязі від 0,5 до 2
кредитів, серед яких більше половини дисциплін має обсяг до 1 кредиту. При цьому кожна дисципліна
передбачає майже всі види навчальної роботи для студента: лекції, семінарські (практичні), лабораторні
заняття, самостійну роботу, необхідні форми контролю (заліки, екзамени, курсові роботи) тощо.
Здавалося б, яка різниця, вивчати, наприклад, 1 дисципліну, що має 6 кредитів, чи 6 дисциплін по 1
кредиту для того, щоб опанувати певний обсяг знань, умінь та навичок? Насамперед, для однієї
дисципліни можна більш ефективно застосувати новітні педагогічні технології, зокрема модульні, досвід
використання яких свідчить про можливість зменшення навчального навантаження студента (наприклад,
зменшення кількості лекційних годин за рахунок переорієнтації їх з інформативних на оглядовонастановні, диференціації та індивідуалізації навчання, підвищення регулярності та якості навчальної
роботи, інтенсифікації, а не лише збільшення обсягу самостійної роботи студентів) і забезпечення
належного рівня фахової підготовки. Для кожної із шести окремих дисциплін, невеликих за обсягом,
застосування вказаних технологій, очевидно, дасть менший ефект: для кожної такої дисципліни потрібно
передбачити хоча б мінімальну кількість годин практично всіх видів навчальної роботи (лекції,
практичні, лабораторні, реферати, заліки тощо); важко уникнути дублювання під час розгляду
навчального матеріалу, що призводить до перевитрат навчального навантаження. Скоріше недоліком,
аніж перевагою, за таких умов є те, що читають такі дисципліни різні викладачі однієї кафедри: у
кожного викладача окремий і, як правило, різний стиль викладання навчального матеріалу, іноді різні
форми і методи, технології проведення занять, різне розуміння ступеня важливості даної дисципліни для
фахової підготовки, та, як наслідок, різні вимоги до контролю і пропонованого обсягу самостійної
роботи.
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Слід зазначити, що кількість дисциплін, які паралельно вивчають студенти за один семестр, є
достатньо великою: на розглядуваних спеціальностях – у середньому від 12 до 17 дисциплін на семестр.
У такий спосіб опанування необхідних знань, умінь та навичок під час вивчення окремої дисципліни
об’єктивно зумовлює зростання абсолютного обсягу загального навчального навантаження студента, яке,
за умови переходу до кредитно-модульної системи організації навчання, передбачається вимірювати
відносними одиницями – заліковими кредитами1. Для забезпечення академічної мобільності як одного із головних завдань впровадження кредитно-модульної системи створюватимуться певні труднощі: суттєвою
постає різниця між середнім навчальним навантаженням на 1 кредит у вітчизняному закладі та закордонному,
скажімо європейському або американському, де переважають дисципліни обсягом у 3-6 кредитів, що значно
знижуватиме зацікавленість іноземних студентів у виборі навчального закладу в Україні.
Подрібнення дисциплін за кредитами створює окремі проблеми, пов’язані з плануванням та
управлінням навчальним процесом. Під час складання навчального плану з великою кількістю дисциплін
складніше задовольнити вимоги структурно-логічної схеми підготовки фахівця. Значно легше
розташувати за певною послідовністю та розподілити по семестрах дисципліни, що мають велике число
кредитів, уникаючи розподілу дисциплін як розподілу блоків або розділів однієї дисципліни. Наприклад,
у деяких розглядуваних навчальних планах предмет "філософія" розглядається як дві окремі дисципліни:
"Філософія (етика і естетика)", "Філософія (філософія, логіка)"; на спеціальності "Інформатика" в одну
дисципліну, можливо, доцільно об’єднати дисципліни "Теорія програмування", "Програмування",
"Об’єктно-орієнтоване програмування" та "Системне програмування" або як одну-дві дисципліни
розглянути сукупність дисциплін "Архітектура ЕОМ", "Операційні системи", "Програмне забезпечення
ПЕОМ", "Комп’ютерні мережі", "Основи Інтернет", "Бази даних та інформаційні системи",
"Інтелектуальні системи", "Комп’ютерна графіка". Звичайно, за таким підходом слід уникати крайнощів
– процес укрупнення дисциплін має бути відповідним чином обґрунтований, з дотриманням належних
змістових пропорцій та рівня якості підготовки. Дисципліни з невеликою кількістю кредитів дещо
негативно впливають на розподіл аудиторного навантаження за розкладом занять, на регулярність
навчання студентів. Існує практика рівномірного розподілу аудиторних занять протягом семестру згідно
з графіком навчального процесу. Тому для вказаних дисциплін у розкладі занять часто використовується
тижневе чергування занять, наприклад, 2 години (одна пара) на два тижні (тиждень-"чисельник" або
тиждень-"знаменник"). Якщо на певний день тижня припадає святковий день, то відповідно проводиться
одна пара на місяць. Збігів зі святковими днями за семестр може бути декілька, що призводить до
нерегулярності вивчення таких дисциплін студентами.
Особливістю навчального плану, в нормативній частині якого переважають дисципліни з невеликим
за обсягом навчальним навантаженням, на нашу думку, є його негнучкість, певна консервативність. Для
дисциплін навчальних планів, спрямованих на підготовку фахівців в умовах суспільства з неринковими
механізмами ведення господарства, необхідність у внесенні відповідних змін є невеликою: зміст
дисциплін, обсяг навчального навантаження відносно тривалий час залишаються стабільними. Проте
вітчизняна економіка практично здійснила перехід від планової до ринкової та розпочала інтеграцію в
європейську, світову. Відповідно змінюються програмні вимоги до фахової підготовки випускників
вищих закладів освіти, а тому частіше виникає потреба у перегляді ролі, змісту та обсягів традиційних
навчальних дисциплін і доповненні навчальних планів новими. При цьому проявляється певна
тенденція – за багатьох обставин, іноді не зовсім обґрунтовано залишаються без потрібних змін
раніше розроблені, методично забезпечені, технологічно напрацьовані дисципліни. Таку тенденцію не
можна не врахувати під час переходу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. ЇЇ
потрібно намагатися змінити, щоб по можливості уникнути механічного збільшення кількості
додаткових і, як правило, невеликих за обсягом курсів. Іншими словами, під час розробки освітньопрофесійних програм і складання навчальних планів необхідно перенести акцент з аналізу та
співставлення назв курсів на їх зміст. Окремо слід вказати, що вивчення в певному обсязі однієї
дисципліни замість декількох дозволяє більш гнучко, оперативніше реагувати на потреби сучасного
ринку праці та враховувати нові вимоги суспільства до рівня підготовки відповідних фахівців. Одномудвом викладачам, маючи цілісну картину предмета вивчення, ефективніше провести модернізацію змісту
однієї навчальної дисципліни, ніж узгоджено виконати відповідну роботу групі викладачів для декількох
дисциплін, а така робота може потребувати навіть вилучення окремих, раніше розроблених дисциплін з
незначною кількістю кредитів. Отже, переважання невеликих за обсягом дисциплін у навчальних планах
обов’язково створюватиме певні суб’єктивні причини, що гальмуватимуть процес необхідного
оновлення змісту фахової підготовки.
На нашу думку, наступною причиною існуючого розподілу дисциплін за кредитами може бути
відносно велика кількість кафедр, що забезпечують вивчення споріднених дисциплін. Наприклад, на
розглядуваних спеціальностях психолого-педагогічні курси проводяться щонайменше п’ятьма
кафедрами: педагогіки, кафедрою соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, кафедрою
соціальної і практичної психології, кафедрою загальної, вікової і педагогічної психології, кафедрою
теорії та методики виховання. Ще десятиліття тому таких кафедр було дві: кафедра педагогіки та
1
Заліковий кредит – відносна величина, яка вимірює навантаження студента відносно загальної величини
річного навантаження студента у певному вищому навчальному закладі.

224

О.М. Спірін. Особливості розподілу навчальних дисциплін на фізико-математичних спеціальностях

кафедра психології. Іноді на збільшення кількості кафедр упливає те, що збільшується кількість
студентів у навчальному закладі – збільшується обсяг аудиторного навантаження, збільшується кількість
викладачів, які розподіляються (разом із частиною дисциплін) для створення нових кафедр. Природно,
що кожна кафедра впливає на зміну кількісних і якісних характеристик навчальних дисциплін. У
більшості випадків вона, опираючись зменшенню обсягу годин, вилученню з навчального процесу
дисциплін, вивчення яких забезпечує, намагається доповнити перелік дисциплін новими, як правило,
невеликими за обсягом курсами. Це призводить до механічного збільшення навчального навантаження
студента додатковими формами контролю, самостійною роботою тощо; іноді дублюється зміст окремих
споріднених дисциплін на різних кафедрах. Введення нових дисциплін є виправданим зміною вимог до
фахової підготовки, попитом на фахівців. Однак здійснювати модернізацію програм, навчальних планів,
визначати та узгоджувати зміст споріднених дисциплін на одній кафедрі значно ефективніше, ніж
проводити таку роботу одночасно на багатьох кафедрах. Таким чином, збільшена кількість кафедр, що
забезпечують викладання споріднених дисциплін, є об’єктивною причиною існуючого розподілу дисциплін
навчального плану за невеликою кількістю кредитів.
Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що перехід до кредитно-модульної системи
вимагає перегляду підходів до організації навчального процесу.
Існуючий розподіл дисциплін за навчальними планами розглядуваних спеціальностей
характеризується великою часткою дисциплін обсягом до 2-х кредитів, що з багатьох причин є суттєвою
перешкодою для ефективного впровадження кредитно-модульної системи. Тому доцільно провести
укрупнення дисциплін, збільшивши їх середній показник до 3-6 кредитів та розглянути можливість
об’єднання суміжних дисциплін в окремі інтегровані курси, вивчення яких за необхідності можуть
здійснювати декілька викладачів, використовуючи єдину програму. За таких умов доцільно вводити
інтегровані міждисциплінарні види робіт, оскільки монодисциплінарна система контролю знань
зумовлює перевантаження студентів, низьку якість виконання письмових робіт, зокрема рефератів,
курсових робіт.
Графік навчального процесу за традиційною, переважно двосеместровою схемою навчального року
доцільно переглянути, розподіливши кожен семестр щонайменше на дві частини (модулі) для того, щоб
скоротити кількість дисциплін, що вивчаються паралельно. При цьому дисципліни з невеликою
кількістю кредитів мають вивчатися з використанням модульно-рейтингових технологій та відповідних
форм контролю знань, що не потребують окремого додаткового часу для підготовки (наприклад, 3-4 дні
для складання іспиту). Такі дисципліни можна згрупувати в окремі семестрові модулі, а інші дисципліни
вивчати рівномірно протягом семестру з перспективою подальшого групування. Повний перехід усіх
дисциплін на модульний семестровий графік дозволить додатково використати час, що традиційно
планується на проведення екзаменаційних сесій.
Актуальним є проведення окремих досліджень з питань організації самостійної роботи студентів в
умовах кредитно-модульної системи навчання, яка, як можна передбачити, вимагатиме скорочення
кількості аудиторних занять та використання аудиторних годин не для інформування студентів, а для
висвітлення проблемних тем курсу, коментування різних теорій, проведення дискусій.
Поряд із цим, доцільно додатково провести дослідження щодо можливості відповідної стандартизації
назв дисциплін за певними напрямами підготовки.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ:
1.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 20032004 рр.) / За ред. Кременя В.Г. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004р. № 48 "Про проведення педагогічного експерименту з
кредитно-модульної системи організації навчального процесу".
3. Наказ Міністерства освіти України від 2.06.1993р. № 161 "Про затвердження Положення про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах".

Матеріал надійшов до редакції 15.03.2004 р.
Спирин О.М. Особенности распределения учебных дисциплин на физико-математических
специальностях.
На основании анализа учебных планов специальностей "математика", "физика", "информатика"
выясняются особенности и выделяются отдельные закономерности распределения дисциплин,
влияющие на эффективность внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса.
Spirin O.M. Peculiarities of distribution of disciplines in physics and mathematics curricula.
On the basis of the analysis of curricula for specialists in mathematics, physics and informatics, the author
points out peculiarities and certain regularities in distribution of the disciplines, which influence the
effectiveness of introduction of the credit-modular system in the process of study.
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УДК 378
О.Л. Зарицька,
асистент
(Житомирський педуніверситет)
ЗМІСТ КУРСУ "ІНФОРМАТИКА" НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЗА УМОВ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
У статті розглянуто основні етапи (аналіз, планування та проектування) створення дистанційного
курсу "Інформатика" як базового при вивченні інформатики студентами фізико-математичного
факультету.
Перспективи розвитку України в умовах інформатизації суспільства знайшли своє відображення у
Законі "Про національну програму інформатизації" від 4 лютого 1988 року № 74/98-ВР, прийнятого
Верховною Радою України. За останні роки процес інформатизації суспільства стає закономірним
чинником інформатизації системи освіти. Національною доктриною розвитку освіти в Україні, ухваленої
Президентом у квітні 2002 року, зазначено, що впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій розглядається як пріоритетний напрямок у розвитку освіти, оскільки це забезпечує подальше
вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. У документі також окреслені шляхи
досягнення вищеназваних задач, зокрема: забезпечення поступової комп'ютеризації системи освіти,
запровадження мережного навчання із застосуванням у навчальному процесі (поряд із традиційними
засобами) нових інформаційно-комунікаційних технологій.
Саме завдяки процесам інформатизації освіти можливою стала нова форма навчання – дистанційна,
яка втілює найкращі здобутки традиційних форм навчання – очної, заочної, екстернатної.
На думку В.М. Кухаренко, "дистанційне навчання є комплексною педагогічною технологією, що
поєднує досягнення педагогіки і психології з дидактичними можливостями інформаційних і
телекомунікаційних технологій, що дозволяють використовувати комп'ютер як носій інформації та засіб
організації спілкування. Дистанційне навчання наслідує всі сучасні особливості розвитку суспільства і
має на меті формування особистості, здатної до творчого саморозвитку" [1].
Розвиток системи дистанційного навчання знаходить сьогодні відбиття в цілеспрямованій державній
політиці України щодо інформатизації суспільства: Закони України "Про вищу освіту" та "Про
Національну програму інформатизації", "Програма розвитку системи дистанційного навчання на 20042006 роки", Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні".
Дистанційне навчання перебуває на етапі активного становлення: розв’язуються питання технічного
забезпечення організації дистанційної мережі, розробляються методичні аспекти створення дистанційних
курсів, розглядаються можливі шляхи організації дистанційних занять та вирішуються інші теоретичні та
практичні питання, пов’язані з впровадженням у навчальний процес дистанційної форми навчання.
Одним із нагальних питань дистанційної форми навчання є питання навчально-методичного
забезпечення процесу навчання, створення відповідних дистанційних курсів. Саме це і визначає
актуальність представленої статті. Суть дослідження полягала у визначенні можливостей створення
модульної структури курсу дистанційного навчання "Інформатика" з урахуванням теоретично і
експериментально обґрунтованих принципів відбору змісту: принцип пріоритету розвиваючої функції
навчання; принцип диференційованої реалізованості; принцип інформаційної ємності і соціальної
ефективності; принцип діагностико-прогностичної реалізованості, дидактичні принципи навчання
(науковості та доступності, наступності, систематичності, системності, перспективності і наочності);
модульний принцип добору змісту; принцип концентризму; принцип гуманізації і гуманітаризації освіти
[2:11].
Курс дистанційного навчання – це педагогічно самостійна, функціонально завершена, цілісно
структурована і організована навчальна одиниця, яка базується на методології побудови систем
дистанційного навчання.
Основними етапами створення курсу дистанційного навчання є такі: 1) аналіз; 2) планування та
проектування; 3) реалізація; 4) доставка; 5) оцінка курсу.
Зупинимось детально на перших двох етапах створення дистанційного курсу "Інформатика", оскільки
саме вони є предметом нашого дослідження.
На етапі аналізу розглядуваного дистанційного курсу було визначено:
© Зарицька О.Л., 2004
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дистанційний курс "Інформатика" розробляється для студентів першого курсу фізикоматематичного факультету, і є базовим для подальшого вивчення предмету "Інформатика" у
наступних семестрах;
теоретичний матеріал дистанційного курсу "Інформатика" повністю відповідає діючій
навчальній програмі для студентів фізико-математичного факультету та узгоджується з
навчальними планами з інформатики;
Також на етапі аналізу з метою вивчення поінформованості студентів про дистанційну освіту, а також
їхньої зацікавленості у запровадженні та використанні саме цієї форми навчання у Житомирському
педуніверситеті, було проведено соціологічне опитування студентів заочної форми навчання. У
опитуванні брали участь понад 150 чоловік: студенти 2-4-х курсів фізико-математичного факультету, 3-х
курсів філологічного факультету та факультету підготовки вчителів початкових класів. Результати
опитування визначили, зокрема, наступне [3]:
- зацікавленість дистанційною освітою виявили більшість опитуваних (незалежно від факультету) і
вважають її надзвичайно перспективним кроком на сучасному етапі. Найбільш обізнаними в цьому
питанні є студенти фізико-математичного факультету. Але більше половини студентів як філологічного
факультету, так і факультету підготовки вчителів молодших класів розуміють значення поняття
"дистанційна форма навчання":
- переважна більшість респондентів виявила своє позитивне ставлення до запровадження
дистанційної освіти у Житомирському педуніверситеті. Особливу зацікавленість виявили студенти
фізико-математичного факультету.
На першому етапі було також проаналізовано наявність ресурсів для впровадження створюваного
курсу. До основних ресурсів відносять: витрати на необхідне обладнання і програмні засоби; час,
відведений для створення курсу (оскільки цей процес трудомісткий і тривалий); наявність фахівців.
У Стратегії розвитку Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка на
2003-2008 рр., обговореній і схваленій на засіданні вченої ради університету 24 жовтня 2003 року
(протокол №3), визначено основні напрями і конкретні заходи, які б сприяли підготовці і вихованню
особистості, здатної до самореалізації та професійного зростання в умовах реформування сучасного
суспільства, до організації навчального і виховного процесу у навчальних закладах з урахуванням
інформатизації національної системи освіти. Зокрема у розділі "ІІ. Впровадження новітніх технологій
навчання" поряд з введенням модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів та кредитномодульної системи навчання передбачено впровадження елементів дистанційної освіти. Отже, створення
дистанційного курсу "Інформатика" повністю узгоджується із стратегією розвитку Житомирського
педуніверситету на найближчі роки, що забезпечить наявність ресурсів та фахівців різного профілю для
впровадження дистанційного курсу.
Етап планування та проектування є основним з концептуальної точки зору, оскільки саме на цьому
етапі розробляється концепція курсу, яка уточнюється, реалізовується й оцінюється на подальших
етапах.
В процесі планування було визначено наступне:
мета курсу – формування теоретичної бази знань студентів з основ інформатики та
практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній
практичній, зокрема, навчально-пізнавальній діяльності майбутніх учителів.
теоретична база знань – знання історії розвитку електронно-обчислювальної техніки;
поняття про інформацію та одиниці її вимірювання; знання основних пристроїв ЕОМ; поняття
про операційну систему, папки та файли; основні принципи використання програмного
забезпечення загального призначення;
практичні вміння та навички – навички роботи з пристроями введення-виведення
інформації, з програмним забезпеченням загального призначення (графічні редактори, редактори
текстів, електронні таблиці); навички роботи користувача в локальних та глобальних
комп'ютерних мережах; вміння створювати та оформляти електронні версії документів різного
рівня складності; вміння налагодити роботу операційної системи та визначити конфігурацію, що
задовольняє конкретні потреби користувача;
програмні засоби, необхідні для забезпечення курсу: 1. Операційна система Windows 98
(для засвоєння правил роботи в системі, вміння налагодити її конфігурацію; для роботи з
файлами та папками, введенням та виведенням інформації, зберіганням її на зовнішніх носіях).
2. Графічний редактор Paint (для засвоєння основних правил виконання найпростіших малюнків
та схем). 3. Текстовий редактор Microsoft Word (для засвоєння правил введення, зберігання та
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редагування текстів). 4. Електронні таблиці Microsoft Excel (для засвоєння правил виконання
значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою). 5. Програма Outlook
Express (для засвоєння роботи електронної пошти).
Мета курсу досягається через вивчення теоретичного матеріалу по кожній з визначених тем поданого
дистанційного курсу та поступове практичне оволодіння студентами навичками роботи з основними
складовими сучасного програмного забезпечення.
Проектування розглядуваного курсу передбачало розроблення його загальної структури. Цьому
процесу було приділено значну увагу, оскільки успіх дистанційного навчання значною мірою залежить
від організації навчального матеріалу.
По-перше, було враховано, що зазначений курс є початковим (вивчається у першому семестрі). Тому
з одного боку, комп'ютер використовується як засіб навчання, з іншого боку – сам є об'єктом детального
вивчення: студенти знайомляться з апаратною частиною, навчаються роботі з прикладним програмним
забезпеченням загального призначення. Взагалі, "концептуально інформатика є наукою, що
безпосередньо вивчає поліфункціональні можливості використання людиною комп'ютера, в той час як
при вивченні інших предметів комп'ютер є допоміжним засобом" [4].
По-друге, ми намагалися уникнути однієї з найбільш розповсюджених помилок при створенні курсів
дистанційного навчання – подання їх у вигляді простої електронної копії стандартних друкованих
підручників. Інформаційні технології надають викладачу потужні можливості, засобами яких
досягаються цілі учбового процесу за умов дистанційної форми навчання. На основі друкованих
матеріалів є можливість створювати, так звані, мультимедійні підручники, в яких зв'язок змісту з
відповідним текстом здійснюється за допомогою гіпертекстових посилань (за допомогою гіпертекстових
посилань можна також звернутися до матеріалу, що вивчався раніше). Крім того, на відміну від
звичайних підручників, дистанційний курс передбачає: 1) наявність методичних рекомендацій щодо
вивчення курсу; 2) виконання студентами лабораторного практикуму; 2) тести для самоконтролю;
3) систему індивідуального тематичного та підсумкового контролю знань; 4) можливість спілкуватися з
викладачем та іншими студентами у режимі реального часу (за графіком, що заздалегідь визначається
викладачем).
По-третє, на етапі проектування було враховано, що навчальний дистанційний курс є структурованим
за автономними модулями. У Законах України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. № 2984-111 та "Про
інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. № 40-V, Комплексі нормативних документів для розробки
складових системи стандартів вищої освіти подано такі терміни: модуль – це задокументована завершена
частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що
реалізується відповідними формами навчального процесу; змістовий модуль – це система навчальних
елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.
"Навчальний модуль", що є основним поняттям модульно-розвивального навчання, розглядається як
діалектична єдність змістового модуля та модуля-форми. Змістовий модуль – це цілісна частина
навчального матеріалу, яка педагогічно адаптована у сукупність системи знань [5]. Програма
дистанційного курсу складається з окремих змістових модулів (кожен з них містить в собі декілька тем).
Модульні програми будуються за такими принципами: 1) цільове призначення інформаційного
матеріалу; 2) поєднання комплексних, інтегруючих і окремих дидактичних цілей; 3) повнота навчального
матеріалу в модулі; 4) відносна самостійність модулів; 5) реалізація зворотного зв'язку; 6) оптимальна
передача інформаційного та методичного матеріалів [6]. Форма-модуль є структурно-організованою
дидактичною реалізацією змістового модуля і характеризується такими рисами:
нерозривний зв'язок і єдність змістового модуля і форми-модуля;
організація навчального процесу по одній темі обмежується 30-хвилинним часовим
відрізком;
психолого-педагогічна спрямованість, смислова цінність та логічна завершеність
кожного міні-модуля (теми);
вибір і поєднання способів навчальної діяльності, виходячи з принципу їх оптимальної
різноманітності і взаємодоповнення [5].
Відносна змістова незалежність тем курсу "Інформатика", що вивчається на фізико-математичному
факультеті у першому семестрі, дозволила розробити модульну структуру відповідного дистанційного
курсу за визначеними вище принципами.
Зазначимо, що Тема 10. Microsoft Word. Додаткові можливості форматування тексту та Тема 13.
Microsoft Word. Форматування документів складної структури (Модуль III. Текстовий редактор
Microsoft Word) можуть бути не обов'язковими для опрацювання.
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Модуль I. Інформатика як наука.
Тема 1. Основні поняття інформатики.
Тема 2. Архітектура ЕОМ.
Тема 3. Програмне забезпечення персонального
комп'ютера.
Тематичний контроль по Модулю І.
Модуль II. Операційна система Windows.
Тема 4. Початок роботи на ПК.
Тема 5. Загальні відомості про ОС Windows.
Лабораторна робота № 1.
Тема 6. Робота з об'єктами. Програма "Проводник".
Лабораторна робота № 2.
Тема 7. Налагодження ОС Windows.
Лабораторна робота № 3.
Тематичний контроль по Модулю ІІ.
Модуль III. Текстовий редактор Microsoft Word.
Тема 8. Загальні відомості про текстовий редактор
Microsoft Word.
Тема 9. Microsoft Word. Форматування тексту.
Тема 10. Microsoft Word. Додаткові можливості
форматування тексту.
Лабораторна робота № 4.
Тема 11. Microsoft Word. Робота зі списками та
таблицями.
Лабораторна робота № 5.
Тема 12. Microsoft Word. Робота з об'єктами.
Лабораторна робота № 6.
Тема 13. Microsoft Word. Форматування документів
складної структури.
Лабораторна робота № 7.
Тематичний контроль по Модулю ІІІ.

Модуль IV. Електронні таблиці Microsoft
Excel.
Тема 14. Загальні відомості про електронні
таблиці. Введення та редагування даних.
Тема 15. Операції з комірками.
Тема 16. Робота з формулами та функціями.
Тема 17. Побудова графіків та діаграм.
Лабораторна робота № 8.
Тематичний контроль по Модулю ІV.
Модуль V. Комп'ютерні мережі.
Електронна пошта.
Тема 18. Локальні та глобальні мережі.
Тема 19. Мережа Internet.
Тема 20. Електронна пошта.
Лабораторна робота № 9.
Тематичний контроль по Модулю V.
Підсумковий контроль.

На етапі проектування було визначено: послідовність роботи з окремими модулями та темами курсу;
терміни, що відводяться на їх опрацювання; графік консультацій у режимі on-line.
Програма розроблюваного дистанційного курсу "Інформатика" не передбачатиме здійснення
тематичного та підсумкового контролю без попереднього опрацювання теоретичного навчального
матеріалу.
На основі викладеного вище можна зробити наступні висновки:
1. На етапі аналізу створення дистанційного курсу було визначено аудиторію, для якої призначено
курс, та узгодженість його з навчальними програмами та планами. На основі попередньо проведеного
опитування студентів виявлено їхню зацікавленість дистанційною формою навчання та бажання певної
частини студентів отримувати освіту саме у такий спосіб. Створення дистанційного курсу "Інформатика"
повністю узгоджується із стратегією розвитку Житомирського педуніверситету на найближчі роки, що
забезпечить наявність ресурсів та фахівців різного профілю для впровадження розроблюваного
дистанційного курсу.
2. Було визначено можливості створення модульної структури курсу дистанційного навчання
"Інформатика" з урахуванням теоретично і експериментально обґрунтованих принципів відбору змісту.
Відносна змістова незалежність тем курсу "Інформатика", що вивчається на фізико-математичному
факультеті у першому семестрі, дозволила розробити модульну структуру відповідного дистанційного
курсу за визначеними вище принципами. Таким чином, дистанційний курс "Інформатика" може бути
базовим для вивчення відповідної дисципліни на фізико-математичному факультеті за умов дистанційної
форми навчання.
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физико-математическом факультете.
В статье рассмотрены основные этапы (анализ, планирование и проектирование) создания
дистанционного курса "Информатика" как базового при изучении информатики студентами физикоматематического факультета.
Zaritska O.L. The Contents of the Computer Studies Course in the Context of Distance Learning at the
Department of Physics and Mathematics.
The paper addresses the major stages (analysis, planning, projecting) of computer studies course preparation
for students department of physics and mathematics.
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського педагогічного університету"
У "Віснику Житомирського педагогічного університету" публікуються оригінальні (раніше не
опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису - українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту - ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичний роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за
довжиною від дефісу).
4. Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., інтервал між
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не
передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля.
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
1 T
(4)
2l m
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.
f =

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
хроніка - 0,2 др. арк.

9.
а)
б)
в)
г)
в)
г)
д)
е)
є)
ж)

Матеріали розташовуються у такій послідовності:
індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до
складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий
абзац з вирівнюванням по центру);
текст статті;
список використаної літератури;
місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
анотації статті російською та англійською мовами.

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається
підзаголовком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О.М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25.
Olemskoi A.I. Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. - С.9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ...
канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол.
наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми
зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. Київ, 1996. - С.29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском
языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з
методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей
авторам не повертаються.
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК
України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості
знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної
комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог
до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій
у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин
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