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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ (СИМВОЛУ) ТРИЗУБА В "ЛЕГЕНДАХ
СТАРОКИЇВСЬКИХ" НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ
Ю. А. Ковальчук *
У статті досліджено міфологічні та літературні джерела, науково обґрунтовані та
оповідні гіпотези щодо походження та значення символу тризуба у світовому вимірі, в
українській культурі та свідомості українців, зокрема розглянуто версії походження
національного символу та його значимість для ініціації українців як самобутнього народу
через аналіз збірки "Легенди старокиївські" Наталени Королевої. Висвітлено погляди авторки
щодо рівності українського народу поміж такими народами, як греки, римляни та ін. Цей
комплекс поглядів та гіпотез, синтезовані в легендарній збірці Наталени Королевої "Легенди
старокиївські", підкреслюють її погляди та переконання щодо української літератури, яку
можна ставити в один ряд із провідними європейськими літературами.
Саме "Легенди старокиївські" є фокусним текстом для дослідження та аналізу
важливості образу тризуба для України. Акцентовано увагу на значенні тризуба в період
правління князя Володимира в Київській Русі та під час прийняття християнства.
Описано версії походження зазначеного символу саме з конфесійної позиції та міфології.
У текстах оповідного легендарного характеру ("Еклога", "Таврійська бай", "Володимирове
срібло" тощо), які продукує неординарна, колоритна Наталена Королева, авторка, яка
підносила українську літературу до світового рівня, часто принагідно написане виявляється
на рівні інтерпретації ключовим, концептуальним.
Зроблено висновок, що за допомогою синтезу міфологічних і наукових поглядів щодо
походження та символічної значимості тризуба (тризубця) для українського народу
Наталена Королева достеменно підкреслила та довела істину щодо самобутності
українського народу ще від доби середньовіччя.
Установлено, що в сучасний період широко визнаними є декілька теорій щодо походження
українського тризуба (зокрема, національного символу – Герба України), на основі яких і
ґрунтуються вчення про інтереси та підходи до визначення періоду виникнення української
нації.
Ключові слова: синтез, інтерпретація тексту, рецепція, Київська Русь, християнство.
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INTERPRETATION OF THE IMAGE (SYMBOL) TRIDENT IN "LEGENDS OF
THE ANCIENT КYIV" BY NATALENA KOROLEVA
Kovalchuk Yu. A.
The article investigates mythological and literary sources, scientifically substantiated and
narrative hypotheses regarding the origin and symbol value of trident in the global dimension,
Ukrainian culture and consciousness of Ukrainians. In particular, the versions under analysis
arethe origin of the national symbol and its significance for the initiation of Ukrainians as an
original people through the analysis of collection of works "Legends of the Ancient Кyiv" by
Natalena Koroleva. The author highlights the equality of the Ukrainian people among such
peoples as Greeks, Romans, etc.. This range of views and hypotheses synthesized in the
legendary collection "Legends of the Ancient Кyiv" by Natalena Koroleva, emphasizes her views
and beliefs concerning Ukrainian literature which can be put on a par with the leading European
literatures.
It is the "Legends of the Ancient Кyiv" that can be regarded as the focal text for research and
analysis of the importance of the trident image for Ukraine. Attention is focused on the value of
the trident during the reign of Volodymyr in Kievan Rus and during the adoption of Christianity.
Some versions of the origin of this symbol are described from a confessional point of view and
mythology.
In the texts of the legendary narrative character ("Eclogue", "Tavria Bay", "Volodymyr's Silver",
etc.), which the extraordinary, colorful Natalena Koroleva produces, the author, who raised
Ukrainian literature to the world level, often the occasionally written and interpreted becomes key
and conceptual.
It is concluded, that through the synthesis of mythological and scientific views on the origin
and symbolic significance of the trident for the Ukrainian people, Natalena Koroleva reliably
emphasized and proved the truth about the identity of the Ukrainian people since the Middle
Ages. It is established, that in the modern period several theories about the origin of the
Ukrainian trident are widely accepted (in particular, national symbol - the coat of arms of
Ukraine, on the basis of which the doctrines of interests and approaches to determining the
periodicity of the Ukrainian nation origin are based).
Key words: synthesis, interpretation of the text, reception, Kievan Rus, Christianity.

Постановка проблеми. У сучасній
українській
культурі
збереглися
знаки-символи, історія виникнення
яких сягає в глибину тисячоліть.
Тризуб є одним із найархаїчніших,
найпоширеніших сакральних знаків
людської цивілізації.
З
тризубом
були
зображені
грецький
Посейдон,
римський
Нептун, індійські Шива та Вішну,
скіфський Тагимасад. Тризуб є одним
зі знаків Трійці, має п’ять різновидів,
кожен із яких, зі свого боку, має
безліч
варіантів,
що
різняться
переважно більшим чи меншим
укладанням малюнка [3: 127].
Так склалося історично, що символ
тризуба став для України одним із
найважливіших знаків ідентичності
нації. Існує безліч варіантів (близько
50 гіпотез походження) щодо того, як

символ потрапив на терени Київської
Русі.
Ці гіпотези чітко можна поділити
на декілька груп: перша – сакральна
версія (дослідження про триєдність
Святого Отця, Святого Сина та
Святого Духа; витоки зі Святого
Письма тощо); друга – міфологічна
(переконання
про
Першопочаток
існування Землі, Води та Повітря;
Народження, Життя та Смерті); третя
– прийняття на Київській Русі
християнства (твердження, пов’язані
саме з персоналіями того часу,
топологічні
та
символічні
дослідження); четверта – тризуб як
символ-ідентифікатор
саме
української нації.
Аналіз
останніх
досліджень.
Великі писання: і Біблія, і Рігведа, і
Тора, і Коран, й Авеста – символічні
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(знакові)
системи,
якими
зашифровані знання про Бога, Світ,
Людину, зміст життя, історію, місце в
ній рас і народів. У них –
метафорична,
алегорична
форма
викладу, яка приховує найглибшу
семантику [8: 234].
Знак і знання – слова одного
кореня. Світ – це розкрита книга,
знаки її – алфавіт. Емпірична історія
відштовхується від артефакту, і ми
часто не бачимо сенсу в історичному
процесі. Смислова, духовна історія,
про яку йдеться, відштовхується від
символу, намагаючись зрозуміти його
значення, розшифрувати [8: 235].
До теми вивчення та дослідження
щодо виникнення й "укорінення" його
спочатку в Київські Русі, а згодом і в
незалежній
Україні
(уже
при
М. Грушевському в 1918 році) одного
з найвідоміших, найпотаємніших і
водночас
мало
дослідженого
та
нерозкритого символу тризуба (інші
версії – тризубця, у князів був і
двозуб) зверталося сотні науковців,
дослідників, істориків та археологів,
культурологів і священнослужителів,
етнографів і письменників. Майже в
кожного з них були варіації, які
можна вважати обґрунтованими. Це
ті люди, які були та є безпосередньо
пов’язаними з Україною, а також ті,
які функціонували та функціонують
за її межами.
Показовими,
зокрема,
є
дослідження
І.
Бабак,
В. Антофійчука ,
Г.
Булашева,
М. Карпюка, В. Семенка та ін.
У запропонованому дослідженні
синтезовано погляди як науковців,
так і художників слова, зокрема
колоритної, неординарної у своїх
поглядах та переконаннях Наталени
Королевої.
Як і образ тризуба, біографія та
творчість письменниці викликає вже
не одне десятиріччя багато дискусій,
пошуків та запитань.
Основним запитанням для всіх
дослідників легендарної авторки є те,
як людина-емігрант, напівіспанканапівполячка, "не чиста" українка за

походженням
змогла
досягти
апологею в ідентичності української
нації, її народу та культури як
самобутнього та висококультурного
пласту
всесвітньої
культурної
спадщини.
З огляду на це можна назвати ще
чимало
науковців,
серед
яких
літературознавці В.
Антофійчук,
І. Голубовська,
О.
Мишанич,
Ю. Ковалів,
О.
Бабишкін,
М. Ільницький та ін.
Усі
дослідники
синтезують
ґрунтовні історичні та археологічні
знання Наталени Королевої з її
внутрішніми
переконаннями
та
важливістю цих переконань для
України
в
аспекті
світового
культурного процесу, що й зумовлює
актуальність наукової розвідки.
Мета
статті
–
висвітлення
переконань Наталени Королевої через
осмислення одного з найважливіших
символів
(національних
символів
України) – тризуба щодо походження
української нації ще з античних часів.
З цього постає для вирішення
низка завдань:
- дослідити, яку роль відіграє
періодизація
та
передумови
виникнення символу тризуба на
теренах Київської Русі;
- класифікувати
інтерпретацію
різних
теорій,
версій,
гіпотез
значення тризуба та віртуозний
виклад їх у своєму художньому
доробку Наталеною Королевою;
- висвітлити
внутрішні
переконання авторки щодо ініціації
української нації через фокусний
текст збірки оповідань "Легенди
старокиївські";
- з’ясувати
важливість
запропонованого дослідження для
літературознавчої науки періоду сер.
ХІХ – поч. ХХ ст.
Виклад основного матеріалу.
"Анакія, голуб Святого Духа, ворон,
корона, лук зі стрілою, монограма
грецька, рунічна, руська, орнамент
візантійський, східний, слов’янський,
панікадило,
портал
церковний,
скіпетр,
сокира,
сокіл,
тризуб
8
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Посейдона, трикирій, франциска,
хоругва, шолом, якір – знаєте, у
кириличному
алфавіті
літер
ненабагато більше, ніж версій про те,
що воно таке: знак Великого князя
стольнокиївського
Володимира
Святославовича [17].
Toді минуло вже понад сторіччя від
моменту, коли наприкінці ХVIII ст.
київські книжники звернули увагу на
монети зі старовинними княжими
емблемами.
Відтоді
розговорити
Сфінкса пробувало чотири десятки
героїв пера та пергамену. Але Сфінкс
і далі мовчав [17].
Тризуб – набагато складніший і
загадковіший знак, ніж хрест і зірка
Давида. Це арійський знак Святого
Духа
(духовності,
підтвердженої
"вагомими"
матеріальними
факторами). Він не ознака інтелекту
(такий є сувій Тора, який інакше
називається знаком Мойсея, а саме
знак духовної сили [8: 238].
Тризуб – це Світло, Божий знак,
покликаний тільки творити добро. У
християнстві тризуб символізує Святу
Трійцю:
Бога-Отця,
Бога-Сина,
Святого
Духа.
Після
прийняття
християнства на Київській Русі тризуб
трактували як "Володимир і Ольга".
Усі ці погляди змогла віртуозно
синтезувати на одну літературну
канву Наталена Королева ще у ХХ ст.
Перша половина ХХ ст. для
української літератури – це складний,
насичений та суперечливий період.
Письменники цієї доби й досі не всі
отримали належне визнання на
рідних землях, особливо ті, кому
довелося емігрувати. Останнім часом
зріс інтерес до історичного минулого,
у літературу повертаються імена
письменників, які з різних причин
жили й працювали поза межами
України [12: 83].
Та
їхній
творчий
доробок
становить валову частку в осмисленні
значення української літератури у
світовому культурному процесі.
Важливе значення для формування
української
культури,
зокрема

української
літератури,
мало
письменство української діаспори,
якому належить великий масив
творів різноманітної тематики та
широкий спектр жанрів. Попри те,
що твори писали за межами України і
в державі вони практично були забуті
або не визнані, вони є питомо
українськими, повноцінно відбивають
самобутні риси ментальності нації
[6: 39].
До таких письменників-емігрантів
належить
Наталена
Королева
–
неординарна особистість зі своїм
індивідуальним світобаченням, яка
піднесла українську літературу до
європейського
рівня
та
зібрала
навколо своєї постаті низку протиріч
щодо її походження як митця слова,
та
попри
це
оновила
багато
літературних
жанрів,
зокрема
літературну легенду, інтерпретувавши
міфологічні та літературні джерела у
створенні "авторської моделі" свого
прозового доробку, зокрема в циклі
оповідань "Легенди старокиївські".
Авторку надихало бажання поринути
у світ прекрасного, світ фантазії,
уникнути реалій жорстокості [6: 41].
Наталена Королева ставила за
провідний
принцип
творення
власного
світобачення
саме
інтертекстуальні вкраплення у свій
творчий доробок.
Усю творчість Наталени Королеви
можна поділити на декілька груп:
автобіографічні твори, сакральної
тематики
та
інтертекстуалізація,
інтерпретація інших художніх творів
(П. Білоус) у власний "мікрокосмос",
"дивосвіт" (О. Мишанич) через власну
авторську модель (Н. Астрахан).
Вінцем такого синтезу є її збірка
оповідань "Легенди старокиївські" (25
легенд-оповідань), яку теж, зі свого
боку, дослідники поділяють на три
тематичні
цикли:
скитський,
грецький та періоду Київської Русі.
Чітко розмежувати це неможливо,
адже
Наталена
Королева
трансформувала багато міфологічних
та літературних джерел на літературну
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благородства, чистоти й шляхетності
[10: 69].
Увагу
авторки
постійно
приваблювала тема християнства не
тільки як письменницю, а і як
історика та археолога. Зокрема, у
відомій
збірці
"Легенди
старокиївські", де вирує синтез різних
культур, світобачень та вірувань,
тема християнства й образ князя
Володимира Великого є ключовими.
Щодо прийняття християнства, то
Наталена Королева констатує факти й
інших історичних постатей – Аскольда
та Діра, княгині Ольги ("Гостина"),
Костянтина, його матері Олени та ін.:
"Скит вловлює чужі й чудернацькі для
його вуха наймення Аскольда і Діра,
потім – Ігоря. А про них пише … і коли
хто хотів хреститись, не боронили
йому. А тільки глузували… Хм…
"Хреститись"… Чи це ж не означає
саме отого, щоб стати милосердним?"
("Опойний дим") [13: 16].
У збірці авторка неодноразово
зверталася до образу Володимира
Великого, зокрема до прийняття ним
християнства
та
відмови
від
язичництва.
Із двадцяти п’яти оповідань збірки
у вісьмох згадується постать князя
Володимира. У кожній згадці –
авторська
ремінісценція
на
конкретну
історичну
подію.
Та
константою є те, що рішення про
прийняття християнства на Русі
князем було виважене, обдумане, не
одну
ніч
"перехвильоване"
та
правильне. Хвилювалася не тільки
знать, але й звичайний люд, адже
тяжко і страшно було "зрадити"
Перуна: "У воду наузника! Геть з
чарівником! Най за богом своїм іде! І
тіло Перунового жерця стрімголов
полетіло з кручі… Бойовий настрій,
як вогонь, зруйнувавши, що було
можна, впав, вибризкуючи іскрами
питання: "А чи ж не помститься
Перун?"
("Перунове
прокляття")
[13: 193]; "Піт заливає очі гребцям
княжих
Володимирових
кораблів.
Втома тяжить оловом на їхні м’язи.
Однаково відважна в боях з ворогом чи

канву, пронизавши всю творчість
однією
ідеєю
про
самобутність
українського
народу.
Відправним
пунктом для цього вона завжди
вважала прийняття християнства на
Київській Русі князем Володимиром.
Опрацьовуючи історичні та біблійні
теми, письменниця свідомо обходила
теми української історії, але намагалася
бодай якимись невидимими гранями
пов'язати світ стародавніх Скіфії, Русі
та України зі світом античності й
середньовіччя. Вона обновила деякі
прозові жанри в українській літературі:
довела до класичної віртуозності жанр
історичної повісті, розкувала жанр
літературної легенди, вдало поєднавши
язичницький, античний, скіфський і
староруський
світи
з
біблійним,
християнським. У традиційний стиль та
образну мову української прози влився
свіжий струмінь європейського письма.
Лексика, фразеологія, точність образу й
вислову, навіть синтаксичні конструкції
речень відрізняють її художній текст від
суто українського [12: 84 ].
Наталена Королева знайшла в
українській
літературі
свій
індивідуальний художній світ, для
якого характерний симбіоз східної та
західної
культур,
язичництва
й
християнства, синтез романського,
арабського,
греко-римського,
візантійського та слов'янського стилів.
Як учений-археолог, ерудит, людина
новітньої
європейської
культури,
Наталена Королева, пишучи твори на
світові теми, зовсім не переслідувала
пізнавальних і популяризаторських
цілей. У центрі її уваги — людина, її
духовний
світ.
Герої
творів
письменниці — люди непересічні,
біблійні, античні й міфологічні постаті,
лицарі, винахідники, яких об'єднує
жадоба
знань,
пошук
істини,
утвердження
високих
ідеалів
загального добра, братерства й любові.
За зовнішньою оболонкою світових
тем творів Наталени Королевої ми
повинні побачити саме це, основне,
що є наслідком болісних шукань
письменниці, виявом її високого
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з розбурханим морем, міцна дружина
тривожно вдивляється в обрії: такі
омертвлені млавою дні віщують
землетрус або злу хуртовину. І не в
одній чубатій голові, посивілій в боях,
мевою кружляє думка: чи ж гаразд
надумав наш князь – хреститись у
віру грецьку? Чи ж не в лиху годину
вирікся старих богів, я все водили його
до перемог? Що, як помститься за
зраду ясний Перун?... Чи ж гаразд
чинить наш князь? Чи ж гаразд?"
("Володимирове срібло") [13: 45].
Але своїми вчинками, перемогами,
мудрими
переконаннями
князь
заручився підтримкою русичів. Вони
йому вірили й довіряли, бо ж вважали
князя Володимира Великим за його
добрі діла – від будування церков до
справедливості в буденних справах.
Очевидно, бачимо й прихильність
Наталени Королевої до Володимира
як до історичної постаті, як до
мудрого
князя
та
повелителя
могутньої
держави,
як
до
завойовника, і не тільки інших
земель,
а
й
жіночих
сердець:
"Прудкіше за вихора-бурю впав на
Рогволда київський князь Володимир.
Вдарив грізніший, як громи небесні.
Не на хвилях-бо морських, – сухоніж,
на твердій землі довелося битися
вікінгові" ("Стугна"); як до люблячого і
справедливого батька: "Спустили
голови бояре. Не сміють на князя
Володимира очей піднести. Розумомбо бажають, щоб розказ княжий бідігорю кінець поклав. Таж серце каже:
Як бажати, щоб бажати, щоб батько
власну доньку на смерть виправив? А
Володимир схилився чолом на руку.
Вуса кусає. На скроні жила б’ється,
кров’ю чорною наливається"("Кирило
Кожум’яка") [13: 209].
Повернемося
до
інтерпретації
авторкою
символу
тризуба
в
оповіданнях-легендах
"Таврійська
бай.
Откуду
єсть
пошла…",
"Володимирове срібло" тощо.
Історію тризуба в літературі, як
правило, подають за такою схемою:
його коріння йде з Атлантиди (від

Посейдона,
її
верховного
покровителя), потім він переходить у
спадок до Єгипту, античного світу,
скіфів і, нарешті, до київського князя
Володимира [8: 239].
Проте знак тризуба не був і не міг
бути в Єгипті, адже останнім оплотом
загиблої атлантичної цивілізації був
архіпелаг Посейдонія, покровитель
якого – Посейдон із тризубом. Про це
чітко говорив Платон.
Такі
самі
переконання
чітко
простежуються у творчості Наталени
Королевої,
адже
авторка
саме
прийняття християнства пов’язувала
з новим еволюційним етапом для
українців,
їхньої
ініціації
та
очищення: "Обернувся до печери, де
спали молодята, як і шлюбний
дарунок заткнув у землю у головах у
Боризеса свій тризуб. Від тих часів
володарі з берегів Евскіну на знак
"права водного й степового" давали
володарям, собі підлеглим, що їм
звіряли
владу,
срібний
тризуб"
("Таврійська бай") [13: 39]; "І неначе
не чув домовлять князь, але в очах
Пана виразно читав: "Так, ми
розуміємо один одного! Були ми обоє
щирі в поганстві, щирі й лишимось і в
зміні серця! В духу був переконаний
князь: не візантійські монахи, а Пан
аркадійський навернув його до правої
віри Христової. Коли йому й старовірі
боги служать, то князеві сторони
Гіперборейського й поготів слід вірно
служити. А срібним таврійським
тризубом розказав Володимир, на
взірець "лабарума" Констянтинової
корогви, прикрасити свій княжий
стяг – прапор" [13: 58].
Помилковим є твердження, що
тризуб має стосунок до тризуба
античного
Нептуна,
адже
весь
античний світ був під впливом
Єгипту. Тризуб Нептуна – це звичайне
знаряддя праці, вила, знаряддя для
покарання та ловлі живності й не
більше, ніякої духовності в ньому
зашифровано не було.
Такою самою помилкою є й
віднесення цього символу до тризуба
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водяника, повелителя озер та боліт у
слов’янській міфології.
Авторка вкладала в символ тризуба
новий етап, просвітління народу,
чистоту
та доброчесність
і
не
асоціювала з предметом помсти чи
покарання. Глибокий сенс тризуба
Посейдона зберегли арійці, потім він
поширився на країну Куш, Тибет,
Персію, Індію, Скіфію та Київську
Русь. Це добре простежувала й
Наталена
Королева,
перебуваючи
неодноразово
на
археологічних
розкопках пам'яток Київської Русі.
Наші
священні
тексти
стверджують,
що
Посейдон
був
батьком людей і богів, Творцем,
Охоронцем і Руйнівником світу.
Усе
соціально-політичне
життя
Київської Русі з часів Володимира, а
згодом й України йшло під знаком
тризуба, і не лише у формальному,
але й у реальному плані [8: 240].
Більшість людей сприймає вчення
про Бога, священні Письмена як
міфи, легенди або ж як те, що існує
насправді,
проте
віддалено,
за
певними "завісами потойбічності". До
них необхідно підходити, як до
Великої Науки про Життя. Тоді
надається
усвідомлення
природи
Світобудови, її Законів, Правил буття.
Українська назва нашого герба –
"Трисуття". Насправді цей символ мав
у
народів
і
племен
різні
найменування. У кожній із них
сконцентровано глибоке сакральне
значення.
В
Україні
найбільш
уживаною й конкретизованою була
назва Трисуття. Трисуття є символом
тріольності
буття
(де
перебуває
Божественне
начало,
боротьба
дуальних сил припиняється, усе
наповнюється безперечвною Любов’ю
і встановлюється добро як гармонія
співжиття всіх форм буття) [9: 33].
Наталена Королева, чітко розуміючи
велике значення числа "3" для давніх
слов’ян, синтезувала твердження про
чистоту, добро й любов у триєдину
мету. Саме в оповіданні "Таврійська
бай"
та
"Володимирове
срібло"
простежуються
ці
переконання.

Прийняття християнства та хрещення
русичів для князя Володимира було
обдуманим та колосально важливим.
Саме відтоді "Світло" заполонило душі
людей.
Український
етнос
формувався
впродовж
багатьох
століть
за
надзвичайно складних, мінливих умов.
Його теренами проходило багато
міграційних потоків, серед них й етап
"великого переселення народів". Тут
стикалися різні соціально-культурні
системи, зокрема й релігійні –
найбільш дражливі й вибухові доволі
тривалий час. З огляду на ці обставини
в менталітет, звичаї, особливості
побуту, конструкції житла, форми сім’ї
тощо увійшли норми прав – звичаєвого
та державного [16: 1], де завжди
правлять Святий Отець, Святий Син і
Святий Дух.
Київський художник і поет, автор
фантастичних творчо-філософських
теорій Волхв Слововежа на початку
90-х
років
минулого
століття
припустив, що тризуб як знак
Посейдона
–
символ
шлюбного
єднання небесного чоловічого начала
з жіночим началом землі. Недаремно
Наталена Королева в оповіданнях
попередньо дарунку Посейдона свого
тризуба Володимиру змальовує події
взяття в жони Анни Володимиром (це
теж є початком нового етапу для
Русичів: возз’єднання не тільки через
віру з іншим народом, а й через
родинні
зв’язки,
продовження
славного роду Рюриковичів).
На землях Київської Русі тризуб (у
князів був і двозуб) існував спочатку
як родовий знак, потім – символ
власності. За часів Володимира
Святого в Х ст. тризуб став символом
держави, пізніше видний на монетах,
цеглі Десятинної церкви [16: 66].
До
прийняття
християнства,
введеного
Володимиром
Святим,
слов’янські племена були язичниками,
які поклонялися багатьом богам:
Перуну, Хорсу, Даждьбогу, Стрибогу,
Симарглу, Мокоші та ін.
За літописними даними Прокопія
Кесарійського та Гельмольда, древні
12
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слов’яни знали й верховне божество,
бога богів – Вседержителя. Про нього
згадує в "Повісті врем’яних літ" і
Нестор. Слов’яни
його
називали
Великим богом, Старим богом або
Прабогом.
У слов’янській міфології в ролі
верховного
божества
виступали
декілька богів, але найдревнішим був
Сокіл,
який
був
одночасно
й
Першоптахом, і Першобогом. Надалі
він переродився в Рода, довгий час
вважався
в
древніх
слов’ян
Першобогом. Саме з Соколом-Родом
пов’язано багато гіпотез, міфів та
легенд про княжий знак Рюриковичів,
зокрема тризуб Володимира Великого.
Наталена Королева часто попри
науковий
дисонанс
вводить
в
оповідання образ сокола ("і закружляв
сокіл над морем"), адже сокіл – то
степовий птах, але тут він відіграє
ініціювальну символічну роль для
українців (особливість, неординарність,
могутність та далекоглядність нашого
народу), поєднуючи могутність Землі,
Води й Повітря воєдино.
Висновки. З цих переконань
авторки можна стверджувати, що
саме сокіл зображено на родовому
тризубі Володимира (за деякими
версіями – атакуючи, за іншими –
піднімаючись догори). Сокіл – один з
усіх
видів
птахів,
які
можуть
змінювати положення тіла та крил у
польоті. Сокіл – унікальний у всьому,
навіть у заволодінні здобичі, що є
дуже
символічно
щодо
роду
Рюриковичів та князя Володимира.
Саме на сокола ми натрапляємо і в
"Слові о полку Ігоревім", у "Повісті
врем’яних літ" тощо.
Безперечно,
християнство
зруйнувало давню систему вищої
міфології, орієнтовану на рівень богів
та їхніх культів. Сьогодні про неї
залишилися тільки нечисленні скупі
згадки, окремі з яких до того ж
викликають сумніви.
Але провідним переконанням будьякого дослідника української нації,
зокрема й Наталени Королевої, є те,

що тризуб для українського народу та
України й донині є початком,
продовженням і майбуттям.
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СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КРИШТАЛЕВОЇ
ПОРЯДНОСТІ М. РИЛЬСЬКОГО В РОМАНІ М. ГРИМИЧ "КЛАВКА"
С. І. Ковпік *
У статті йдеться про специфіку художнього моделювання образу українського
письменника М. Рильського в ретроромані М. Гримич "Клавка". У статті розглянуто
письменницьку стратегію щодо моделювання образу письменника у творі художньої
літератури, визначено поведінкові та ситуативні риси М. Рильського в певні життєві
періоди, розкрито принципи художнього осмислення історичних подій та їх вплив на долі
творчих особистостей.
Помічено, що, художньо моделюючи образ М. Рильського у складні моменти його життя,
письменниця постійно акцентує увагу реципієнта на такій важливій психофізіологічній рисі
митця, як уміння зберігати спокій. За допомогою аналітичних прийомів творення художніх
образів авторці вдалося сконцентрувати розвиток сюжету роману навколо творчості
М. Рильського.
Особливо увагу в статті зосереджено на тому, як М. Гримич презентувала митця. У
тексті роману відчуваються авторські симпатії до письменника, її щире бажання всебічно
розкрити образ непересічної особистості ХХ століття. Помітний акцент письменниця
робить на людяності та порядності М. Рильського, на його вмінні контролювати свої думки
дії та вчинки. Вона так моделює сюжетну лінію, котра пов’язана з життям письменника,
що постать митця або ж його поезія компонують решту сюжетних ліній роману. За
допомогою психоаналітичних прийомів авторка розкриває ситуативні поведінкові стани
М. Рильського, умотивовує його дії та вчинки.
З’ясовано, що М. Гримич не оминула увагою особистого життя М. Рильського. У процесі
моделювання образу класика української літератури вона змістила акценти в площину
родинного життя письменника й презентувала його як надзвичайно уважного, дбайливого,
порядного чоловіка. Так авторка розкрила читачеві нові та маловідомі факти життя
творчої особистості.
У статті постійно робиться акцент на використані окремих прийомів творення художніх
образів, обґрунтовано доцільність їх використання, а також визначено основні принципи
художнього осмислення постаті митця в історії нації.
Ключові слова: художній образ, письменник, риси характеру, ситуативна поведінка,
прийоми.
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PECULIARITIES OF LITERARY INTERPRETATION OF SCRUPULOUS
INTEGRITY OF M. RYLSKYI IN THE NOVEL "KLAVKA" BY M. GRYMYCH.
Кovpik S. I.
The article deals with the specifics of literary modeling of the image of the Ukrainian writer M.
Rylskyi in the retro novel "Klavka" by M. Hrymych. The article focuses on the writer's strategy of
constructing the writer image in a work of fiction. This paper also identifies the behavioral traits of M.
Rylskyi in certain life situations, reveals the principles of literary perception of historical events and
their influence on the fate of creative personalities.
It is noticed that while modeling literary the image of M. Rylskyi in difficult situations of his life, the
writer constantly makes the emphasis and draws the recipient's attention to such an essential
psychophysiological feature as the ability to remain composed. Using analytical techniques of
creating literary images, the author manages to concentrate the development of the plot of the novel
around the work of M. Rylskyi.
The paper makes an attempt to reveal the way of representing the famous Ukrainian writer by M.
Hrymych. The text of the novel reasonably demonstrates author's sympathies for the writer, as well
as her sincere desire to thoroughly show the image of the extraordinary personality of the twentieth
century. The writer places a noticeable emphasis on the humanity and courtesy of M. Rylskyi, on his
ability to control his thoughts, actions and deeds. She models the plot line, which is completely
connected with the life of the writer. The novel is constructed in such a way that the character of M.
Rylskyi and his poetry compose the rest of the plot lines in this literary work. Due to psychoanalytic
techniques the author represents the situational behavioral states of M. Rylskyi, gives the motive
interpretations of his actions and deeds.
The analysis shows that M. Hrymych adds some facts of private life of M. Rylskyi. In the process
of modeling the image of a classic of the Ukrainian literature, she shifts the emphasis to the writer's
family life and presents him as an extremely attentive, caring, and decent man. In this way, the
author reveals to the reader new and little-known facts about his life.
The article pays attention to the usage of certain methods in creating literary images, confirms the
necessity of their implementation, as well as defines the basic principles of literary perception of the
writer personality in the history of the nation.
Key words: literary image, writer, character traits, situational behavior, techniques.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними
завданнями.
Художня модель світу письменникакласика
не
раз
була
об’єктом
художнього
зображення у творі
літератури. Як відомо, художній світ
письменника вміщує морально-етичні
переконання митця, життєві події,
соціальні та історичні фактори, котрі
визначали тип його поведінки в ті чи
ті
моменти
життя,
формували
життєву позицію.
На думку
В. Пахаренка, Л.
Малигіної,
осмислення,
вивчення
художнього світу можливе й без
зіставлення
з
біографією
письменника, а його духовні пошуки
можна простежити і в самих текстах,
але, погодьмося, що особистість

автора
масштабно
доповнює,
поглиблює розуміння, дає змогу
доторкнутися до тонкощів естетичних
і духовних відкриттів твору [5: 114].
Важливо також для осмислення
художнього світу митця презентувати
у
творі
літератури
про
нього
культурний контекст епохи.
Слушно помітила Л. Рева, що
українська
біографіка
завдяки
художнім творам про життя та
творчість
письменників-класиків
суттєво збагатилася різножанровими
текстами, де художня інтерпретація
підсилена
спогадами,
листами,
автобіографіями митців [6]. Ця низка
романів та повістей були написанні
про життя та творчість Т. Шевченка
(С. Васильченко «Широкий шлях»,
О. Іваненко
«Тарасові
шляхи»),
І. Франка (Р. Горак «Тричі мені
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певної особи на фоні історичного
контексту. Саме ця орієнтація на
глибинний
психологічний
аналіз
особистості як індивідуальності й
одночасно як органічної часточки
історії обумовлює конструювання
текстової тканини на рівні сюжету,
системи образів, хронотопу» [4: 61].
Сучасні
письменники
не
тільки
реконструюють
життєві
позиції
знакових постатей митців тієї чи тієї
епохи,
а
й
намагаються
переосмислити їхню діяльність з
позицій сучасності, інколи навіть
реабілітувати перед читачем.
Зокрема, С. Процюк у романі
«Троянада
ритуального
болю»
презентував суб’єктивну психоісторію
харизматичного В. Стефаника, а в
романі «Маски опадають повільно»
розповів
про
В.
Винниченка.
Причинами того, чому саме ці
письменники
стали
об’єктами
зображення в його романах, сам С.
Процюк називає близькість йому
психотипів
указаних
митців.
Досліджуючи роман С. Процюка
«Троянда ритуального болю», Т. Лях
відзначила,
що
цей
твір
є
метафізичною моделлю життя та
творчості Василя Стефаника, «…
ключовими
маркерами
якої
є
екзистенційні стани героя. Біль,
страх, самотність та інші модуси
буття
сприяють
інтуїтивному
долученню
героя
до
сфери
трансцендентного,
а
тому
становлять метафізичний горизонт
„Троянди ритуального болю”» [3: 239].
Слушною є думка В. Пахаренка, В.
Малигіної щодо того, як моделюється
художній світ письменника у творі
літератури:
«…неабияке
значення
відбір фактів життя письменника,
які
яскраво
засвідчують
його
життєву
позицію,
переконання,
систему цінностей. Це дає змогу
зрозуміти закони його внутрішнього,
духовного, людського і художнього
універсуму. При цьому важливо
враховувати
достовірність
і
об’єктивність джерел інформації.

являлася
любов»),
П.
Тичину
(П. Загребельний «Кларнети ніжності»,
С. Тельнюка «Неодцвітаюча весна
моя») та ін. Для переважної більшості
авторів творів художньої літератури
про життя та творчість українських
класиків важливо було дотримуватися
принципу історичної достовірності
викладення фактів, послугуватися
документально
достовірними
свідченнями про життя та творчість
класиків української літератури.
У 2019 році у видавництві "НораДрук" побачив світ роман М. Гримич
"Клавка". В інтерв’ю "Найгірше – коли
не пишуть критики" М. Гримич на
запитання журналістки К. Орловської
про те, чи сподобалася б її книжка
письменникам 40-х років, наприклад,
М. Рильському чи Ю. Яновському,
відповіла: "Думаю, що Рильському –
так" [2]. Створений нею художній
образ М. Рильського письменниця
охарактеризувала як вишуканий та
інтелігентний.
Події
роману
розвиваються в 1947 році, місцем
подій є Спілки письменників України,
де відбувся сумнозвісний Пленум,
котрий
в
історії
української
літератури відзначився паплюженням
М. Рильського, Ю. Яновського та ін.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які спирається автор. Упродовж
останнього десятиріччя ХХІ ст. у
сучасній
українській
літературі
спостерігається
тенденція
до
художньої
інтерпретації
та
переосмислення постатей класиків
української літератури.
Погоджуємося
з
думкою
В.
Марінеско про те, що «...як жанрова
модель,
літературна
біографія
наділена
низкою
атрибутивних
ознак, які вирізняють її з-поміж
суміжних жанрів. Ці характеристики
визначаються, перш за все, об’єктом
художнього осмислення. Усі творчі
пошуки
письменника-біографа
спрямовані
на
те,
щоб
реконструювати
життєві
колізії
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Одним із найцінніших джерел є
щоденники,
листи,
записи
або
коментарі самого автора» [5: 114–
115].
Попри те, що останнім часом
такого
типу
твори
активно
завойовують читацьку аудиторію, їх
художня, суспільна цінність поки що
не стали предметом системного
вивчення в літературознавстві.
Мета
дослідження.
У
статті
спробуємо
дослідити
специфіку
художньої
інтерпретації
образу
М. Рильського в романі М. Гримич
"Клавка", виявити авторські стратегії
щодо
моделювання
художнього
образу
класика
української
літератури.
Виклад основного матеріалу.
Ідучи за розвитком сюжету роману,
відзначимо, що письменниця дуже
чітко охарактеризувала атмосферу в
Спілці письменників України на
передодні
горезвісного
Пленуму
однією, але дуже влучною лексемою –
напруга. А серпень та вересень 1947
року – чорними. Саме в таких
вимірах психофізичної кольористики
авторка моделює світлий внутрішній
світ М. Рильського. Щодо учасників
подій, то їхній стан презентовано так:
"…всі просто зірвалися з цепу" [1: 39].
Ще одна вказівка на напружени
йпсихоемоційний
стан.
Такі
характеристичні описи дуже добре
передають дух тодішнього неспокою
та
емоційного
напруження
письменницької
спільноти,
тобто
письменницька
інтелігенція
не
володіла собою, адже страх оволодів
більшістю.
Художньо досконало передаючи
загальну атмосферу подій 1947 року,
М. Гримич налаштовує читача на
досить складний процес осмислення
історичних
подій,
які
були
вирішальними
в
долі
тодішньої
письменницької спільноти.
Так, перше, на що письменниця
звернула увагу – психофізіологічна
реакція М. Рильського на перевірку
ЦК: "Він розчервонівся, але зберігав
спокій" [1: 40]. Його поза (заклав руки

за спину та розглядав стелю) свідчила
про
те,
що
класик
намагався
максимально
відсторонитися
від
примітивних та прискіпливих очей
наглядачів. Так митець демонстрував
уміння контролювати себе, адже
перевірки
кожного
разу
були
безпідставними та мали системний
характер, а це в разі бурхливої
емоційної реакції могло б тільки
нашкодити письменнику.
Тобто здатність акумулювати сили
та контролювати ситуацію свідчили
про вміння письменника поводити
себе
стримано
й
не
втрачати
здорового
глузду
в
будь-яких
ситуаціях. Така поведінка не могла не
дратувати перевіряльника з ЦК, на
прізвище Духмяний (у цьому номені
відчувається авторський сарказм).
Допоки
Духмяний
сікався
до
секретарки Спілки письменників,
М. Рильський
зберігав
спокій
і
"мовчав як риба" [1: 45]. Усе це
неабияк розбалансувало Духмяного, а
основне те, що він поступово почав
утрачати контроль над своїми діями
та вчинками.
Під
час
цієї
перевірки
М. Рильський розхвилювався лише
через
дзвінок
своєї
дружини
Катерини Миколаївни, якій не зміг
пояснити, чому затримується. Це
також розлютило Духмяного.
Письменник
ще
раз
продемонстрував перед загалом, що
справжню
цінність
для
нього
становить стан дружини, котра добре
відчувала складні моменти в житті
чоловіка.
М. Гримич
у
тексті
роману
постійно акцентує увагу на тому, що
М. Рильський
усіляко
намагався
оберігати свою дружину від поганих
звісток. Про таке ставлення чоловіка
до дружини знали й у Спілці
письменників України. Отже, авторка
роману в процесі моделювання образу
класика
української
літератури
змістила акценти уваги в площину
родинного життя письменника й
презентувала його як надзвичайно
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уважного,
дбайливого,
порядного
чоловіка.
Порядність
М. Рильського
розкривається також у його ставленні
до
А. Малишка,
з
яким
він
товаришував, але через те, що
останній залишив дружину з донькою
і почав життя з Маєчкою Федоровою,
Максим Тадейович припинив ходити
в гості до нової родини Андрія
Самійловича.
М. Рильський
умів
швидко
перемикатися на дружні та творчі
бесіди з А. Малишко, а після "чарівної
стопочки з сальцем" [1: 49] ставав
розімлілим та усміхненим. Його
присутність
на
вечірках
письменницької
спільноти
була
очікуваною,
де
він
декламував;
"ластівки літають, бо літається, //
І Ганнуся плаче, бо пора…" [1: 171], а
ще грав на роялі Шопена, Лисинка з
імпровізаціями.
Як не дивно, але предметом
розмови двох класиків став не факт
перевірки, а розмови про вихідні, які
друзі планували провести в Ірпені:
"…на дачі Рильського і в Будинку
творчості, половити рибки, зварити
юшку… Ні слова про Духмяного, ні
слова про Постанови ЦК, ні слова про
роботу. Лише Ірпінь" [1: 50].
М. Гримич акцентує увагу на
вмінні
М. Рильського
підтримати
настрій компанії, розважити друзів,
абстрагуватися
від
тривожної
тодішньої реальності, перемикатися
на такі теми, які б зняли напругу та
відволікли б від буденщини.
Художньо
моделюючи
образ
М. Рильського в складні моменти його
життя,
письменниця
постійно
акцентує увагу реципієнта на такій
важливій
психофізіологічній
рисі
митця, як уміння зберігати спокій та
"незворушно реагувати на критику"
[1: 57]. Ця унікальна особливість
характеру Максима Тадейовича була
захисною реакцією на ті зовнішні
подразники,
котрі
зазвичай
розбалансовували більшість творчої
інтелігенції,
заважали
творчо

мислити, працювати, породжували
неспокій. Навіть у день лиховісного
Пленуму Максим Тадейович був
привітний та усміхнений, дружньо
розмовляв
з
А. Малишком,
демонструючи спокій та стриманість.
А свою доповідь на трибуні він
виголошував із посмішкою. У виступі
митець максимально завуальовував
знакові смисли, щоб "слухачі чули не
текст, а підтекст і навіть підпідтекст"
[1: 220].
Володіння
прийомами ораторського мистецтва в
часи неймовірної цензури слова,
свідчило
про
вміння
ретельно
продумувати кожне слово, кожну
інтонацію, аби тільки відвернути
увагу
від
прискіпливого
ока
тоталітарних посіпак.
За
допомогою
прийому
порівняльної
характеристики
письменниця
розкриває
деякі
поведінкові
риси
М. Рильського.
Наприклад, описуючи психофізичний
стан письменників після Пленуму,
вона зазначає, що А. Малишко був
дуже знервований та аж "побагровів",
адже він не "вмів одягати маску, як
Максим Тадейович" [1: 222].
Окрім презентації поведінкових
рис характеру класика української
літератури,
М.
Гримич
вустами
письменниці Єлизавети Прохорової
подала
дуже
лаконічну
характеристику
його
творчості:
"Знаєте, я люблю Рильського за те,
що у нього все правильно, все
бездоганно, у відповідності і з
законами мови, і за законами
естетики – так, як і має бути…"
[1: 73].
Важливу
інформативну,
характеристичну функцію в романі
виконує діалог двох письменників
Є. Прохорової та І. Глухенького, у
якому предметом розмови є саме
творчість
М. Рильського. Усе
це
свідчить про те, що творча діяльність
митця
не
залишала
байдужою
тодішню літературну інтелігенцію,
яка, попри все, цінувала талант
письменника й визнавала: "В нього
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все виміряно, виважено, досконало.
Він
ніколи
не
пропустить
неохайності, навіть, як ти кажеш,
геніальної, як у Малишка. У нього
кожен вірш – як кришталевий келих,
– він показав на буфет, де стояли
різнокольорові кришталеві фужери і
чарки, які хазяйка охороняла, мов
левиця, від гостей і майже ніколи не
виставляла на стіл. – Ти до нього
легенько доторкнешся нігтиком, а він
дзвенить…" [1: 75].
Отже, за допомогою художнього
порівняння поєднального типу, де
образ подається вже після предмета
("Тидо нього легенько доторкнешся
нігтиком, а він дзвенить"), М. Гримич
дуже
тонко
передала
сутність
сприйняття поезії М. Рильського.
Окрім цього, письменниця будує
пряму мову головних персонажів за
допомогою
реплік-віршів
М. Рильського, аби підкреслити те,
настільки його поезія була знаною та
популярною
серед
тодішньої
інтелігенції:
"Мені
цілуючи,
ти
душу
випивала"… – гарно ?
Не
встиг
Борис
Андрійович
відкрити рота, як вірш продовжила
Єлизавета Петрівна:
- "Шалена дівчинко, одчаю ніжний
мій // О, хвилі запашні твойого
завивала: // О, літніх сокорів гарячий
сніговий, // Що в коло нас кружляв,
як ти мені шептала…" – вона
затнулася" [1: 76].
Окрім цього, поезія М. Рильського
була
предметом
обговорення
письменницької
інтелігенції
на
різного виду зібраннях. Зокрема,
письменниця Єлизавета Петрівна не
раз художньо осмислювала постать
письменника, характеризуючи його,
як
"…такого
ірпінсько-садового,
такого спілчансько-поблажливого – з
"парнаським
співцем"
із
його
"смоквами
медово-солодкими",
з
Афродитами, Кіпіріадами, Едіпами,
Мойрами…"
[1: 76].
Жваво
обговорювалася також його збірка
"Мандрівка в молодість", у якій він,
на думку Клавки, "…і сам над собою

кпинить" [1: 76]. У палких розмовах із
друзями-письменниками
вона
відстоювала свою позицію щодо того,
що
їй
особисто
подобається
неокласичний
М. Рильський.
А
друкуючи
стенограму
Пленуму,
Клавка уважно вчитувалася в усі
коментарі
щодо
творчості
М. Рильського
та
аналітично
осмислювала
їх:
"“Ідейна
суть
"Мандрівки в молодість"? Фактично
це було неприйняття Рильським як
поетом радянської дійсності”. За
великим рахунок, так і є. Тільки це
вели – к- ий секрет !" [1: 311]. Дівчина
намагалася з власної позиції, як
представник
прогресивної,
нової
формації
реципієнтів,
осмислити
творчість митця. Друкуючи цитати
про М. Рильського, вона через
систему самозапитань такого типу:
"Хіба неправда ?" виявляла власне
позитивне ставлення та захоплення
творчістю письменника.
Натомість представники старшого
покоління письменників наполягали
на тому, що цікавий М. Рильський їм
тоді, коли він зрозумілий. Увесь зміст
розмови письменницької спільноти
фокусувався
навколо
творчості
митця, а точніше його збірки
"Мандрівка
в
молодість",
яка
спричинила неоднозначну реакцію
соцреалістичної
критики.
Чимало
закидів тоді пролунало на адресу
митця.
Оригінально
Єлизавета
Петрівна обґрунтувала належність
"Мандрівки
в
молодість"
до
соцреалізму, спроєктувавши увагу
присутніх на будинок РОЛІТУ: "є
“Жива вода” – це той РОЛІТ, що
уздовж Тимофіївської, наш з вами
"товарняк",
а
є
"Мандрівка
в
молодість" – це вже РОЛІТ, що по
вулиці Леніна – дорогий паровоз,
причеплений
до
наших
вагонів"
[1: 193].
М. Гримич не стільки виявляє
власні симпатії до М. Рильського,
скільки намагається обґрунтувати
появу поезії "Пісня про Сталіна". При
цьому робить це досить делікатно та
вмотивовано, за допомогою одного з
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Художньо моделюючи образ митця,
М. Гримич розкриває його з різних
позицій, акцентує увагу на його
буденних
захопленнях
та
уподобаннях, котрі були притаманні
також пересічним українцям. Одним
із таких захоплень була рибалка, до
якої Максим Тадейович готувався
дуже старанно. Прикметно, що вудка
в нього була без грузила, а рибу він
вудив на коників, яких сам і ловив.
Романтичність його натури засвідчує
й той факт, що "він любив піти на
веслах далеко проти течії, а назад
плисти водою і нахлистом ловити
красноперів і в’язів" [1: 179].
Висновки. Саме ця риса була
визначальною
в
характері
українського класика, і саме вона
допомагала йому за будь-яких умов
залишатися людиною.
Відзначимо,
що,
художньо
моделюючи
світ
М.
Рильського,
письменниця не оминула культурного
та історичного контекстів епохи, у
яку довелося жити митцю. Розповідь
про письменника в романі «Клавка»
включала особистий, культурний та
історичний контексти. До особистого
контексту митця віднесемо події з
життя письменника, переконання,
ситуативні та поведінкові звички,
систему поглядів та позицій на те чи
те явище в історії суспільства. Щодо
культурного контексту, то він у
романі представлений через систему
регламентацій
тогочасного
радянського
суспільства.
Презентуючи художній образ митця,
М. Гримич акцентувала увагу на
тому, що в його житті ключовими
постатями були як звичайні люди, так
і визначні історичні особистості доби.
Варто зазначити, що письменниці
вдалося
не
тільки
художньо
відтворити важливі етапи перебігу
життя М. Рильського, а й зануритися
в
його
внутрішній
світ
та
вмотивувати з позиції психології
деякі поведінкові стани. По суті, саме
цим зумовлена манера художньої
презентації життя історичної постаті

персонажів
твору
тієї
самої
письменниці Єлизавети Петрівни:
"Тепер-то я розумію, що Максим
Тадейович писав її не як поезію, він
складав її, стилізуючи під наші
робітничо-барачні
частушки,
ми
співали
вечорами
“от
нечего
делать”!" [1: 78]. Вона аналітично
пояснює всі тонкощі версифікації
зазначеної
поезії,
переконуючи
присутніх (серед яких є шпигун
Баратинський) у тому, що ця поезія
написана
восьмискладником.
Єлизавета
Петрівна
оперує
літературознавчими
категоріями
щодо специфіки жанру та манери
письменника, який, на її думку,
"грався
з
ритмом,
розміром,
жонглював
з
фольклорними
образами" [1: 79]. Такий коментар
письменниці породив підозрілу тишу,
адже
порівнювати
"Пісню
про
Сталіна" з частівками в ті часи було
не зовсім слушно. Проте саме таке
обґрунтування причин появи поезії
було цілком виправданим.
Окрім художнього переосмислення
поезії
М. Рильського,
М. Гримич
спробувала презентувати світогляд
митця, адже наприкінці 40-х років
ХХ ст. на його адресу лунали закиди
щодо
проявів
націоналізму
в
осмисленні тодішньої дійсності. Одна
з героїнь роману Неля Мусіївна,
захищаючи погляди М. Рильського,
виправдала його так: "… після того,
що він зробив для української
літератури і для всіх нас особисто,
власне, як чи не для кожного
письменника в Спілці, – треба не
чинити над ним насильств, не вчити
його, старого зубра, як писати, а
дозволити йому бути таким як він є,
–
трохи
старомодним,
трохи
сентиментальним, пробачати йому
старі, трошечки націоналістичні,
гріхи…" [1: 142–143]. Авторка роману
намагалася не просто стати на захист
митця, а ще й оскаржити всі
звинувачення
на
адресу
М. Рильського щодо його світогляду.
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митця. Важливе місце в тексті роману
відведено
висвітленню
важливих
історичних
подій:
значущі
письменницькі
перипетії
розгортаються
на
тлі
Пленуму
правління
Спілки
радянських
письменників
України,
котрий
тривав із 15 по 20 вересня 1947 р. М.
Гримич розкриває мету пленуму –
виправити всі «помилки», допущені
українськими письменниками під час
організації та проведення загальних
зборів українських письменників від
27–28 серпня 1946 р.
На нашу думку, сюжетні лінії
роману, котрі розкривають долі
головних
персонажів
роману
«Клавка»,
пов’язані
з
долею
М. Рильського.
Усі
події
роману
компонуються
навколо
однієї
визначальної
події
–
Пленуму
правління
Спілки
радянських
письменників України.
Отже, роман М. Гримич «Клавка»,
на нашу думку, це дуже вдала спроба
переосмислення творчості класика
української літератури М. Рильського
з позицій сучасності, а також
можливість
психоаналітичного
вивчення
унікальної
творчої
особистості митця такого буремного
ХХ століття.
Перспективи
подальших
розвідок. Вважаємо, що роман М.
Гримич «Клавка» в подальшому може
стати об’єктом вивчення з позиції
вивчення
поетики
сюжету
та
сюжетних
ліній,
художнього
моделювання часу та простору твору.
Цікавими, на нашу думку, будуть
дослідження специфіки моделювання
жіночих
образів,
повсякдення
радянської епохи.
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ТВОРЧІСТЬ С. ПРОЦЮКА В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ
В. В. Мельнійчук *
У статті розглянуто творчість видатного прозаїка, есеїста, автора психобіографічних
романів С. Процюка. Праці цього митця мають контроверсійний характер, що й зумовлює
інтерес до письменницьких праць та до автора загалом. Його творчість вивчають багато
дослідників, кожен із яких використовує свій підхід до літературознавчої інтерпретації.
Метою нашого дослідження є розгляд творчості С. Процюка крізь призму бачень
літературних критиків та вчених. Такий підхід систематизує дослідників за спільними
рисами використовуваних методів та розширить розуміння прозових творів митця.
Метод нашого дослідження цілком відповідає меті нашого дослідження – це поріняльноісторичний метод, що передбачає розгляд творчості письменника у світлі літературної
критики.
Результатами дослідження є аналіз творчого доробку автора, внеску дослідників,
критиків, рецензентів та знаходження основних критеріїв, за якими розглядали прозу
митця. І. Андрусяк, С. Сіренко, Є. Баран акцентують на тяжкості прочитання прози.
Р. Харчук прив’язує автора до Галичини, оскільки той не вписується в географічний поділ
сучасної української літератури. Б. Пастух відштовхується від протистояння між
столичністю та провінційністю, а О. Соловей указує на міфологічні та філософські смисли
прози. Дослідження проблем українського суспільства знаходимо й у працях О. Юрчук,
Х. Букатчук.
У висновках зазначено, що, проаналізувавши твердження рецензентів і літературних
критиків, знаходимо різновекторність у сприйнятті творчості письменника. Це дослідження
дає початок наступному, оскільки інтерес до митця зростає, тому кількість дослідників
буде збільшуватися.
Ключові слова: контроверсійність, есеїстика, апологія, психологізм, імперіальність,
синдром, комплекс.

THE CREATIVITY OF S. PROTSIUK IN LITERARY-CRITICAL RECEPTION
Melniichuk V. V.
The article deals with the works of the outstanding prose writer, essay writer, author of
psychobiographical novels S. Protsyuk. The works of this artist are controversial, which determines
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the interest in the author and his works as a whole. Many researchers study his works, each of them
uses his own approach to literary interpretation.
The purpose of the research is to consider the works of S. Protsyuk through the prism of the views
of literary critics and scholars. This approach will systematize researchers by common features of the
methods used, expand the understanding of the writer's prose works.
The method of our research fully corresponds to the purpose of our investigation - it is a comparativehistorical method that involves viewing the work of the writer in the light of literary criticism.
The results of the research are an analysis of the author's creative works, a list of researchers,
critics, reviewers and finding the main criteria by which the writer's prose was viewed. I. Andrusyak,
S. Sirenko, E. Baran emphasize the difficulty of reading the prose. R. Kharchuk associates the author
with Galicia, because he does not fit into the geographical division of modern Ukrainian literature.
B. Pastukh proceeds from the confrontation between the capital and the province, and O. Solovey
emphasizes the mythological and philosophical meanings of the prose. The research of the problems
of Ukrainian society is also found in the works of O. Yurchuk and H. Bukatchuk.In conclusion, we
can say that by analyzing the views of reviewers and literary critics, we find the variety in the
perception of the writer's work.This research gives rise to further investigations, as an interest in this
writer grows, so the number of researchers will increase.
Keywords: controversy, essays, apology, psychologism, imperial nature, syndrome, complex.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними
завданнями.
Творчість С. Процюка – це складне та
багатогранне
явище
в
сучасній
українській
літературі,
яке
починається поезією, а закінчується
есеїстикою,
психологічними
романами та новелами. Загалом
прозою
цього
письменника
або
зачитуються, або ж відкидають її
цілком. Логічним є те, що до автора
прикріпилися певні штампи, які
характеризують його творчість. До
них
можна
віднести
''найконтроверсійніший'',
тобто
такий,
який
протистоїть
своїй
літературній добі та не вкладається в
шаблонність сучасного українського
літературного процесу, звідки й
штамп ''третя сила'', ''антипопсовик'',
які означають повне відкидання
стереотипів. Саме це й зумовлює
інтерес критиків та рецензентів, яких
можемо розділити на різні групи.
Розгляд напрацювань дослідників і
критиків розширить наше загальне
сприйняття постаті письменника в
сучасному літературному процесі та
висвітлить
нам
сукупність
дослідників, які так чи інакше
досліджували творчість автора.

Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв'язання цієї проблеми та на
які спирається автор. Важливо
відзначити,
що
попереднього
розгляду набутків літературознавців
та рецензентів творчості в наукових
дослідженнях
та публікаціях
не
знаходимо. До дослідників творчості
автора можна віднести письменників
та літературних критиків О. Солов’я
(''Безкінечна купіль печалі'', ''Апологія
життя,
апологія
страждання'',
''Загублена
українська
людина'',
''Штука, яка вбиває''), І. Андрусяка
(''Тотем'' без табу, або Фройд подався
б у двірники''), І. Бондаря-Терещенка
(''Діяґностика
від
Процюка'',
''Душезнавство
чи
душегубство''),
Є. Барана
(''Карфаген
має
бути
зруйновано'',
''Цей
складний
і
суперечливий Процюк''), Р. Харчук
(''Сучасна
українська
проза:
Постмодерний
період''),
які
традиційно
беруть
участь
у
рецензуванні творів літератора. До
іншої відносно молодшої групи можна
зарахувати Л. Скорину (''Замовляння
зачаклованого лабіринту''), Б. Пастуха
(''Алегорія
порожньої
краси''),
Х. Букатчук
(''Антиномія
Великої
Матері'', ''Національно-імперські тоги
Степана Процюка''), О. Юрчук (''У тіні
імперії: Українська література у світлі
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постколоніальної теорії: монографія'').
Ці джерела становлять основу нашого
дослідження.
Виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, яким
присвячено статтю. Попри таку
кількість дослідників не створено ще
публікацій,
які
б
містили
систематизовану
й
упорядковану
інформацію про те, як сприймали
творчість автора ці дослідники, яким
основним
фактором
керувалися
вчені, аналізуючи прозу письменника,
які основні риси виділяли в ній. Ця
важлива
частина
дослідження
творчого здобутку будь-якого митця
заслуговує уваги та є необхідною в
процесі
вивчення
творчості
С. Процюка.
Формулювання мети та завдань
статті. Метою дослідження є розгляд
творчості письменника крізь призму
літературно-критичних
візій.
Досягнення
поставленої
мети
потребує розв’язання таких завдань:
− окреслити літературний здобуток
автора;
− визначити
дослідників
які
вивчали творчість С. Процюка;
− з'ясувати критерії, за якими
досліджували творчість автора.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
певним
обґрунтуванням
отриманих
наукових результатів. Літератор
розпочав свою творчість із поезії у
двадцятирічному віці, продовживши
її
в
Новій
Дегенерації,
яку
представляли три молоді поети з
Івано-Франківська – Іван Андрусяк,
Іван Ципердюк і він сам, діяльність
котрої
засуджував
О. Гончар,
вважаючи, що молоді поети надто
різко поривають із минулим та
порушують традиційність української
літератури. Незважаючи на закиди
так званого старого покоління, цю
молоду
силу
підтримувала
Л. Костенко. Належність до цього
поетичного угруповання (1991–1994)
зумовила патетичність та націоналізм
віршів поета.

На зламі століть його поезія була
змінена прозою. Поет зауважує в
розмові
з
Богданом
Пастухом:
''Довший час я писав паралельно
поезію і прозу. Просто відчув, що
починаю
займатися
певним
поетичним самопереспівом і не схотів
нагадувати платівку, що відтворює
одне й те саме. Окрім того, будучи
схильним до розчарувань і навіть
короткочасних спустошень, я від
надмірної любові до поезії трохи
надірвався. Я так любив її, що якийсь
час навіть почав… ненавидіти, кілька
років після ''зради'' не читаючи
віршів. Потім це поволі минулося. Але
полишення поетичної практики у
моєму
випадку
не
було
кон’юнктурою'' [6]. Перехід до прози
був складним.
Творчий доробок С. Процюка – це
бпонад 20 книг: поетичних (''На вістрі
двох
правд'',
''Апологетика
на
світанку''), есеїстики (''Лицарі стилосу
і кав’ярень'', ''Канатоходці'', ''Аналіз
крові'',
''Тіні
зʼявляються
на
світанку''), прозових (''Шибениця для
ніжності'',
''Інфекція'',
''Жертвопринесення'',
''Тотем'',
''Руйнування
ляльки'',
''Троянда
ритуального болю'', ''Маски опадають
повільно'', ''Чорне яблуко'', ''Бийся
головою до стіни'', ''Десятий рядок'',
''Під крилами Великої матері'').
Оцінюючи
прозу
С. Процюка,
критики чітко розділилися на два
табори: одні її відкидають і навіть
висміюють, інші навпаки займаються
апологією [9: 97]. Академік Іван
Дзюба, приміром, висував Процюків
роман ''Інфекція'' на Шевченківську
премію, а письменник із Вінниці
Леонід
Пастушенко
натомість
розкритикував
цей
твір
у
''Літературній
Україні''.
Творчість
письменника варто сприймати крізь
призму
алегорій,
символів,
що
нерідко
мають
міфологічну
етимологію,
відгомін
реліктів
колективного несвідомого, містичних
візій.
Проблему
складності
прочитання
творів
С. Процюка
критики порушували неодноразово.
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Є. Баран зауважує: ''Степан ніколи
легко не писав. Він мені нагадує
лісоруба. Не того, що в пустелі,
принаймні, не тільки в пустелі, але
того, що тяжко заробляє на хліб
насущний''
[2].
Подібну
думку
висловлює й Іван Андрусяк: ''Читати
це, ясна річ, не просто важко, а дуже
важко'' [1]. Важкість прочитання
залежить не тільки від того, як
написаний цей текст, а ще й від того,
які глибинні сенси закладені в ньому.
На
думку
Б. Пастуха,
''символ
прихованості смислів спостерігається
у
прозі
Степана
Процюка,
де
поверхнею слугує сюжет, переважно
налаштований на соціальний регістр,
причому тон цей досить відвертий,
але саме за ним ховаються сенси
тремтливого людського існування'' [5],
що й наводить на думку, що це один
із ''найінтелектуальніших'' авторів.
Додаткове навантаження вносить і
психологізм текстів письменника,
оскільки автора називають ''правою
рукою Фройда'' [1]. На цю рису
вказували різні дослідники. До них
можемо
віднести
Є. Барана
(''У
Процюка ця психологічна нута є
домінуючою у прозі та есеїстиці'' [2]),
Б. Пастуха (''Мова йде про певні
художні концепти, за рамки яких Ти
не виходиш – превалювання неврозу,
психоделії у текстах стає Твоєю
візиткою'' [5]), О. Солов’я (''Степан
Процюк демонструє на диво активне
зацікавлення
психоаналізом
(не
конче, звісно, Фройдом, а радше його
невдячними
учнями
та
послідовниками (від Карен Горні,
мабуть, починаючи)'' [8]), І. Андрусяка
(''Автор намагається ''перефройдити
Фройда'', і то так, що самому
Фройдові після цього залишається
хіба податися у двірники'' [1]). Тому
його
творчі
здобутки
можемо
розглядати ще й у такому ключі.
С. Процюк – представник сучасної
української літератури, тому його
проза неодноразово ставала об’єктом
літературознавчих
студій.
Як
зазначає В. Слапчук, критики не

обділяли увагою письменника й тоді,
коли він складав вірші, і тепер, коли
творить прозу, пишуть про нього
багато [7: 175].
Р. Харчук, приміром, указує на
важливість географічної прив’язки
письменника.
С. Процюк
вніс
плутанину в ''географічний'' поділ
сучасної української літератури на
''станіславівців'',
які
є
постмодерністами,
європеїстами,
письменниками, які іронізують над
людиною, але все-таки здатні їй
співчувати, і ''києво-житомирян'' –
неомодерністів і традиціоналістів, у
центрі уваги яких людська деградація
й культ страждання. С. Процюк не
вписується в цю схему. Він –
галицький
неомодерністнеопозитивіст, відтак чужий і серед
постмодерністів-''станіславців'',
і
серед
неомодерністів-''києвожитомирян''. Одним словом, третя
сила або третій шлях [9: 100]. Отже,
дослідниця
розглядає
митця
як
особистість, котра неухильно йде
своїм шляхом, незважаючи на своїх
сучасників. Цим самим заслуговує
слави ''бунтаря''. Проте важливим є
інше: Р. Харчук прив’язує його до
Галичини. Із подібних позицій і
розглядається роман ''Інфекція'', де
критик
проводить
поділ
між
західняками та східняками.
Подібного звучання й трактування
проза
С. Процюка
зазнає
в
рецензента та дослідника О. Солов’я:
''Послідовне звертання письменника
до персонажів – мешканців східного
(з реальних топонімів у романі
''Жертвопринесення''
згадується
Маріюполь) реґіону – наштовхує на
думку про черговий індивідуальний
пошук героя нашого часу. Галичани,
треба думати, авторові відомі в усіх
своїх можливих одмінах. І вони вже
направду пройшли шеренгою крізь
його попередні повісті. Є вони –
різних ґатунків – і в першому романі
''Інфекція'' [8]. Це підсилює наведену
вищ думку Р. Харчук про географічну
прив’язку автора. ''І тому при читанні
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Процюка
не
зникає
відчуття
провінційності.
Не
в
сенсі
протиставлення ''столичності'', а як
захоплення
патріярхальноміщанськими
цінностями
''національного'' штибу. Ні, життя на
узбіччі автор розуміє не як убоге й
неповноцінне існування. Завжди ж
рятує аптека, себто бакалія. Його
цікавить не стільки провінційність у
чистому вигляді, скільки її зіткнення
зі столичністю,'' – як означив у
рецензії до ''Інфекції'' Ігор БондарТерещенко
[3].
Письменник
неодноразово в романах змальовує
таких персонажів, котрі, лишивши
провінцію, приїздять до великого
міста-столиці. Згадане вище вказує
на одну з проблем його прози.
О. Соловей акцентує увагу на
втраті
людської
індивідуальності
героями романів та есе С. Процюка.
Особливу увагу під час розгляду
творів
дослідник
звертає
на
трактування страждання людини та
способи його відображення у творі. У
післямові до трилогії психологічних
романів автора критик підсумовує:
''Надрив
і
волання
ураженої
української
людини
–
ось
що
маркувало і маркує сьогодні творчість
сього
письменника
–
поетичну,
прозову,
есеїстичну''
[6: 552].
Страждання
української
людини
подано в гіперболізованому вигляді.
Близькою
до
означеної
тези
О. Солов’я є позиція дослідника
Б. Пастуха.
Останній
зазначає:
''Дотично всі учасники сюжетної дії в
текстах
Степана
Процюка,
є
приреченими на безвихідь. Часто
соціальний пресинг знищує духовні
потуги людини, і вона обирає втечу,
яка, до речі, представлена у доволі
різноманітних формах − зовнішній
(саморуйнація)
та
внутрішній
(знищення
власних
моральних
імперативів)'' [5]. Зображення такого
типу
героя
є
ще
однією
характеристикою
романістики
письменника.
Аналізуючи збірку есе ''Аналіз
крові'', О. Соловей указує на опис

такого
стану
людини
як
стан
порожнечі: ''Йдеться не конче про
смерть та ймовірне тривання опісля
неї. Декого порожнеча наздоганяє ще
за життя й надійно обплутує своїми
слизькими обіймами. Цей стан не
може бути перманентним, людська
психіка не здатна аж надто тривало
опиратися цим речам, але стан цей
відомий більшости з нас, має рацію
лікар С. Процюк, тож про нього є сенс
говорити й, відтак, – шукати шляхи
порятунку''
[8].
Також
критик
розглядає почуття самотності в прозі
автора
й
робить
висновок:
''Самотність – це просто тупа й
неймовірно фактурна реальність в
умовах, наближених до бойових'' [8].
Відтак проза літератора набуває
значення
пошуку
вічних
філософських істин буття людини.
Цікавою є рецензія О. Солов’я на
роман ''Жертвопринесення'', де він
порушує
питання
міфологічного
аналізу цього твору: ''Письменникові
ходить саме про число 33 (тридцять
три); стільки ж і розділів у тексті
роману. У романі християнська
символіка сього числа виглядає доволі
штучною; щонайменше, вона не
працює так, як хотілось, можливо,
письменнику; не сприяє додатковому
драматизму образу; не переконує нас
дослівно ні в чому; не вмикає навіть
відповідного
кшталту
чуттєву
асоціятивність, чи пак перцепцію. Не
виповнює нас сакральним відчуттям
повноти присутности Месії разом із
усіма його учнями (а саме таким є,
принаймні,
християнський
зміст
числа 33)'' [8]. Проте рецензент
зупиняється на констатації наявності
того чи того образу, які асоціюються з
християнством та Біблією. У його
рецензії немає доведення, наявний
лише факт існування цього елемента
в прозі.
Образи та мотиви фольклорного
походження трансформуються у дві
додаткові
оповіді
автора.
Літературознавець досліджує можливе
стилістичне
та
змістове
навантаження цих вставних оповідей
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у загальній композиції: ''З якою
метою письменник увів до роману ці
вставні
конструкції?
Хтозна.
Можливо, з метою підключення нашої
технократичної сучасности в особі
Іщенка та його оточення до значно
давніших і масштабніших потоків
космічної згуби, що тяжіє над усіма
людьми, не конче мистцями й
поетами. Крім того, пристрасті, що
вирують у вставних новелях, є значно
сильнішими й шляхетнішими за всі
можливі проблеми нашого сучасника.
Хтозна, на що саме натякає Степан
Процюк таким порівнянням. Але, у
будь-якому
разі,
ці
новелі
є
своєрідними вікнами в позапростір,
зазираючи до яких, читач отримує
додаткові можливості до прочитаннявідчитування
мотиву
людського
жертвопринесення...''
[8].
Ці
конструкції органічно вплетені в
роман.
У дослідженнях критика постає
проблема взаємовідносин суспільства
та особистості, що стосується всієї
прози С. Процюка. Ця проблема
розкривається
в
низці
літературознавчих есе та рецензій:
''Загублена
українська
людина'',
''Апологія
життя,
апологія
страждання'',
''Перед
самотнім
зеркалом'', ''Штука, яка вбиває'',
''Який-небудь інший сад і його
неможливість'', ''Свято, яке не з
тобою: роман С. Процюка ''Інфекція'',
''Оборонні бої''. Наприклад, рецензія
''Штука, яка вбиває'': ''Це наріжне
зіткнення білого материнського світу
Стефаника
зі
світом
чорним,
соціальним, метафізично чужим і
глибоко несправедливим С. Процюк
уловив дуже тонко, а відтворив у
формі заледве не самого покутського
Майстра'' [8]. Гучніше ця проблема
постає з іншого літературознавчого
есе ''Загублена українська людина'':
''Тієї доби, яку стрімко, нещадно та
беззастережно
(безальтернативно)
визначив
ринок,
дискурс
супермаркету; а це топос, у якому
поетові a priori немає чого робити,

окрім як зазнати поразки, загинути
або,
щонайменше,
–
змінити
діяльність і стиль життя, увімкнути
механізми
ґрандіозної
симуляції,
приєднавшись до загальної установки
на усміхненість і успішність, а
значить – зазнати поразки без
найменшого права на реабілітацію''
[8].
Суперечливість
поглядів
особистого ''Я'' та маси – це чи не
одна із наріжних проблем у творчості
С. Процюка.
Проблеми ''суспільства'', висвітлені
письменником,
посідають
значне
місце в літературознавчих розвідках
О. Юрчук,
Х. Букатчук,
які
акцентують
увагу
на
впливові
колоніальних та постколоніальних
складових менталітету українців на
новітню літературу. У цьому світлі
розглянуто й прозу митця.
О. Юрчук,
аналізуючи
роман
''Інфекція'',
зазначає:
''С. Процюк
вдається до аналізу інфекційного
колоніального досвіду. Чоловіча версія
інфікованості колоніальним минулим
розгортається у площині двох позицій
ставлення до жіночої (української та
неукраїнської) суті'' [10: 141]. До
першої дослідниця відносить Саву
Чорнокрила, поведінку якого пояснює
комплекс
неповноцінності.
Цей
комплекс О. Деркачова окреслює як
''інфікованість нелюбов’ю'', знаходячи
його витоки у ментальній імпотенції
українського чоловіка, ''зруйнованого
жахом і вічним чеканням біди'', і
сприянню її розвиткові українською
жінкою, що
вдає свою неміч,
дозволяє ґвалтувати себе, аби він,
чоловік, відчувався спроможним на
щось [10: 141]. Як наслідок, ця
неповноцінність викликає заздрість
та агресію до інших – у нашому
випадку до галичан. До другої позиції
(''неукраїнської'') О. Юрчук відносить
Остапа Кисільчука, який під впливом,
виділеного дослідницею ''імперського
синдрому''
стає
запроданцем,
зраджуючи національне.
Щодо жіночої лінії в романі
дослідниця зазначає, що така ''версія
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переживання колоніального досвіду
спричинена спадковою інфікованістю
страхом'' [14: 141]. Такою перед
читачем
роману
постає
Іванка
Лоб’юк, батько якої був колишнім
політв’язнем сталінських таборів. Це
пояснює її поведінку у великому
місці, у котрому вона не бажала
комусь щось довіряти.
Прочитання прози С. Процюка так
розкриває
духовну
сторону
українського суспільства на рівні
ментальності. О. Юрчук указує на те,
що
всі
герої
роману
охоплені
''імперським синдромом'' і суспільство
є хворим. Тому його ''романтичне
уявлення про національне не є
прерогативою колоніального часу, а
реалізується
в
межах
постколоніального
синдрому''
[14: 143]. Існування постколоніального синдрому в духовному житті
українського
народу,
і
таке
реалістичне відображення впливу
цього синдрому на вчинки героїв
додає ще більш актуального значення
творчості письменника.
Дещо іншу думку щодо присутності
цього
синдрому
у
творчості
письменника
знаходимо
в
Х. Букатчук, яка констатує наявність
так
званої
''двоїни''
української
літератури,
яка
полягає
в
колоніальному й постколоніальному
синдромах ментального мислення.
Художні тексти Степана Процюка
формують третю складову в цій
літературній структурі – український
імперський елемент [4]. Цей елемент
виявляється
в
українському
суспільстві
як
дух
власної
національної
гідності
та
самодостатності. Виявлення цього
елемента у романі ''Інфекція'', до
прикладу, відбувається в мріях, уяві,
сновидіннях, фантазіях.
Дослідниця вказує на особливості
цього національного елементу в прозі
С. Процюка. Якщо в його романі
''Інфекція''
(2002)
виразно
простежуються
соціальні
аспекти
пристосування, непокори українця
стосовно
тоталітарного
об’єкта

руйнації національних інтересів, то в
романі
''Жертвопринесення''
компроміси з агресором принципово
нівелюються,
крім
того
–
переносяться у
сферу
духовних
конфліктів.
Відкидання
несвідомим
національним об’єктом поетичного
таланту
Максима,
героя
твору,
призводить до автоматичної втрати
сенсу онтологічного існування, а
відтак і фізичного. У цьому романі в
українського
суб’єкта
визріває
потреба в національно-українському
визнанні, що переростає в смисл
життя [4]. Тим самим дослідниця
вказує на особливості зміни героїв,
їхнього духовного очищення від
постколоніального
синдрому
та
переходу до власного ''українського
елементу''.
Зображення індивідів із таким
елементом є однією із ключових тем
роману
''Тотем''.
Як
зауважує
Х. Букатчук: ''Роман ''Тотем'' приніс
абсолютне й остаточне відречення від
будь-яких
масово-кон’юнктурних
орієнтирів… узяв курс на лавірування
просторами
вічних
духовних
траєкторій
людської
душі.
Інтелектуальний
вибух
синтезу
психоаналіз-література-мистецтво
у
творах Степана Процюка зумовив
роздратування
окремої
частини
постколоніальної
української
культури'' [4]. У романі яскраво
висвітлені психічні стани особистості,
вплив національних комплексів на
вчинки героїв, їхні сновидіння та
фантазії.
Висновки з цього дослідження й
перспективи розвідок у цьому
напрямку.
У
статті
зроблено
короткий огляд творчого доробку
С. Процюка як прозаїка, есеїста.
Проаналізовано праці критиків та
виділено
основні
риси
прози
письменника,
які
поділяють
дослідників
за
критерієм
їхніх
досліджень.
С. Сіренко, Є. Баран, І. Андрусяк
указують на складність прочитання
прози письменника, це так званий
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''хай левел'' для читача, оскільки для
розуміння прочитаного потрібно мати
певний рівень підготовки та високу
ерудицію. Зазначена думка вказує на
високо інтелектуальність автора, що
підсилюється і думками наступних
літературних
критиків.
Зокрема,
Б. Пастух звертає свою увагу на
символізм напрацювань С. Процюка.
Поділивши його прозу на два рівні,
указує, що чи не в кожному з творів
за символами зовнішньої сюжетної
лінії, ховається глибший тонший
підтекст. Цілком вмотивованою є
думка про те, що для розуміння
написаного письменником потрібно
прочитати це не один раз і краще без
поспіху.
Важливою
є
також
думка
Р. Харчук про географічну прив’язку
митця, оскільки той не вписується в
стандартні
рамки
сучасного
українського літературного процесу, а
торує
свій
шлях
між
''станіславівцями''
та
''києвожитомирянами''. Дослідниця робить
акцент на прив’язці автора до
Галичини.
Підсилення
цього
знаходимо й у рецензента О. Солов’я,
котрий указує на кількість героївгаличан у романах, протистояння
провінційності і столичності, великого
міста і малого, що ще одним із
підходів до розуміння прози автора.
Однією з ключових рис, на якій
літературний критик акцентує є
наявність нещасливих персонажів.
Розгляд їхніх страждань зводиться до
різноманіття
пояснень
–
через
соціальний контекст, через залучення
міфологічних,
частково
християнських,
мотивів,
через
наявність вищого сенсу існування.
Проблеми ''суспільства'' знаходять
своє
відображення
у
творчих
пошуках О. Юрчук, котра зазначає,
що
присутність
''імперського
синдрому'' створює таких персонажів
у
романі
письменника.
Поділ
дослідницею версій, як впливає цей
синдром на чоловічу та жіночу стать,
розширює
розуміння
прози
в

ментальному
ключі.
Можемо
зазначити,
що
протилежним
є
твердження Х. Букатчук, яка вказує
не на ''імперський синдром'', а на
''український імперський елемент'',
що виявляється як дух свободи та
незалежності українського народу в
прозових творах С. Процюка.
Систематизація
дослідників
за
певними критеріями вказує нам на
багатосенсовність
авторського
набутку. Спостереження дослідників
розкриває шлях пошуку нових іще не
зазначених
складових
письменницьких
творів.
Це
дослідження може бути доповнене,
оскільки інтерес до автора зростає,
що збільшує кількість зацікавлених
дослідників та їхніх літературних
розвідок.
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ПРОЯВИ МЕТАЛІТЕРАТУРНОСТІ В РОМАНІ ІТАЛО КАЛЬВІНО "ЯКЩО
ПОДОРОЖНІЙ ОДНОЇ ЗИМОВОЇ НОЧІ"
А. Ю. Савина *
У статті представлено аналіз роману італійського письменника ХХ ст. Італо Кальвіно
"Якщо подорожній одної зимової ночі" з позицій виявлення в ньому металітературних
елементів, розглянуто питання металітератури як феномену доби постмодерну.
На основі доступних джерел металітературу визначено як особливу форму
саморефлексії, що виникає на перетині художнього пізнання процесу утворення тексту та
його подальшої читацької рецепції. Металітературність як ознака художнього тексту
реалізується через систему взаємопов’язаних елементів, підпорядкованих завданню
осмислення феномену літератури як мистецтва слова.
Особливу увагу присвячено металітературним елементам у романі Італо Кальвіно, які
проявляються як на рівні його композиції, так і на рівні персонажної складової. Зокрема,
роман конструюється за принципом "текст у тексті". У цьому контексті вирізняються
головний "текст", тобто розділи книги з першого по дванадцятий, а також "текст"
другорядний. Другорядний "текст" репрезентується через одинадцять перших розділів
вставних історій, тобто має гіпертекстуальну природу. Виявлено, що використання
особливих композиційних прийомів, серед яких побудова оповіді від другої особи й звертання до
емпіричного, реального читача на "ти", створює можливість входження з реципієнтом у
діалогічну взаємодію, яка реалізується в текстуальній площині роману. На конкретних
прикладах представлено втілення металітературних елементів на рівні персоносфери
твору, зокрема персонажів Читача, Читачки, Сайласа Фленнері й Гермеса Марани.
З'ясовано, що ідея металітературності представлена в наскрізних темах твору, серед яких
акт читання, акт написання (створення) тексту та тема двійництва. Однак
багатоаспектність тем і мотивів, персонажі-двійники, підкреслена двоплановість твору не
призводить до деконструкції роману, а забезпечує в такий парадоксальний спосіб його
єдність.
Означена в статті проблема не вичерпується представленою розвідкою, яка покликана
визначити вектори подальшого дослідження, зокрема перспективи теоретичного
обґрунтування феномена металітературності в його універсальних та історично
зумовлених виявах.
Ключові слова: література, літературний твір,
металітература, металітературність, "текст у тексті".
*аспірант

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
anka.sawina2011@gmail.com
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THE MANIFESTATIONS OF METAFICTIONALITY IN ITALO CALVINO’S
NOVEL "IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER"
Savyna A. Yu.
The article presents an analysis of the novel "If on a Winter’s Night a Traveler" written by the
Italian writer of the XX century Italo Calvino from the perspective of identifying the metafictional
elements in it. Also, the question under analysis is the metafiction as a phenomenon of the
postmodern era.
On the basis of the available sources, metafiction is defined as a special form of self-reflection that
arises at the intersection of artistic cognition of the text creation process and its further reader’s
reception. Metafictionality as a feature of the artistic text is realized through the system of
interconnected elements, subordinated to the task of understanding the phenomenon of literature as
an art-form of language.
Special attention is given to metafictional elements in Italo Calvino’s novel that are shown at the
level of its construction and at the level of character component. The novel is written on the "text
within a text" principle. In such a context, the main "text", which is sections of the book from the first
to the twelfth, as well as the secondary "text" are distinguished. The secondary "text" is presented
through the first eleven chapters of incorporated stories, so it has a hypertext nature. It is found out
that the use of special constructing techniques, among which the model of second-person narration
and the mode of addressing the empirical, real reader as "You" create the possibility of being involved
in a kind of dialogical interaction with the recipient, which is implemented in the textual plane of the
novel. Based on the concrete examples the embodiment of metafictional elements is shown through
the personosphere of the novel, characters in particular: The Reader, Ludmilla, Ermes Marana, and
Silas Flannery. It is noted that the idea of metafictionality is presented in the main themes of the
novel, including the act of reading, the act of writing (text creation), and the doppelganger motifs.
However, the diversity of themes and motifs, double-characters, and the emphasized dual nature of
the novel do not only lead to its deconstruction but paradoxically ensures its unity.
The scientific problem statedin the article is not limited to this research. It is aimed at determining
the vectors of further investigation, in particular the prospect of theoretical substantiation of the
phenomenon of metafictionality in its universal and historically determined manifestations.
Key words: literature, literary text, postmodernism, hypertext, metafiction, metafictionality, "text
within a text".

Постановка наукової проблеми.
Посідаючи чільне місце в сучасному
культурно-історичному
контексті,
феномен постмодернізму не несе в
собі однозначності чи достеменної
визначеності,
натомість
постає
складним,
багатошаровим
інтелектуальним
явищем.
Постмодерністська
літературна
парадигма залишається відкритою
для змін та новоутворень. Сучасна
літературна традиція, розвиваючись
під
впливом
філософських
ідей
постмодерністської доби, усе ще
невпинно
намагається
рухатися
вперед,
активно
шукаючи
нові
вектори для власного розвитку, які,
однак,
іноді
залишаються
поза
увагою наукових розвідок. Одним із
таких численних векторів руху постає

так звана металітературність, котра
виникає на перетині художнього
пізнання з власне творчим процесом
породження тексту та його подальшої
читацької рецепції. Якщо розглядати
металітературність у широкому сенсі,
то в добірку творів літератури,
репрезентативних щодо цього явища,
можна
включити
такі,
що
поетикально
підпорядковані
завданню художнього оприявнення
авторської
постаті.
Натомість
у
вужчому сенсі металітературність не
зводиться
лише
до
художньої
експлікації авторської постаті, але
вона також репрезентує намагання
автора відобразити у творі власне
процес творчості, представивши його
результати
у
вигляді
окремих
фрагментів,
керуючись
певними
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прийомами, до яких, наприклад,
відносимо "текст у тексті". Зокрема, з
позицій втілення металітературних
елементів
варто
розглядати
постмодерністський роман "Якщо
подорожній одної зимової ночі" Італо
Кальвіно – одного з найвидатніших
італійських письменників ХХ століття.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Теоретико-методологічну
основу статті становлять праці як
зарубіжних, так і вітчизняних учених.
Питання
металітературності
розглядали М. Амусін [1], Ю. Борев
[3].
В. Гасс
[8],
А. Нюннінг
та
Б. Нойман [9]. Роман Італо Кальвіно
"Якщо подорожній одної зимової ночі"
як зразок гіпертексту визначив
М. Візель [4]. З позицій рамкового та
вставного наративів його аналізувала
В. Зусева-Озкан [5]. Проблемі читача
у
творі
присвячено
роботу
М. Москалева [7].
Виділення не виділених раніше
частин загальної проблеми, яким
присвячено статтю. Незважаючи на
значну кількість наукових робіт,
присвячених
власне
питанню
металітературності,
а
також
декількох, у яких проаналізовано твір
Італо Кальвіно "Якщо подорожній
одної
зимової
ночі",
наукових
розвідок, присвячених безпосередньо
проявам металітературності в романі,
досі здійснено не було.
Формулювання мети та завдань
статті. Мета представленої роботи
полягає в здійсненні аналізу роману
Італо Кальвіно "Якщо подорожній
одної
зимової
ночі"
з
позицій
виявлення
в
ньому
елементів
металітературності. Поставлена мета
реалізується через вирішення низки
дослідницьких завдань, серед яких
визначаємо
такі:
розглянути
особливості
металітератури
як
феномену
доби
постмодерну,
проаналізувати
ключові
характеристики металітературності у
творі Італо Кальвіно, зокрема на рівні
конструювання тексту, а також

персонажної складової літературного
твору.
Виклад основного матеріалу.
Юрій
Борев,
роздумуючи
над
витоками поняття "металітература",
указує, що термін уперше використав
американський прозаїк, а заразом і
літературний критик Вільям Говард
Гасс 1970 року в есеї "Філософія і
форма белетристики", спираючись на
ідеї австрійського філософа та логіка
Людвіга
Вітгенштайна.
Зокрема,
В. Гасс пише: "У математиці й логіці
наявні метатеореми, етика також
вміщує в собі лінгвістичну наддушу,
лінгвісти говорять про метамову. В
цьому
контексті
у
літературі
також проглядається щось подібне.
Говорячи про це, я, звісно, не лише
маю на увазі літературу про те, як
автори
створюють
власне
літературу,
але
й
також,
наприклад, деякі роботи Борхеса,
Барта і Фланна О’Брайяна, у яких
форми
художньої
літератури
слугують своєрідним матеріалом, на
який можливо нанизати інші форми.
Насправді багато антироманів – це
металітература" [8].
Юрій Борев підтримує думку,
виголошену
В.
Гассом,
щодо
металітератури
–
поняття,
яке
стосується романів, що художньо
відтворюють
процес
написання
літературного твору. До того ж він
вводить поняття метапрози, котре
трактує жанр, який розповідає про
формування твору мистецтва [3: 239],
як
форму
самоусвідомленості
літератури.
З
позицій
лінгвістики
термін
розглядають у статті А. Нюннінг та Б.
Нойман. Автори зазначають, що такі
поняття, як "металітература" та
"метанаратив", ґрунтуються на моделі
метамови. Метамова позначає мовну
систему, розташовану на рівні, який
перевищує звичайне вживання слів
для
реалізації
комунікації
чи
референції [9].
визначає
М. Амусін
характеристики метапрози, до яких
35
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відносить
рефлексію
щодо
письменницького буття й ремесла,
аналіз
у
літературному
творі
інструментів, прийомів і принципів,
які розкривають будову самого твору
[1].
Якщо порівняти зазначені вище
думки різних науковців, можна в
кожній із них віднайти певну
ключову
ідею,
яка
стосується
саморефлексії
літератури
–
художнього пізнання, спрямованого
на сам феномен літератури. Яскравим
прикладом такої саморефлексії слугує
своєрідна
постмодерністська
"головоломка" – роман Італо Кальвіно
"Якщо подорожній одної зимової
ночі".
Саморефлексія
здебільшого
виявляється
у
творі
на
рівні
композиції
роману
та
його
персонажної
складової.
Зокрема,
структуру
твору
становлять
дванадцять розділів й одинадцять
окремих історій.
В. Зусева-Озкан
пропонує
розглядати побудову роману через
призму рамкового (перші десять
розділів твору, які стосуються читача
й процесу читання роману, що його в
першому розділі читач купує, а також
безпосередньо пошуків продовження
книги) і вставного (власне історії;
фрагмент,
доступний
читачу
й
інкорпорований у розділ) наративів.
Одинадцятий і дванадцятий розділи
при цьому постають у деякому сенсі
підсумками для всієї історії. Причому
дванадцятий розділ, найменший, –
код прочитання всього роману, що
створює
композиційне
та
архітектонічне його завершення [5].
Певна річ, "Якщо подорожній одної
зимової
ночі"
побудований
за
принципом "текст у тексті". З цієї
позиції виділяємо головний "текст",
тобто
розділи
з
першого
по
дванадцятий, і "текст" другорядний –
одинадцять вставних історій, або ж
краще сказати, одинадцять перших
розділів вставних історій. Цікаво, що
"тексти"
(як
головний,
так
і
другорядний)
теоретично
можна
читати окремо. Наприклад, якщо

читати лише розділи роману, то
загальна картинка буде зрозумілою
для читача. Якщо ж увагу приділяти
лише вставним історіям, певно,
кожна
з
них
постане
доволі
поодинокою, з огляду на деяку їх
різножанровість, однак цілісність усе
ж
буде
забезпечуватися
повторюваними мотивами.
Композиційні
прийоми
тексту,
серед яких модель побудови оповіді
від другої особи, що відсилає до
експериментів представників "нового
роману",
проглядаються
вже
з
першого розділу книги. Роман одразу
намагається увійти в діалогічну
взаємодію
з
реальним
читачем,
звертаючись до нього на "ти": "Ось-ось
ти почнеш читати новий роман
Італо Кальвіно "Якщо подорожній
одної зимової ночі""[6: 5]. Окрім "ти"звертання, у першому ж реченні
віднаходимо самореференцію, адже в
ту секунду, коли реальний читач
прочитує зазначений пасаж, він
справді починає читати роман Італо
Кальвіно.
Крім
того,
першим
фрагментом "тексту" другорядного, з
яким
стикається
читач,
є
однойменний роман Кальвіно, який,
однак, виявляється не завершеним,
як і решта десять фрагментів. Отже,
оповідь
фокусується
на
постаті
читача. З одного боку, це – реальний
читач, а з іншого – Читач-персонаж,
введений у текст роману. З огляду на
це стає зрозуміло, що структура
роману
зумовлена
авторським
задумом і сформована у вигляді
певного лабіринту або ж квесту,
котрий читач (як реальний, так і
Читач-персонаж) може спробувати
пройти, однак видається, що він
завчасно приречений на поразку. На
цю поразку вказує сам автор,
подекуди звертаючись до читача в
іронічній манері: "Тобі здається, наче
ти заблукав серед білих сторінок
ненадрукованої книжки, з-поміж яких
ніяк не можеш виборсатися" [6: 54].
М. Візель слушно називає роман
італійського
автора
зразком
гіпертексту. Він виділяє дискретність
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експерименти воєдино? Чи, можливо,
розглядатиме
фрагменти,
перші
розділи кожної з одинадцяти історій
як абсолютно окремі, самобутні
частини, відірвані одна від одної?
Очевидно, що реальний читач у будьякому з представлених векторів
можливого руху крокуватиме за
Читачем, відповідно, втягуючись у
події роману, ставатиме метачитачем,
бо ж він читає вже прочитане іншим,
нехай і персонажем роману.
Прикметно,
що
на
одному
Читачеві-персонажу
автор
не
зупиняється. Він вводить у простір
твору
Читачку.
І
якщо
Читач
залишається безіменним, то ім’я
Читачки відоме, її звати Людмила.
Персонаж
Читачки
більш
об’єктивізований
та
опосередкований.
Об’єктивізація
реалізується
через
використання
третьої
особи,
натомість
опосередкованість зумовлена тим, що
образ Читачки емпіричний читач
сприймає через Читача-персонажа.
М. Москалев
вважає,
що
саме
Читачка виступає рушієм дії в
романі. Саме вона виголошує тему
кожного наступного фрагменту [7].
Автор акцентує увагу на ролі Читачки
у сьомому розділі: "Пора б уже, щоб ця
книжка, написана від другої особи,
зверталась
не
тільки
до
узагальненого чоловічого "ти" (либонь,
брата-близнюка отого дволичного
літературного "я"), а й безпосередньо
до тебе" [6: 162]. Далі автор пояснює:
постать Читачки як третьої особи
введена з певною метою, аби роман
був романом. Проте таке зміщення
фокусу на Читачку нетривке, вже
через
декілька
сторінок
автор
нагадує: "Не думай, що книжка
спустила тебе з очей, Читачу. Оте
"ти", яке віднедавна перейшло до
Читачки, може з кожною наступною
фразою
повернутися
до
тебе"
[6: 169]. Надалі Читачка залишається
третьою особою, а акцент знову
зміщується на читача.

оповіді
як
одну
з
ключових
характеристик, водночас указуючи,
що оповідь постійно переривається
на найцікавішому місці та й загалом
сконструйована з фрагментів [4].
Звісно, фрагментарність абсолютно
підпорядкована
цілісному
авторському задуму. Як уже було
зазначено
вище,
головним
персонажем
роману
є
Читач.
Прикметно, що ім’я Читача автор не
повідомляє жодного разу, упродовж
усієї
книги
воно
залишається
невідомим.
Тактика,
якої
дотримується Італо Кальвіно, дає
змогу висувати певні припущення.
По-перше, використання подібної
особливості ніби примушує читача,
який перебуває в реальному світі,
ототожнювати
себе
з
Читачемперсонажем
і
так
здійснювати
перехід зі світу реального у світ,
вигаданий автором, перебувати на
сторінках роману, ба більше – бути
практично
учасником
усіляких
перипетій.
По-друге,
такий
хід,
безперечно, впливає на композицію
твору, адже автор завдяки йому
завжди залишає собі простір для
сюжетного маневру чи фабульної
несподіванки.
Наприклад,
фрагментарність твору, яка закликає
Читача
віднайти
та
прочитати
повний роман бодай одного з
одинадцяти "авторів", змушує й
реального
читача
піддатися
реальному авторові, погодитися бути
учасником пропонованої гри і, як
каже М. Візель, "додумувати, що буде
далі, чим закінчиться ця історія,
переміщуючи
книжкову
історію,
одинадцять
книг
з
умовної
модальності в дійсність" [4]. Так
реальний читач фактично здійснює
перепрочитання того, що прочитав
Читач, створюючи, як сказали б
постмодерністи,
нові
одинадцять
історій. У цьому контексті прочитань,
а заразом й інтерпретацій може бути
безліч. Чи буде читач реальний
дивитися на роман як на цілісність,
збираючи всі авторські ідеї й
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Варто відзначити, що у творі
"Якщо подорожній одної зимової ночі"
в цьому контексті містяться дві
наскрізні теми. Однією є акт читання.
З одного боку, емпіричний, реальний
читач може ототожнити себе з
Читачем-персонажем, однак це не
завжди відбувається. Існують різні
типи читачів, про що час від часу сам
Італо Кальвіно говорить у романі.
Наприклад, Читачка не перечитує
творів, бо вона "Читачка, але не
Перечитувачка"
[6: 170],
та
й
перечитувати їй не потрібно, бо ж
вона чудово пам’ятає все те, що
прочитала. Кожна книжка для неї
нерозривно
пов’язана з певним
моментом, коли та була прочитана
раз і назавжди, тепер зберігається на
полицях пам’яті. В одинадцятому
розділі до вже знайомих Читача й
Читачки додаються інші читачі, які
перебувають у бібліотеці й, звісно,
читають книжки. Кожен із цих
читачів реалізує акт читання посвоєму. Перший читач прочитує лише
декілька рядків книжки, і, якщо та
справді
цікава,
то,
захоплений
вдалою думкою, підчерпнутою з
тексту, його розум починає блукати
різноманітними дорогами фантазій та
міркувань. Другий читач, на відміну
від попереднього, не може ні на мить
відвести погляду від тексту. Він не
хоче пропускати важливих деталей.
Третій
читач
відчуває
потребу
перечитувати те, що колись уже
читав,
бо
з
кожним
новим
прочитанням йому здається, що він
читає нову книжку. Четвертий читач
вважає, що кожна нова книжка, яку
він читає, є сторінкою певної
всеохопної книги. П’ятий читач
погоджується з попередньою думкою,
усі прочитані ним книжки – це шлях
до одної-єдиної книжки, але цей шлях
зворотній. Шлях до історії, котра
передувала всім іншим історіям. Для
шостого
читача
найважливіший
момент той, який передує читанню, а
для сьомого – надважливий кінець,
пункт призначення. Реальний читач

може знайти в якомусь із них і своє
відображення.
Звичайно, образ читача неможливо
розглядати без образу автора, котрий
певний час залишається таємничою
постаттю. М. Бахтін тлумачить автора
як творця героя, його свідомості та
внутрішнього світу, але автор завжди
випереджає героя на крок, тому
повне зіставлення героя й автора є
неможливим [2]. Займенник "ти" з
першого речення роману показує, що
це звертання промовляє сам автор
тексту. Однак не все так просто.
Знайти автора книжки для Читача –
це ще один квест: "Отже, ти готовий
прочитати перші рядки першої
сторінки. Ти готуєшся з першої ж
миті упізнати неповторну манеру
авторового письма. Та ба. Не
впізнаєш. А хоча, як добре подумати,
хто сказав, що в цього автора є
неповторна манера письма? Певніше
навпаки, він із тих письменників, що
невпізнанно змінюються з кожною
новою написаною книжкою. І саме
завдяки цій перемінливості ми його
упізнаємо" [6: 12]. У наведеному
фрагменті виділяємо знову ж таки
рефлексію автора щодо самого себе, її
оприявнюють вказівний займенник
цей автор і займенник третьої особи
він. З одного боку, Читач розуміє, що
автор книги не хто інший, як Італо
Кальвіно,
але
ця
версія
з
прочитанням
кожного
нового
фрагменту історії змінюється, і до
переліку авторів додаються Таціо
Базакбаль, Укко Ахті, Вортіс Вільянді,
Бертран
Вандервельде,
Сайлас
Фленнері, Такакумі Ікока, Калісто
Бандера
і,
нарешті,
Анатолій
Анатолін. Однак майже всі перелічені
автори – тіні, маски, містифікація,
створена
Гермесом
Мараною.
Натомість центральною авторською
постаттю є Сайлас Фленнері. Уперше
Фленнері згадується в шостому розділі
роману як автор, котрий перебуває у
творчій кризі й не може написати
жодного рядка. Потім згадка про
автора виринає знову, уже в сьомому
розділі, коли Читач знайомиться з
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фрагментом роману "У мереживі
перехрещених ліній". Постать автора
повністю відкривається Читачеві у
восьмому розділі, що присвячений
щоденнику названого письменника.
Щоденник
Сайласа
Фленнері
–
абсолютна
рефлексія
щодо
суті
письменництва. Тут реалізує себе
друга наскрізна тема, присвячена
акту написання, створення тексту.
Саме в цьому розділі Фленнері
розкриває свій задум, "У мене
з’явилася думка написати роман, що
складався б із самих тільки початків
романів. Героєм роману міг би бути
Читач, якому ніяк не вдається
дочитати розпочату книжку. Читач
купує новий роман А автора Х. Та
виявляється,
що
примірник
бракований, і Читачеві вдається
прочитати тільки сам початок… Я
міг би писати цей роман від другої
особи: ти, Читачу … В романі могла б
фігурувати
ще
й
читачка,
перекладач-фальшувальник, старий
письменник, що веде щоденник на
зразок мого…" [6: 230]. Окрім задуму,
автор також розкриває всі прийоми,
реалізовані в площині роману. Але для
автора всі улюблені прийоми, усе, що
вказує
на
особливий
стиль
письменника, постає всього лиш
кліткою,
яка
обмежує
його
можливості. Сайлас роздумує про
ідеального автора, який настільки
розчиняється у своїх вигадках, що
може
ототожнитись
із
цілим
Всесвітом. При цьому письменник
існував би всюди й не існував би
ніде, був би таким собі ghostwriter,
письменником-привидом.
Тут
спостерігаємо деяке протиставлення,
бо ж вселенський автор – поняття
високе, а письменником-привидом
прийнято називати особу, яка пише
книги для іншого письменника [10].
Імовірно, Сайлас Фленнері – автордвійник, "письменник-привид" Італо
Кальвіно, який у такому контексті
стає метаавтором. Ця позиція фігурує
в романі, вона вкладена в уста
перекладача-привида, містифікатора

Гермеса Марани. Гермес має власну
теорію, для нього література цінна
силою своєї містифікації, бо в
містифікації прихована справжня
істина. А роман як містифікація
містифікації – істина у квадраті.
Звісно ж, за містифікацію повинен
нести відповідальність автор, проте,
за словами Гермеса Марани, автор
будь-якої
книги
–
персонаж
вигаданий, фіктивний, і вигадує його
справжній автор, "щоб зробити його
відповідальним за свої небилиці"
[6: 208], тобто вся відповідальність
зміщується від реального автора до
вигаданого,
перекладається
на
двійника.
Тема двійництва – це ще один
важливий пункт роману. Двійниками
є Читач-персонаж та емпіричний
читач
(один
перебуває
у
внутрішньому світі, текстуальному
просторі, інший – у реальності), Італо
Кальвіно і Сайлас Фленнері, які так
само, як і читачі, існують у двох
просторах, а також численні жіночі
образи, які дублюють Людмилу з
Лотарією
(наприклад,
Лотарія
одночасно
є
Інґрід-ҐертрудоюАльфосіною в дев’ятому розділі). З
темою двійництва можна пов’язати й
фінал роману. З одного боку, логічно,
що будь-яка історія має свій кінець, а
ось з іншого боку, у романі наявна
теза, що не кожна історія повинна
мати
початок
і,
відповідно,
завершення. Одначе "найглибший
сенс, який лежить в основі всіх
романів, – мов та монета, має два
боки:
неперервність
життя
і
невідворотність смерті" [6: 302]. І в
романі "Якщо подорожній одної
зимової ночі" всі теми й мотиви,
персонажі-двійники,
двоплановість
тексту не руйнують його, а, навпаки,
забезпечують єдність.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
Отже,
на
основі
аналізу роману Італо Кальвіно "Якщо
подорожній
одної
зимової
ночі"
з’ясовано,
що
прояви
металітературності як особлива й
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багаторівнева форма саморефлексії
реалізуються у творі, зокрема на рівні
конструювання тексту за типом
"текст у тексті", а також персонажів
твору, через яких утілюється ідея
двійництва. Перспективи розвідки
полягають у подальшому дослідженні
інших романів Італо Кальвіно з
позицій
визначення
в
них
металітературних складових, а також
теоретичному
обґрунтуванні
феномена металітературності в його
універсальних
та
історично
зумовлених виявах.
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ХУДОЖНЯ ПОВСЯКДЕННІСТЬ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
І. С. Смаровоз*
У статті проаналізовано еволюцію терміну ''повсякденність'' у філософії, соціології,
культурології та історії. Установлено, що тлумачні словники різних мов подають майже
ідентичні дефініції повсякденності – щоденне життя людини. У німецькій та польській мовах
з’являються уточнення ''сірі'', що акцентує увагу на одноманітності, подібності всього, що
відбувається в житті людини. Як виявляється, дослідження повсякденності розпочиналося з
опису щоденного життя людей в історичних розвідках. Відзначено, що кожен науковий
напрям розглядає цей феномен у межах свого предмета дослідження, а тому не існує єдиної
загальноприйнятої дефініції поняття ''повсякденність''. Літературознавці визначили коло
проблем, спробували
дефініювати
термін, проаналізували
історію дослідження
повсякденності в різних галузях наук. Але існує неоднозначність підходів до тлумачення
''повсякденності'', яка призводить до того, що немає єдиної загальновизнаної дефініції
поняття повсякденність.
У більшості літературознавчих досліджень повсякденність
сприймають
як просте й зрозуміле поняття, а тому не піддається глибокому
теоретичному аналізу. З огляду на те, що літературознавці в дослідженнях повсякденності
оперують здобутками інших наук, приділяючи мало уваги теоретичному осмисленню
категорії ''повсякденність'', зроблено спробу дефініювати сутність ''повсякденності'' як
літературознавчої терміносистеми. Кожна наука чи науковий напрям творять свою
дефініцію цього поняття, тому логічно в літературознавстві мусить існувати власна
дефініція, яка відрізняється від уже наявних в інших науках. Услід за О. Пустовойтовою
використано поняття ''художня повсякденність'', чим позначено належність терміна саме до
літературознавства. У центрі художнього твору – персонаж, а отже, художня
повсякденність – це все, що його оточує, забезпечує його життєдіяльність. У статті
художню повсякденність представлено як літературознавчу категорію, визначено її основні
характеристики (динамічність, суб’єктивність, системність), місце в структурі твору та
призначення.
Ключові слова: художня повсякденність, буденне життя, позаповсякденні явища,
динамічність, суб’єктивність, системність.
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FICTIONAL EVERYDAY LIFE: TERMINOLOGICAL PROBLEMS
Smarovoz І. S.
The article deals with the evolution of the term "everyday life" in philosophy, sociology, culturology
and history. It is established that explanatory dictionaries of different languages provide almost
identical definitions of everyday life – human daily life. In German and Polish, there are clarifications
of "gray", which emphasizes monotony, similarity of everything that happens in human life. The
study of everyday life began with a description of people's daily lives in historical investigations. It is
noted that each scientific field considers this phenomenon within its subject of study, and therefore
there is no single common definition of the concept of "everyday life". Literary critics have found a
range of problems, trying to define the term, analyzing the history of the study of everyday life in
various fields of science. But there is an ambiguity of approaches to the interpretation of "everyday
life", which leads to the fact that there is no single generally accepted definition of the concept of
everyday life. In most literary studies, everyday life is perceived as a simple and clear concept, and
therefore it cannot be analyzed in a proper way. Taking into consideration the fact that some literary
critics in their studies of everyday life use the achievements of other sciences, paying little attention to
the theoretical understanding of the category of "everyday life", an attempt is made to define the
essence of "everyday life" as a part of literary terminology. Each field of science or scientific direction
creates its own definition of this concept, so logically, in literary studies there must be its own
definition, which differs from those already existing in other sciences. Along with O. Pustovoitova, we
use the notion "fictional everyday life" which indicates the belonging of the term to literary studies.
The center of any fiction story is the character, and therefore, fictional everyday life – everything that
surrounds him/her, ensures his/her life. The article represents fictional everyday life as a literary
category, defines its main characteristics (dynamism, subjectivity, systemic nature), its place in the
structure of the story and its purpose.
Key words: fictional everyday life, everyday life, extraordinary events, dynamism, subjectivity,
systemic nature.

Постановка проблеми. Поняття
''повсякденність'', починаючи з ХХ
століття, набуло великої популярності
серед
філософів,
істориків,
культурологів, соціологів, а згодом і
літературознавців.
Цій
проблемі
присвячено низку літературознавчих
монографій:
Г. Борковська
та
А. Мазур ''Повсякденність в літературі
ХІХ (і ХХ) століття. Від Адальберта
Стіфтера до сучасності" ("Codzienność
w literaturze XIX (i XX) wieku. Od
Adalberta Stifterado współczesności''
pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety
Mazur,
2007);
Т. Струкова
''Повсякденність
як
феномен
літератури'' (''Повседневность
как
феномен литературы'', 2014) тощо.
Відбулося чимало наукових заходів:
конференція
''Крихти
буття:
література і практика повсякдення''
(Бердянськ, 2011); цикл науковометодичних
семінарів
''Повсякденність: візії та смисли'' (під
керівництвом О. Коляструк, Вінниця)

тощо.
Написані
дисертаційні
дослідження:
О. Пустовойтова
''Феномен
повсякденності в прозі І. О. Буніна'',
2011;
К.
Новоселова
''Поетика
повсякденності в художній прозі
Ю. В. Трифанова'', 2017 та ін.
У
літературознавстві
сутність
категорії ''повсякденність'' остаточно
не
сформувалася.
Науковці
визначили коло проблем, спробували
дефініювати термін, проаналізували
історію дослідження повсякденності в
різних
галузях
наук.
Однак
залишилося багато питань, які ще
потребують відповідей. Наприклад,
сучасні
науковці
вважають
повсякдення
категорією
[2;
4],
напрямом [11; 14], галуззю [11], це
свідчить
про
неоднозначність
підходів
до
тлумачення
''повсякденності'' й призводить до
того,
що
немає
єдиної
загальновизнаної дефініції поняття
''повсякденність''.
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Аналіз досліджень. У сучасному
слов’янському
літературознавстві
феномен
повсякденності
активно
досліджують
українські
(Л. Тарнашинська,
О. Харлан,
Н. Колошук, А. Козлов) та зарубіжні
(Г. Борковська, А. Мазур, Б. ПопчикЩенсна К. Воротинцева, Т. Струкова,
Л. Посадська,
О. Пустовойтова,
О. Кучеренко,
Ф. Кувшинов,
О. Телегіна) науковці.
О. Пустовойтова в дисертаційному
дослідженні ''Феномен повсякденності
в прозі І. О. Буніна'' використовує
поняття ''художня повсякденність'',
під якою розуміє ''художній світ
автора, представлений із позиції його
естетичного ідеалу в природному
прояві
життєвих
реалій,
які
повторюються
день
у
день,
незмінних, які сприймаються як
безальтернативні''
[16: 4].
Варто
зауважити, що дослідниця формулює
власне розуміння повсякденності, не
обґрунтовуючи його з позиції теорії
літератури.
Т. Струкова
виокремлює
коло
проблем, на які мусить звернути
увагу
дослідник.
Наприклад:
''Багатозначність
природи
повсякденності
(об’єктивність/
суб’єктивність,
раціональність/
ірраціональність);
динамічна
рухливість
повсякденності
і
її
залежність
від
історичного,
соціального
і
національного
контексту; які еволюційні стратегії
лежать в основі повсякденності; як у
структурах
повсякденності
реалізуються культурні, історичні,
психологічні, мовні, комунікативні та
інші
практики;
які
якості
повсякденності естетично осмислені в
тому чи іншому тексті; як вона
проживається героєм чи героями
(фізично, емоційно, психологічно)''
тощо [18: 19].
О. Зінченко виокремлює два рівні
поетики повсякденності: ''суспільний
(публічний діалог автора із зовнішнім
світом, повсякденна взаємодія з
людьми),
особистісно-культурний,

побутовий і такий, що виходить за
межі простору повсякденності'' [7: 4].
Відзначимо, що літературознавці
особливо не заглиблюються у сутність
дефініції ''повсякденність'', адже вони
оперують нею, відштовхуючись від
загальноприйнятого поняття, котре
не потребує належного теоретиколітературознавчого осмислення.
Мета статті полягає в тому, щоб
проаналізувати
еволюцію терміна
''повсякденність'' у таких галузях:
історія,
філософія,
культурологія,
соціологія та спробувати дефініювати
сутність
''повсякденності''
як
літературознавчої терміносистеми.
Виклад основного матеріалу.
Помічено,
що
в
наукових
дослідженнях паралельно вживаються
поняття
''повсякдення''
та
''повсякденність''.
За
тлумачним
словником, вони мають ідентичні
визначення – ''те, що буває кожного
дня, щодня; щоденність'' [4: 1001],
тобто це звичайне, щоденне життя
людини, яке включає в себе події,
емоції, настрої, проблеми людини.
Глибше
відображають
семантику
цього
поняття
синоніми
''повсякдення'':
''буденщина,
щоденність,
рутина,
будення,
повсякденність''
[9: 329].
''Буденщина'' – це ''все звичайне,
повсякденне, нічим не примітне''
[4: 100], ''рутина'' – ''1. Монотонна,
щоденна, однакова за змістом робота.
2. Побоювання змін, відсутність
почуття
нового,
слідування
шаблонові, віджилим правилам і
звичкам'' [4: 1280]. ''Щоденщина – те
саме, що буденщина. Те саме, що
щодення" [4: 1001], "щодення'' –
''щоденні будні, турботи, заняття''
[4: 1640].
У
німецькій
мові,
з
якої
''повсякденність''
увійшла
до
наукового обігу, ''повсякденне життя 1
– 1. Робочий день, якщо свято
припадає на буденний. 2. Щоденне
1

"Alltag 1. Werktag: die Feier fand an einem
Altag statt. 2. Gleichförmiges tägliches Einerlei:
der graue Alltag; nach den Ferien in den Alltag
zurückkehren".
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неповсякденним.
Дослідник,
аналізуючи залежність особистості від
емоцій,
розділяє
повсякдення
(буденне
життя)
людини
та
позаповсякденні явища: ''Людина,
якій не вистачає пристрасті в
повсякденному житті, знаходить їм
заміну в ерзац-переживаннях, які
отримує
завдяки
сновидінням,
книгам і картинам'' [6]. Сучасні
науковці-історики в дослідженнях
користуються поняттям ''історична
повсякденність'', яке чітко вказує на
належність
до
історії.
За
термінологічним
довідником,
''повсякденність
історична
–
соціально-філософський термін, що
позначає
певний
зріз
взаємодії
соціального простору й часу, сферу
людської життєдіяльності, в процесі
якої здійснюється безпосереднє і
опосередковане
(через
предмети
культури)
спілкування
людей''
[13: 291].
На думку О. Коляструк, ''історична
повсякденність'' є ''галуззю соціальноантропологічних студій, оскільки її
об’єктом є людина у життєвому світі
щоденності в інститутах суспільної
організації і культурної комунікації''
[11: 10].
Ідеї
істориків
стали
підґрунтям
для
подальшого
дослідження повсякдення в інших
галузях науки.
Філософи та соціологи аналізують
повсякденність із позиції досвіду.
Е. Гусерль ототожнював життєвий
світ
особистості
зі
світом
повсякденного
життя.
А.
Шюц
вважав
повсякденність
сферою
людського досвіду. Л. Іонін розглядав
повсякденність (повсякденне життя),
як ''рутинний процес життєдіяльності
індивідів,
який
розгортається
у
звичних, відомих умовах на основі
очевидних сподівань''. До ознак
повсякденності
автор
відносить:
''нерефлексивність,
відсутність
особистісного включення у ситуацію,
типологічне сприйняття учасників
взаємодії і мотивів їх участі''[17: 283].
Услід за Елліасом, який першим

одноманіття, сірі будні; повернутися
після відпустки в будні'' [22: 77].
Близьке за значенням визначення
повсякденності в польській мові
''повсякденність 2 – щоденні, звичайні
речі і справи; звичайне, щоденне
життя; буденність, сірість'' [23: 311].
Тлумачні словники різних мов
подають майже ідентичні дефініції
повсякденності – щоденне життя
людини. У німецькій та в польській
мовах з’являються уточнення ''сірі'',
що акцентує увагу на одноманітності,
подібності всього, що відбувається в
житті
людини.
Дослідження
повсякденності
розпочиналося
з
опису щоденного життя людей в
історичних розвідках.
Історики зробили великий внесок у
визначення повсякденності та її
дослідження загалом. Французький
історик Ф. Бродель вважав, що
вчинки й поведінка людей залежать
від культурно-історичних умов, у
яких
живе
людина.
Описуючи
економічне життя європейців, які
жили в XV – XVIII століттях,
Ф. Бродель значну увагу приділяє
повсякденному життю людей (їжа,
житло, одяг і мода, техніка, гроші,
плани сіл і міст) і вводить поняття
''структури
повсякденності''
[3].
Науковець
виокремлює
такі
структури
економічної
повсякденності:
''ринок'',
зона
''матеріального життя'' (під якою
розуміє базову діяльність) та ''активні
ієрархічні соціальні структури'' [3].
Н. Еліас
та
представники
французької історичної школи, що
об’єдналися навколо журналу ''Анали''
на чолі з М. Блоком та Л. Февром,
досліджували
як
свідомість
та
ментальність не історичних осіб, а
звичайних
людей
впливає
на
розвиток історії. Н. Еліас першим
спробував
дати
визначення
повсякденності, зіставивши
її
з
2
"Codzienność – rzeczy i sprawy codzienne,
zwykle; zwyczajne, powszednie życie;
powszedniość, szarość".
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спробував
дати
визначення
повсякденності, зіставивши
її
з
неповсякденним,
науковець
спробував
пояснити
те,
як
повсякденність
протиставляється
іншим формам людської діяльності:
вважає,
що
повсякденність
протиставляється ''як будні – дозвіллю
і святу; як загальнодоступні форми
діяльності – вищим спеціалізованим її
формам; як життєва рутина –
хвилинам
гострої
психологічної
напруги; як дійсність – ідеалу''
[17: 283]. У соціології як окрема галузь
виокремилася
соціологія
повсякденності.
Цікавими є, на нашу думку,
спостереження
культурологів.
За
культурологічним
словником,
''повсякденність – цілісний соціальний
життєвий світ, котрий постає у
функціонуванні
суспільства
як
природна, самоочевидна людська
життєдіяльність.
Дослідження
повсякденності
ґрунтуються
на
розумінні світу людини та її життя як
цінності''
[5: 143].
Культурологи
розглядають
повсякденність
як
цілісний та системний світ людини.
Психологи, сферою дослідження
яких є психіка, а не побут людини,
використовують поняття ''свідомість
повсякденна'', яке розуміють як
''сукупність уявлень, знань, установок
і
стереотипів,
заснованих
на
безпосередньому
повсякденному
досвіді людей і домінувальних у
соціальній спільноті, до яких вони
належать''
[15: 165].
Отже,
для
психологів в основі – досвід, котрий
дає змогу організувати таку форму
життєдіяльності, як повсякденність.
Як бачимо, об’єкт дослідження в
процесі
вивчення
повсякденності
науковцями
ототожнюється
з
щоденним
життям
людини
й
визначається, уточнюється кожним
науковим напрямом у межах його
зацікавленості. Крім того, великого
значення під час визначення поняття
''повсякденність'' дослідники надають
досвідові як рушійній силі в житті
людини, адже саме через досвід від

покоління до покоління передаються
уявлення,
знання,
стереотипи,
цінності,
які
лежать
в
основі
повсякденного
життя
людей.
Можливо,
те,
що
слово
''повсякденність''
прийшло
до
наукового обігу з розмовної мови,
стало причиною відсутності чіткої та
однозначної його дефініції. Кожна
наука чи науковий напрям творять
свою дефініцію цього поняття, тому
логічно, що в літературознавстві
мусить існувати власна дефініція, яка
відрізняється від уже наявних в
інших науках.
Літературознавство
вивчає
художню літературу, яка, на відміну
від історії, знайомить нас не з
реальним, а з художнім світом,
створеним за допомогою вимислу
автора.
І
хоч
художній
твір
написаний у певну історичну добу й
відображає
історичний
розвиток
суспільства, але основними його
функціями
є
естетична
та
розважальна, а не пізнавальна, як у
наукових чи документальних текстах.
''На відміну, скажімо, від історика,
письменника більше цікавить не те,
як було насправді, а як мало б чи
могло б бути. Об’єктивна дійсність,
що відображена у творі, – це не сама
життєва реальність як така, а
більшою
чи
меншою
мірою
життєподібна ілюзія реальності, яка в
кінцевому підсумку становить не
самостійний інтерес, цікава не сама
по собі, не з позиції пізнання та
розуміння
сутнісних
об’єктивних
закономірностей
і
механізмів
її
існування (в чому, власне, полягає
кінцева мета наукових, побутових –
не художніх словесних творів), а у її
здатності створювати передумови для
естетичного враження, з розрахунку
на яке твір, зрештою, і пишеться''
[19: 116]. Тобто повсякденність, із
якою ми знайомимося на сторінках
художніх текстів, за своєю суттю
відрізнятиметься від повсякденності,
про яку говорять історики, соціологи,
філософи
та
культурологи.
Щоб
відмежувати термін ''повсякденність''
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у літературознавстві від співзвучних
понять
в
інших
науках,
ми
використали
поняття,
яке
запропонувала О. Пустовойтова, –
''художня повсякденність''.
Літературний твір ''є не просто
сукупністю різнорідних образів, а
надзвичайно
складним
художнім
явищем
з
усіма
ознаками
системності''
[8: 140],
тобто
''складається
із
взаємопов’язаних
елементів'' [8: 141]. І хоч теоретики
літератури не відводять місця в цій
системі для повсякденності, проте
аналізують її елементи. Наприклад,
говорячи
про
систему
образів
художнього
твору,
дослідники
виділяють ''образи природного та
речового
оточення''
[19:
142],
відносячи до них пейзаж, інтер’єр. До
засобів індивідуалізації персонажа, на
думку
В.
Іванишина,
належить
''середовище
побутування,
коло
зацікавлень'' [8: 113]. А. Козлоав і Р.
Козлов до важливих компонентів
змісту відносять ''інтер’єр, художній
час твору, реальний час твору,
суб’єктивний час, вигаданий час,
об’єктивний час, конструктивний час
твору,
художній
простір
твору,
об’єктивний
простір,
реальний
простір твору, об’єктивний простір,
вигаданий простір'' [10: 160–166]. Як
бачимо, неможливо чітко окреслити
місце повсякденності в системі твору,
адже вона включає в себе різні
структурні елементи, пов’язані з
існуванням
персонажа
у
творі.
Важливо зауважити, що є речі, якими
персонаж оточує себе сам (інтер’єр
помешкання, коло зацікавлень, одяг
тощо), а є те, на що він вплинути не
може (художній простір чи час твору),
тому в художньому тексті варто
розрізняти
широке
та
вузьке
розуміння художньої інтерпретації
повсякденності. У вузькому розумінні
це
індивідуальна
(особистісна)
художня
повсякденність,
а
в
широкому – загальнолюдська. Ці типи
повсякденності
можуть
бути
презентовані
у
творі
як

взаємопов’язані,
так
і
кожен
самостійно.
У центрі художнього твору –
персонаж,
а
отже,
художня
повсякденність – це все, що його
оточує,
забезпечує
його
життєдіяльність. З огляду на те, що
повсякденне
життя
персонажа
подається в тексті твору в динаміці,
протягом
якогось часу, можемо
стверджувати,
що
й
художня
повсякденність є динамічною, бо
змінюється, відображаючи зміни в
житті персонажа. Існує вона не лише
в часі, а й у просторі, який є
системою просторів існування всіх
персонажів твору. Кожен персонаж
живе в особистому просторі (будинку)
і через життєві обставини потрапляє
в
простори
існування
інших
персонажів. Як слушно зауважив
В. Лелеко, простір повсякденності
''являє собою систему просторів і
включає в себе простір тіла людини,
житла і проживання (з територіями,
що прилягають до нього)'' [12: 10].
Проте, зауважуючи про часовопросторові характеристики художньої
повсякденності, мусимо пам’ятати
про сакральні елементи, якими автор
може
наповнювати
звичайне,
буденне життя персонажа (видіння,
сни,
ворожіння
та
ін.).
Така
сакральна повсякденність перестає
бути
сірою,
утрачає
семантику
буденності, адже виходить за межі
людської свідомості, проте, як і
буденні події, розкриває характер
персонажа. Ми не можемо відділити
подій, емоцій, вчинків персонажа, які
реалізуються в його буденному житті,
від тих, що виходять поза межі
свідомості, адже тоді повсякденність
героя розриватиметься й не буде
цілісною.
Письменник
за
допомогою
творчого вимислу моделює художню
повсякденність, а не описує вже
наявну. Через свій твір письменник
комунікує
з
читачем,
і
та
повсякденність, яку бачить у творі
читач,
може
кардинально
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ В ОПОВІДАННЯХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА
М. В. Франчук *
У статті розглянуто особливості метафори в оповіданнях Григора Тютюнника з огляду
на риси індивідуального стилю письменника. Попри великий інтерес учених до творчості
цього автора, мало праць розглядають питання метафорики в його творах. Зокрема, варто
проаналізувати, які прозаїк використовує метафори і як це формує його письменницьку
індивідуальність. Матеріалом дослідження стали твори Гр. Тютюнника малих форм –
оповідання, новели, образки, написані в період із кінця 60-х років ХХ століття й до
передчасної трагічної смерті автора. Це допомогло подивитися на те, як еволюціонує
метафора в його творчості, набираючи все більше специфічних рис. Як методи дослідження
використано формальний метод, метод класифікації та індукції. Підґрунтям для
дослідження слугували сучасні теорії метафори та класифікація її за семантикою.
Спостереження над мовною образністю творів Гр. Тютюнника дало змогу зібрати багатий
фактичний матеріал, що стало основою для означення й класифікації видів метафори та
виявлення її функції. Зокрема, з’ясовано, що більшість метафор в оповіданнях видатного
українського прозаїка –це антропометафори, ефект олюднення стосується і явищ природи,
і предметного світу, й емоційної сфери людини. А от зоометафори та ботанометафори
трапляються не так часто. Це стосується й опредмечення, а також художньої синестезії.
Новаторство письменника полягає у творенні авторських образних висловів, у сполучанні
різних видів метафори з іншими тропами, у використанні незвичних, свіжих метафоричних
висловів. Саме це формує неординарний і неповторний індивідуальний стиль Григора
Тютюнника, який вирізняє його спадщину з-поміж інших українських прозаїків.
Питання особливостей метафори у творчості письменника все ще потребує подальшого
вивчення, зокрема щодо розгляду цих образних висловів у повістях і романах автора.
Ключові
слова:
метафора,
види
метафори,
уособлення,
персоніфікація,
антропометафора, зоометафора, ботанометафора, оживлення, художня синестезія,
індивідуальний стиль.
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THE SPECIFICITIES OF METAPHOR IN THE STORIES OF HRYHIR
TIUTIUNNYK
Franchuk M. V.
The article deals with the peculiarities of the metaphor in Hryhir Tiutiunnyk’s stories in view of the
writer’s individual style. Despite the great interest of scholars to the writer’s works, few papers
address metaphor in his works. In particular, it is worth considering what types of metaphors the
prose writer uses and how it shapes writer's personality. Tiutiunnyk’s works of small forms, stories,
short stories, icon pendants written over a period from the late 60’s of the twentieth century till the
writer’s untimely tragic death were analyzed. This helped to see how the metaphor was evolving in
his works acquiring more and more specific features. Formal and classification methods and a
method of induction were used as research tools. Modern theories of metaphor and classification of
metaphor by semantics were used as the foundation for research. Analysis of the linguistic imagery
of Tiutiunnyk’s works allowed to collect rich factual materials, on the basis of which types and
functions of metaphor were defined and classified. Apparently, most of the metaphors in the famous
Ukrainian novelist’s stories were anthropometaphors. The humanization effect applies to phenomena
of nature, the objective world, and the emotions of humans. Yet, zoometaphors and botanometaphors
are not so common. This concerns both objectification and artistic synesthesia. The writer’s
innovativeness includes the use of figurative expressions, combinations of different types of metaphor
with other tropes, and unusual, fresh metaphorical expressions. This is what shapes the
extraordinary and unique style of Hryhir Tiutiunnyk, which distinguishes his legacy from that of
other Ukrainian prose writers.
The specificities of metaphor in the writer’s works still need further study, in particular, figurative
expressions in the writer’s novels and stories need to be researched.
Keywords: metaphor, types of metaphor, personification, anthropometaphor, zoometaphor,
botanomethaphor, revival, artistic synesthesia, individual style.

Постановка проблеми. Творчість
одного
з чільних представників
української малої прози ХХ століття
Григора
Тютюнника
завжди
увагу
критиків
і
привертала
літературознавців. Тонкий психолог,
пристрасний знавець людської душі,
великий
гуманіст
і
майстер
художнього слова став не тільки
символом доби шістдесятництва, а й
новатором у жанрі оповідання та
психологічної новели. У короткі й, на
перший погляд, дуже прості за
структурою твори він зумів умістити
надзвичайно
емоційно
насичені
історії людських доль, які досі не
можуть нікого лишити байдужим.
Точність
психологічних
характеристик, влучність художніх
деталей,
драматизм
життєвих
ситуацій автор доповнював великою
любов’ю
до
людини
та
співпереживанням до її непростого
буття
в
складних
соціальних
обставинах.
Твори
Григора
Тютюнника стали також справжнім
документом
трагічної
української

історії ХХ століття, воєнного й
повоєнного часів, документом не
абстрактним, а наповненим живими
оповідями про його сучасників. При
цьому
вражає
надзвичайна
майстерність письменника в доборі
слів та образів, у вибудовуванні
художнього
світу,
наповненого
почуттями, думками й порухами душ.
Спадщину
видатного
митця
вивчали
Л. Мороз,
О. Неживий,
Н. Зборовська, І. Дзюба, В. Дончик,
І. Захарчук, Г. Клочек та інші вчені,
однак більшість розвідок присвячено
психологізму його прози, жанровій
атрибуції,
морально-етичній
проблематиці творчості тощо. Власне,
індивідуальний стиль письменника в
ракурсі мовної образності, зокрема
особливості
використання
ним
метафори, стали предметом декількох
досліджень із великого списку праць,
присвячених
видатному
письменникові.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Метафора в текстах
Григора Тютюнника стала предметом
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вивчення в працях В. Калашника [4],
Л. Демченко [2], О. Турчак [7].
Зокрема, у статті "Метафоризація
творів
Григора
Тютюнника"
[7]
О. Турчак вивчає метафору як спосіб
індивідуалізації творів, зокрема в
мовознавчому аспекті, через розгляд
найбільш
характерних
для
письменника
лексем,
які
стали
основою для творення метафор.
Загалом
більшість
праць,
присвячених
метафорі
в
Гр. Тютюнника, – це дослідження
саме мовознавчого плану. Тому нам
видається доволі актуальним питання
розгляду метафори в оповіданнях
письменника
в
аспекті
літературознавчому,
це
проблема
художньої
своєрідності
образної
системи й використання метафори та
її видів.
Мета
статті.
Метою
нашого
дослідження є вивчення особливостей
метафорики
у
творах
виданого
майстра
українського
слова
ХХ
століття, а також ми хочемо дослідити
новаторство письменника у творенні
оригінальних метафор, які стали
основою його індивідуального стилю.
Мета статті визначає її завдання:
вивчити метафору та її види в
оповіданнях
Гр. Тютюнника
в
контексті сучасної теорії метафори та
її класифікації, означити особливості
метафори в прозі письменника,
окреслити
риси
індивідуального
стилю автора з огляду на специфіку
метафори. Матеріалом для нашого
дослідження стали оповідання та
новели Григора Тютюнника, уміщені
в збірку «Облога» (2004 р.).
Виклад основного матеріалу.
Характерною
особливістю
засобів
образності в оповіданнях Григора
Тютюнника є те, що він широко
використовує різні види метафори,
які в основному, слугують для
передачі психічного стану персонажа.
Здебільшого
ми
бачимо
антропоморфізацію природних явищ,
які ніби відгукуються на події у творі.
Тут
спостерігаємо
глибоке

закорінення автора у фольклорноміфологічні джерела, а також опертя
на традиції української літератури,
починаючи від "Слова о полку
Ігоревім".
Природа
у
творах
письменника набуває людських рис,
що дає змогу зробити пейзаж не
тільки тлом для розгортання подій,
але і їх безпосереднім учасником.
Дерева, ріка, хмари, сонце та місяць,
одухотворені й живі, відгукуються на
емоційний
стан
героя,
стають
камертоном його почувань і прагнень.
Ця функція метафори олюднення
також цілком у традиції класичної
української літератури, починаючи
від Г. Квітки-Основ’яненка, але
письменник
зумів
створити
індивідуально-авторські
образи
природи, що гармонійно відтіняє й
увиразнює
душевні
переживання
персонажа, зокрема й ліричного
героя, у якого багато спільного
біографічного з Гр. Тютюнником.
Почнемо з того, що дослідники
"мовно-стилістичних
особливостей
художніх текстів зауважують, що
упродовж останніх двох десятиріч у
світовій лінгвістиці загалом і в
україністиці
зокрема
з'явилася
численна кількість наукових студій,
які демонструють неабиякий інтерес
учених
щодо
метафоричного
феномену.
Наявні
класифікації
охоплюються
семантичними
та
структурно-граматичними
критеріями" [3: 224]. Зауважимо, що
теорія метафори та проблема її
класифікації не є предметом нашого
дослідження, тому розглядати підходи
до її класифікації в сучасній філології
не будемо. Натомість для нашої
розвідки
ми
використали
для
означення
видів
метафор
в
оповіданнях
Григора
Тютюнника
поділ метафор за семантикою, яку
запропонував А. Ткаченко, слушно
вказавши, що в термінологічному
окресленні явища немає досі чіткості
й послідовності [5: 252]. Учений
пропонує
для
окреслення
видів
метафори
такі
поняття,
як
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семіметафора
(напівметафора,
за
І. Качуровським),
яку
ми
часто
вживаємо на розмовному рівні,
оживлення
(антропометафора,
зоометафора, ботанометафора), яке
часто називають ще персоніфікація,
прозопопея, уособлення, без чіткості
розмежування змісту понять, а також
опредмечення (оречевлення) [5: 251–
252]. Це загальна класифікація, вона
має ще певну кількість розгалужень,
більш конкретних назв для того чи
того виду метафори, що дає великий
простір для виявлення й означення
образних висловів у певного автора.
Григір Тютюнник був великим
майстром художнього слова, він
активно використовував метафори у
творчості,
причому
автор
мало
вживав звичні для розмовної мови
семіметафори, а творив складну,
розгорнуту, вишукану образність, що
не може не будити в читачах
естетичної насолоди й викликати
відгук емоцій. Але семіметафори
інколи трапляється: "А мороз пече –
аж
вії
злипаються"
("Смерть
кавалера") [8: 44], «Однак хоч би як
там цуралася доля котроїсь людини,
хоч би як там обминала, а, дивись,
таки навернеться до неї хоч раз на
житті і зробить її невпізнанною...»
(«Гвинт») [8: 97]; "…ось-ось вийде сонце
над степ" ("Устим та Уляна") [8: 319].
Як бачимо, навіть загальномовні
метафори в Гр. Тютюнника доволі
свіжі й оригінальні, вони вживаються
в новому образному значенні, що
розширює
художні
можливості
тексту.
Стерту
метафору
автор
увиразнює
також
завдяки
розгортанню й поєднанню з іншими
тропами: «Вітер промчав, улігся, і
надріччя взялося сивиною: підіймався
туман» («Червоний морок») [8: 50].
Найактивніше
Гр.
Тютюнник
творить метафори, побудовані на
основі
оживлення,
зокрема
антропометафори:
"Широко
представлені
метафори
Григором
Тютюнником і в описах природи,
завдяки чому природа постає живою,
одухотвореною" [7: 273]. Основними

функціями метафори олюднення є
створення картин природи, яка
певним
чином
відгукується
на
психічний стан людини. В оповіданні
"Дивак" така метафора є засобом
характеристики
головного
героя,
дитини,
наділеної
бурхливою
поетичною уявою: "Десь неподалік
чути:
цюк-цюк-цюк,
–
дятел
порається" [8: 44]; "Сонце пробило у
хмарах
над
байраком
вузеньку
ополонку,
яскравим
променем
стрельнуло на левади. Олесь радісно
мружився йому назустріч, зводив очі
до перенісся, ловлячи золоту мушку
на кінчикові носа" [8: 47]; "Олесь
біжить підтюпцем і раптом помічає,
що дерева теж біжать, кружляють,
ховаються одне за одного, немов у
жмурки грають" [8: 47]. Малий Олесь
кожен день свого життя переживає в
єднанні з природою, він бачить, чує,
відчуває її таємниці, живо на них
відгукується, малюючи в уяві яскраві
персоніфіковані
картини
навколишнього
світу.
Тому
й
сприймають
його
як
дивного,
відлюдкуватого:
«Лід
гнеться,
цьворохкає од берега до берега,
здуваючись попереду ватаги, мов
ковдра на сіні. З проломин цівками
цебенить вода і заливає плесо.
– Ей, Олесю! – кличуть з гурту. –
Гайда з нами подушки гнуть!
– Навіщо лід псуєте? – у відповідь
Олесь. – Він ще молодий.
Дітвора сміється: дивак» [8: 45].
Метафори олюднення допомагають
автору краще розкрити багату уяву
цього маленького натураліста, для
якого навіть лід живий, раз може
бути молодий і старий, із нього
цебенить вода, наче кров, тому його
треба
захищати
від
однолітків.
Причому тут письменник вдало єднає
семіметафору «молодий лід» (буденні
слова його матері, яка застерігала йти
сина на річку), і те, як тонко
сприйняв Олесь цей звичний для
інших вислів, оживлюючи замерзлу
воду.
Яскраві
приклади
антропометафори бачимо у всіх
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творах письменника: "Шпаркий вітер
затикає мого рота холодним чопом, а
сніг миготить і підморгує: не бійся,
мовляв, тікай" ("В сутінки") [8: 33]; "І
заговорив
ліс
ширше,
гучніше"
("Комета") [8: 34]; "Ліс обняв тихим
шелестом листя…" ("На згарищі")
[8: 39]; "Місяць зблід і став якимось
зовсім
непотрібним"
("Червоний
морок")
[8: 52];
"Верболози
принишкли, немов зів'яли, листя на
них аж посивіло" ("Перед грозою") [8:
59]; "З того дня, як він назавжди
відстебнув од шитого офіцерського
пояса кортик і пішов на трактор,
теща зненавиділа його, почала звати
на "ви", і хата, немов зрозумівши
свою
господиню,
спохмурніла
й
заклякла в німому презирстві..."
("Холодна м’ята") [8: 64].
Як
бачимо,
Гр.
Тютюнник
використовує антропометафору і для
підсилення пейзажного опису, при
цьому
він
уникає
традиційних
метафор, природа й речі олюднені за
допомогою оригінальних образних
висловів,
причому
метафора
найчастіше розгорнута, доповнена
іншими тропами: "…вода на перекаті
ледь чутно шепелявила, тручись об
високі чорні валуни" ("На перекаті")
[8: 205]; "Голі дерева в саду не
шуміли, а сурмили в осінні свої сурми"
("Оддавали Катрю") [8: 224].
Зоометафори
теж
часто
трапляються
в
оповіданнях
письменника, він надає властивості
тварин і речам, й емоціям, і людині:
"Хмара сповзла за річку і зупинилася
там,
розгорнувши
над
лісом
велетенські
вороні
крила"
("На
згарищі") [8: 42]; "На призьбі грається
сонце,
лащиться
до
діда
тремтливими тінями од гілля"
("Кленовий пагін") [8: 78]; "…серце
витьохкувало під вишитою сорочкою,
віщуючи довге щастя, довге життя..."
("Вуточка") [8: 195]; "А я вийшов
уранці, чую, молоточок твій так і
витьохкує, так і витьохкує..." ("У
Кравчини
обідають")
[8: 241];
"Півники, півники... Скільки пам'ятає

себе Санько, вони щовесни сходили
біля
хати
під
вікнами,
росли
наввипередки, заглядали в шибки
синіми
дзьобиками
й
синіми
гребінчиками" ("Дикий") [8: 309]. В
останньому прикладі бачимо, що
перенесення
ознак
пов’язане
з
етимологією народної назви квітки
ірису
–
півники:
письменник
витворює
зооморфний
образ
півників-півнів,
наділяючи
їх
дзьобами та гребінцями.
Ботанометафора
значно
рідше
трапляється у творах Гр. Тютюнника,
але в образку "Людям на добро" саме
рослинна образність допомагає краще
розкрити
характер
персонажа
бондаря Терешка який "Славний
своєю
криницею-самородком
та
ремеством своїм, давнім, як світ"
[8: 314]. Автор зображує його як
великого
знавця
деревини,
спокійного, дещо відлюдькуватого
чоловіка, тихого, щедрого до людей:
"Терешко знав дерево. Знав кожну
його жилу й прожилок, на вагу і
пахощ, від кореня до вершечка, мовби
сам пішов з пагона, а пішовши з нього,
породичався з усіма, що росли колись і
ще зосталися в цьому краї, деревами"
[8: 314].
А
смерть
майстра
письменник зображує, використавши
традиційний фольклорний мотив про
перетворення людини в дерево,
тільки не живе, а мертве: "Терешко
вже давно пішов і стоїть тепер
сухим берестом оно на кручі, де
крайнебо з місяцем та зорею. Стоїть
сивий – обсипалася кора з береста, то
вночі він сивіє проти неба – і тримає в
руках білу кварту пам'яті" [8: 314]
Гр. Тютюнник
використовує
й
загальномовну рослинну метафору
цвітіння (наприклад, цвіте дівчина),
але в оригінальному авторському
варіанті: "Чи знає вона хоч, од кого та
дитина, х-га-га!.. Сидить, цвіте
щоками. Аж іздалеку видно. А крізь
тин, поза плечима в неї, пнеться до
сонця бузок молодий і теж цвіте"
("Дикий") [8: 303]. Метафора тут
доповнена паралелізмом. І далі в
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цьому смому творі: "Санько почмокав
губами, як звик чмокати на коняку,
але оченята все одно дивилися тільки
в небо – цвіли собі, й годі" [8: 306].
Наведені
вище
приклади
показують,
що
метафори
Гр.
Тютюнник
використовує
для
створення
портретної
характеристики, проявляючи в цьому
оригінальність
свого
художнього
мислення. Ось ще метафора цвітіння
тут в тій самій функції: «…як молоділа
з непокритою головою в лютий
хрещенський мороз і не чула того
морозу, лише вуха цвіли, мов дві
макові пелюстки…» («Вуточка») [8:
195].
Різні
види
метафор
у
Гр.
Тютюнника також слугують для
передачі
авторської
модальності,
прояву ставлення письменник до
свого персонажа, що ми бачимо в
тому самому оповіданні «Вуточка»: «Та
ось, нарешті, сонце сіло так низько,
що
зазирнуло
в
бабині
вікна,
ласкавенько
полоскотало
старій
щоку, зогріло темні прожилки на
руках і сховалося за річкою» [8: 200].
Саме так трепетно й емоційно
письменник описує практично всіх
своїх героїв, широко залучаючи
метафорику різних видів.
Варто
зазначити,
що,
окрім
антропометафори та зоометафори,
Григір
Тютюнник
використовує
образні звороти, які важко віднести
до якогось одного з цих двох окремих
видів оживлення (нетермінологічне
поняття, використано для означення
особливостей
метафори
в
письменника), тому ми означуємо їх
як власне оживлення. Предметам і
явищам природи надаються ознаки
живих істот, але відокремити людські
чи тваринні риси важко: "Дихали
трухлявиною
старі
пні"
("На
згарищі") [8: 43]; "Попід туманом
покотилась хвиля, ударилась об той
берег, вихлюпнулась на піщану косу і
вмерла" ("Червоний морок") [8: 52]; «У
вікна зазирнула висока густа блакить»
(«Обмарило») [8: 55]. Зауважимо, що
ця цитата добре ілюструє таку

особливість індивідуального стилю Гр.
Тютюнника, як поєднання метафори
та метонімії. У цьому самому творі
далі: «Трохи згодом надворі тихо
заграли багрянці і полізли у вікна» [8:
56] так само описано світанок. "Дно у
річці потемніло: звідти вже зринала
ніч" ("Перед грозою") [8: 60]; "По хаті
гасали протяги, розгойдували язичок
бликунового світла, тому тіні у
покутках дихали, мов живі" ("Смерть
кавалера") [8: 69].
Метафора опредмечення не так
часто відзначена в оповіданнях
Гр. Тютюнника, однак автор і в цих
випадках створює дуже оригінальні
образи, як, наприклад, в оповіданні
"Печена картопля": "По той бік річки,
напроти сосни,
заходило
сонце,
пославши на воду од берега й до
берега шматок червоного полотна"
[8: 95]. Подібний предметний образ
тканого полотна застосовано в описі
ночі в оповіданні «Червоний морок»:
«Попід верболозами і в осоці тчеться
ніч…» [8: 50]. Ще один приклад із
цього
ж
твору,
пов’язаний
із
перенесенням предметних ознак на
природні
явища:
«На
небі
викарбувалися нерівні обриси хмар,
підбиті червоною торочкою, туман ще
дужче злігся і почав рожевіти» [8: 50].
Тут хмари мають торочки, як хустка
чи одяг, а туман злігся, як тканина чи
ковдра. Подібні метафори творять
зримі,
дуже
конкретні,
майже
дотикові образи. Убачаємо тут певну
подібність до образності Т. Шевченка,
який геніально умів утілювати навіть
абстрактні ідеї в такі самі конкретні,
предметні картини й образи.
Було б дивно, коли б тонкий
психолог і знавець людської душі
Гр. Тютюнник не вдавався до такого
виду
метафори,
як
художня
синестезія, яка полягає в перенесенні
ознак з однієї сенсорної сфери
людини на іншу. Такі дивні відчуття
часто трапляються в момент сильного
емоційного
напруження,
також
зображення
одночасного
переживання кольору, смаку, звуку,
тактильного
контакту
допомагає
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злилися з несміливими тремтливими
підголосками і вже в парі пішли на
левади, у вулички змореного зорею
села, переціджуючи голубий ранок
чистою
росою
першої
радості
першого
відкриття...»
(«Проти
місяця») [8: 107]. Процитований
уривок також є прикладом художньої
синестезії, бо схід сонця, який є більш
зоровим явищем, автор передає через
звукові образи, тобто сонячні промені
як баси та відголоски їх заповнювали
все навкруги світлом нового дня.
Висновки. Проаналізовані
оповідання й новели показують
великий
хист
Гр. Тютюнник
до
творення вишуканої образної мови.
Метафори в цих текстах оригінальні,
різних видів, вони мають своїм
джерелом спостережливість і тонке
чуття настроїв природи та людини, а
також є авторськими, свіжими,
оригінальними.
Письменник,
розкриваючи найпотаємніші порухи
людської душі, насичує мову творів
великою кількістю метафор, часом
складних,
розгорнутих,
навіть
герметичних, нерозгаданих до кінця.
Саме в цьому, на нашу думку,
проявився
неповторний
індивідуальний стиль Гр. Тютюнника,
який характеризується образністю та
поглибленою
метафоричністю
художньої мови. А це значить, що
питання метафори в мистецькій
спадщині
письменника
потребує
подальшого глибокого вивчення, а
твори – ширшої інтерпретації.

розкрити
характер
персонажа,
показати його незвичний погляд на
світ. Ця незвичність сприйняття світу
одночасно всіма органами чуття
властива й самому письменнику, про
що свідчать відомі слова з його
щоденника: "Іноді я відчуваю людину,
як рана сіль": "Та ось гнітючу тишу в
хаті
розплескала
пісня.
Вона
викралася з пітьми так тихо і
моторошно, наче не людина народила
її, а казкова тінь людська... Та пісня
морозом пішла у мене по спині,
зашкреблася у горлі, бо співала її не
мати, а якась чужа красива жінка,
котру я чомусь називаю матір'ю" ("В
сутінки") [8: 31]; "…ніч не одразу
ковтає той гуркіт, а якусь хвилю
котить його лугом, складає попід
кущами верболозу в дупласті пні,
щоб узимку, як селяни прийдуть з
лантухами бити їх на топливо, той
гуркіт ожив і подайся ще далі…"
("Проти місяця") [8: 103]; "Горді. Ну й
їжте свою гордість!" ("Грамотний")
[8: 346]; "Бачиш, як вона до тебе
світиться" ("Три зозулі з поклоном")
[8: 346].
Треба додати, що в процесі
спостереження над явищем метафори
у творах письменника з’ясувалося, що
кількість і якість такої образності
змінюється з плином часу. У ранніх
оповіданнях більш щільна мовна
образність,
у
пізніший
період
метафор меншає, але вони стають
розгорнуті й сполучаються з іншими
тропами, зокрема з порівнянням і
метонімією всіх видів. Саме останнє є
особливістю
ідіостилю
Гр.
Тютюнника, часто метафора в його
творах
розгорнута
або
на
неї
накладаються інші види тропів і
стилістичні фігури, що дає змогу
створити оригінальну образність і
розкрити
тему
більш
широко.
Наприклад: «І вже перед тим, як на
сході затремтіло бузкове родиво дня,
біля
річки,
за
густими
просинюватими
лозами,
тихо
озвалися баси, спочатку самі, потім
непомітно, як два ручаї у виярку,
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ЖАНРОВО-ПОЕТИКАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬРОМАНУ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА
"АНГЕЛИ ПОМСТИ"
Ф. М. Штейнбук *
У статті представлено альтернативний щодо традиційної рецепції та спрямований
насамперед на жанрову ідентифікацію та визначення поетикальних особливостей аналіз
роману Олеся Ульяненка "Ангели помсти". З’ясовано, що, по-перше, "Ангели помсти"
становлять спробу на широкому художньому тлі представити долю жінки як долю
приречено-трагічну, а отже, це суперечить хибному уявленню про буцімто мізогінний
характер творчості письменника. І, по-друге, хаотичне та надміру емоційно-експресивне
говоріння чи не всіх важливих дійових осіб разом з іронічним автором, який усе знає, і водночас
майже цілковите мовчання титульних персонажів-жінок свідчить про те, що образи й
Марго, й Альми, і Таньки можна вважати трьома версіями однієї головної героїні,
становлення якої зумовлено голосами оповідачів та автора, який усе знає. Унаслідок цього
обґрунтовано, що твір Олеся Ульяненка можна визначити як дискретний роман, у якому всі
три частини, що з них складається твір, об’єднує "головна героїня". Але ця "головна героїня"
постає з умоглядного абстрагування від титульних персонажів-жінок і вмотивовується, з
одного боку, інтеріоризацією мовлення персонажів-чоловіків включно з майже автором, який
усе знає, для їхнього особистого становлення, а з іншого – ідентифікацією "ангелів помсти",
якими за такої перспективи виявляються не Марго, Альма чи Танька, а ті, з чиєї провини
замовкають голоси оповідачів.
Натомість шуканими "ангелами помсти" є всі ті множинні чинники, які спрямовані на
процеси, прямо протилежні становленню. А це означає, що роман Олеся Ульяненка
присвячений не вшануванню "ангелів помсти", а, навпаки, зневазі буцімто посланців небес, що
радше поводять себе як пересічні антропологічні створіння.
Ключові слова: Олесь Ульяненко, жанр, поетикальні особливості, дискретний роман,
голос, інтеріоризація, становлення.

THE GENRE-POETIC ORIGINALITYOF OLES ULIANENKO’S NOVEL "THE
ANGELS OF REVENGE"
Shteinbuk F. M.
The article suggests an alternative analysis, in comparison to the traditional receptions, of Oles
Ulianenko’s novel "The Angels of Revenge" directed foremost to the genre identification and
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determination of its poetic originality. The results obtained are, first, "The Angels of Revenge" is the
author’s attempt to depict the fate of the woman in a wide context as a tragically doomed one which
contradicts to the widely accepted impression about the misogyny character of the writer’s literary
works.
Second, the chaotic and highly emotional and expressive speaking of almost all important
characters along with the ironic all-knowing author and at the same time the complete silence of the
main women heroines prove that the images of Margo, Alma and Tanka can be considered to be three
versions of one and the same main protagonist, the formation of which is caused by the narrators’
and all-knowing author’s voices. Hence, the conclusions made are that this Oles Ulianenko’s work
can be regarded as a discrete novel, constituted by three parts which are united by "the main
heroine". That "main heroine" appears from mental abstracting from the title women protagonists; she
is motivated on the one hand by interiorization of the men characters’ speech, including the almost
all-knowing author for their personal formation, and on the other hand – by identification of "the
angels of revenge" who, in this respect, turn out to be neither Margo, nor Alma or even Tanka, but
those who make the readers fall silent. Moreover, the represented "angels of revenge" prove to be all
those numerous factors directed to the processes opposite to formation. Thus, it means that the novel
by Oles Ulianenko is not dedicated to honoring "the angels of revenge", but contrariwise – to despising
the so called messengers from heavens who would rather behave like ordinary anthropological
creatures.
Key words: Oles Ulianenko, genre, poetic originality, discrete novel, interiorization, formation.

Постановка проблеми. Однин із
романів
Олеся
Ульяненка
з
промовистою назвою "Ангели помсти"
характеризується передусім тим, що
складається з трьох зовні сливе нічим
не пов’язаних частин. Проте в
підзаголовку
твір
позначено
як
трилогію, а до того ж частини, з яких
вона складається, названо жіночими
іменами: "Марго", "Альма" і "Танька"
відповідно.
Останнє є важливим тому, що, на
думку більшості критикинь, "звісно,
ульяненківські
тексти
жахливо
мізогінні" [4], позаяк так вважають не
тільки вітчизняні авторки, а й,
наприклад, Т. Хофман, яка пише про
те, що "в Ульяненка в центрі
перебувають протагоністи-чоловіки, а
натомість жінки становлять їхні
добровільні проміскуїтивні об’єкти"
[14: 353].
Але річ навіть не в тому, що, на
думку Г. Сіксу, "ніхто більше не може
говорити про "жінку" чи "чоловіка"
без того, щоб не опинитися в
ідеологічному театрі, де зростання
репрезентацій,
образів,
віддзеркалень, міфів, ідентифікацій
трансформує, деформує і переробляє
всі концептуалізації докорінно" [цит.
за 17: 204–205]. Проблема полягає в

тому, що, з одного боку, повторені
тричі назви, у яких використано
жіночі
імена,
імпліцитно
утверджують істину, за якою жінка –
це аж ніяк не об’єкт, а суб’єкт оповіді.
І, з іншого боку, повторені кілька
разів, вони становлять своєрідний
пролегомен до фактично цілої серії
наступних
романів,
присвячених
жінкам, зокрема Серафимі та Софії.
Утім, ці очевидні факти, що лежать
на поверхні, так само, як, зрештою, і
тернарний
кшталт
композиції,
залишаються
поза
увагою
нечисленних, щоправда, критиків, які
насамперед
концентруються
на
традиційних для фахової рецепції
аспектах творчості Олеся Ульяненка.
Аналіз досліджень і публікацій.
За
версією
В. Куюмурджи,
в
аналізованому творі письменника ми
маємо справу з щонайменше двома
напів’янголами
й
одним
напівдемоном, через якого чоловіки
втрачають
"останні
краплини
гідності" і "божеволіють" [5]. Але це
все одно немає жодного значення, бо
у висновку статті її авторка зазначає,
що "у випадку з цією книгою "Ангели
помсти" більш переконливо звучатиме
думка
про
невідворотність
уже
призначеної смерті – невідворотність
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вважають "Ангелів помсти" чимось на
кшталт збірки повістей [9; 5; 8: 179].
Зрештою, продовжувати цей більш
ніж
суперечливий
рецептивний
перелік щодо різноманітних аспектів
роману Олеся Ульяненка можна було
б і далі, але й так цілком зрозуміло,
що до багатьох стандартних, себто
переважно
морально-етичних,
стосовно
розуміння
творів
письменника труднощів, додалися ще
декілька – цього разу труднощі
поетикальні.
Мета статті. А відтак мета статті
полягає в тому, аби запропонувати
альтернативний
до
традиційної
рецепції
аналіз
роману
"Ангели
помсти", спрямований насамперед на
жанрову ідентифікацію цього твору,
аби вже на цій основі визначити
автентичний ідейно-художній зміст
та поетикальні особливості вкрай
суперечливої книги Олеся Ульяненка.
Виклад основного матеріалу.
Тож насамперед ідеться про твір із
неочевидною жанровою природою, у
зв’язку з чим Б. Пастух висловив
навіть припущення, за яким ""Ангели
помсти"
<…>
більше
нагадують
кінороман, куди автор увів доволі
прикметні для цього жанру елементи.
Мова йде про насичений подіями
сюжет, вбивства, які можна побачити
в
голлівудському
бойовику,
прискіпливу
увагу
до
деталі,
перерваність
сюжетної
лінії,
своєрідний прозовий монтаж" [7]
тощо.
І справді, навряд чи трилогію
Олеся Ульяненка можна вважати
книгою, яка "містить три повісті,
об’єднані спільним мотивом помсти"
[9]. А отже, не буде, либонь, великим
перебільшенням
припущення,
за
яким "Ангели помсти" становлять не
механічно зібрані під однією назвоюобкладинкою випадкові тексти, а все
ж таки певну єдність. Але й тоді, щоб
назвати цей симбіоз, наприклад,
кінороманом, потрібні якісь підстави,
зокрема й теоретичні, бо й кінороман
не
є
довільним
монтажем
не
пов’язаних між собою епізодів, а

приходу
того
ангела,
який
означається смертю" [5].
Зрештою, у цьому разі критикиня
принаймні розмірковує з приводу
трилогії, її персонажів та колізій, а от
щодо
рефлексій
Б. Пастуха,
то
останні викликають, щонайменше,
подив, адже цей критик використав
книгу
Олеся
Ульяненка
й
для
з’ясування
стосунків
із
"професійними патріотами" [7], і для
тверджень, наприклад, про те, що
"творчість цього прозаїка <…> у
питомій своїй вазі має виразний
характер соціального керунку" [7], і
про так званого ""нового героя", який ∗
увів
в
українську
літературу
Ульяненко" [7].
Щоправда, усе ж таки трішки
тішить
у
контексті
вивчення
творчості Олеся Ульяненка звернення
критика до вже знайомої завдяки
О. Пуніній естетики експресіонізму.
Водночас аналогічну позицію обстоює
й О. Соловей, який одне з основних
мотто стосовно свого розуміння
"Ангелів
помсти"
ґрунтує
на
переконанні, що за ним не тільки
В. Стус, а й Олесь Ульяненко "зробили
усвідомлений
вибір
на
користь
експресіоністичного
світовідчуття,
ставши на захист усіх знедолених і
принижених" [9].
Водночас необхідно зазначити, що
якщо
О. Соловей,
О. Пуніна
та
В. Куюмурджи вагомим підґрунтям
змісту аналізованої трилогії вважають
любов [див. про це 9; 5; 8: 181], то
Б. Пастуху видається, що "у всіх
трьох
частинах
роману
"Ангели
помсти"
"присутня""одвічна
тема
гріха і розплати за нього" [7].
Відмінні висновки стосуються й
визначення жанру, у зв’язку з чим
Б. Пастух
розглядає
твір
Олеся
Ульяненка як роман, що "нагадує
своєю уривковістю сюжету, в кожній
частині
зокрема,
твір
Юрія
Яновського "Майстер корабля"" [7]. А
О. Соловей, О. Пуніна і В. Куюмурджи
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потребує
якогось
ідейнокомпозиційного стрижня, на який ці
епізоди мали б настромлюватися.
У зв’язку з цим у пригоді, як мені
здається, можуть стати дослідницькі
результати, які було отримано в моїй
дисертації,
присвяченій
питанню
власне жанрової своєрідності та
композиційної
єдності
"Кінармії"
І. Бабеля, бо ця книга теж традиційно
вважається
збіркою
новел
та
оповідань.
Проте
в
розвідці
п’ятнадцятирічної
давнини
було
зроблено
висновки,
за
якими,
наприклад,
"за
відсутності
однозначного й очевидного головного
героя – такого "героя" все ж таки було
виокремлено, але не стільки через дії
конкретного
персонажа,
скільки
через
ідентифікацію
наскрізного
сюжету, який корелював власне з цим
образом.
Утім, особливість цього сюжету
полягала в тому, що його основу
становила
аж
ніяк
не
історія
конкретної особистості, а історія
блукань умоглядної людської душі –
марних блукань манівцями. Зрештою,
навряд чи було б виправданим
очікувати чогось іншого за умов, коли
навіть ідентифікація самого так
званого
"головного
героя"
характеризується
більш
ніж
проблематичним
характером.
Але
водночас не можна не помітити, що
основу цього сюжету становлять
"сталі конфліктні ситуації" [13: 222],
умотивовані
світоглядними,
соціальними, національними, тобто
найрізноманітнішими,
зокрема
й
сексуальними, суперечностями, які
тією чи іншою мірою вирішуються в
рамках тексту" [15: 187–188].
"Своєю
чергою,
вказані
суперечності знімаються в межах
дискурсу, онтологічну властивість
якого становить тотальна іронія, що
можна
пояснити,
зокрема,
неминучістю "деградованого пошуку
автентичних
цінностей
у
неавтентичному
світі"
[18: 30],
унаслідок чого ми знову стикаємося із

"запереченням ознак свого власного
субституту" [3: 275] і також із тим, що
надається на визначення як "розпад
епічної
(і
трагічної)
цілісності
людини", а "сміхова фамільяризація
світу та людини" [1: 481] і може
свідчити
са́ме
про
романний
характер" [15: 188] аналізованої в
дисертації книги.
І,
нарешті,
найважливіші
концептуалізації,
які
було
сформульовано
на
цій
основі,
полягали в тому, що "розірвана", а чи
"розколота",
а
чи
"перервана"
композиція
книги
І. Бабеля
виявилася,
по-перше,
цілком
адекватною "головному герою", якого
важко, а фактично й неможливо
однозначно ідентифікувати. По-друге,
ця композиційна своєрідність книги
майже
ідеально
відповідала
зображеній
у
творі
картині
зруйнованого суспільно-історичними
подіями
буття.
І,
по-третє,
запропонована
письменником
композиційна
дискретність
щодо
зображення
в
"Кінармії"
цього
зруйнованого
буття
досконало
вписалася в поняття "дискретний
роман" – у жанр, який означає від
початку відмінний від традиційноконтинуального дискретний спосіб
зображення буття в його "перерваній
неперервності" [15: 191].
Отже,
якщо
екстраполювати
наведені щойно рації на книгу Олеся
Ульяненка "Ангели помсти", то це, як
здається, повинно дати змогу не лише
зняти численні суперечності, а й
пояснити речі, на перший погляд,
непояснювані.
Насамперед варто з’ясувати міру
соціальної ангажованості автора у
відтворений
на
сторінках
аналізованої книги світ. І перше, що
впадає в око, – це така відмінність
між частинами, яка полягає в тому,
що події першої з них мають чіткий
часовий маркер і датуються 1984
роком, тобто роком, який передував
так званій "перебудові". Цей момент є
важливим тому, що суд над братом
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Марго – убивцею та ґвалтівником
Едіком Батраком, а також його
дружиною
Людкою
та
його
посіпаками Кєшею Раїчем та Стасом
Новохатським – відбувся наступного
1985 року, і тому чоловіки-злочинці
отримали
найвищу
натоді
міру
покарання, себто розстріл, а жінка –
п’ятнадцять років ув’язнення. За
інших, натомість, часових обставин
цей вирок через корумпованість
радянсько-партійної системи був би,
вочевидь, не таким суворим.
Утім, найважливішим моментом
щодо
темпоральної
маркованості
подій є те, що дві позосталі частини
взагалі
позбавлені
хронологічної
визначеності, і лише за деякими,
зокрема
й
позалітературними,
ознаками можна віднести ці події до
кінця дев’яностих – початку нульових
років. Але парадокс полягає в тому,
що
така
темпоральна
протиставленість фактично елімінує
цей чинник і трансформує зміст
твору в позатемпоральний дискурс, у
якому суттєвої ваги набувають і
справді онтологічні сенси, лише
частково
прив’язані
до
певних
періодів у житті країни.
Щось подібне характеризує й
проблематику
суспільного
чи,
точніше,
суспільно-національного,
протистояння, яке дається взнаки в
першій частині й стосується сутичок
банди Ульяна з вірменами, а також у
другій
частині,
де
угрупування
скінхедів на чолі з Мармеладом,
змовившись із панками на чолі з
Васею Клімом, атакують спільноту
хіпі, і яке цілком відсутнє у третій
частині. І це при тому, що в усіх трьох
частинах фігурує спільнота ромів, у
першій і третій із яких її навіть
представляють барони – відповідно
на ймення Петро та Мітро, а в другій
обходиться без уособлення, певно,
тому, що "у них ментовська криша"
[11: 96], позаяк в усіх трьох випадках
ця національна спільнота виступає як
злочинне
угрупування,
пов’язане
передусім із наркобізнесом.

Прикметними видаються й зміни в
соціальних преференціях, відповідно
до яких у першій частині цілком
очікувано привілейований суспільний
прошарок утворюють представники
партійнокомуністичної номенклатури
і…
злочинного
світу,
адже,
як
з’ясовується, той, "хто згадує, як жив
у ті часи, що належали по праву
Джулаю
і
першому
секретарю
райкому,
навряд
чи
жалкував"
[10: 51]. Щоправда, суспільна позиція
Джулая була зумовленою тим, що його
дружина Любка, "як виявилося, не
проста баришня", оскільки "батько у
неї в обкомі займав неабияку посаду,
і сам Брежнєв його любив", а тому
Джулай "з навколишніх сіл і міст
викручував божевільні бабки, і ніхто
його не зупиняв" [10: 49].
У другій частині сильними цього
світу
залишаються
представники
влади, наприклад, в особі такої
історичної постаті, як колишній
міністр внутрішніх справ Кравченко,
що, за версією Васі Клима, нібито
"тримає під собою весь крутий
наркобізнес" [11: 96], – і так само
злочинних угрупувань.
І, нарешті, у третій частині,
суспільна, так би мовити, палітра
дещо змінюється, а тому домінантну
позицію відтепер займають нувориші
на
зразок
"нафтового
магната"
Митрофана Гастоновича Рудківского,
перед яким навшпиньки стають не
тільки чини із силових відомств, а й
усі інші "світські" можновладці. Але
водночас продовжують утримувати
неабияку суспільну вагу все ті ж
кримінально ангажовані суб’єкти, у
гроно яких потрапляють і центральні
персонажі цієї частини трилогії.
Отже,
окреслені
перипетії
виявляються доволі промовистими в
тому сенсі, що соціальний ландшафт
через
один
сталий
чинник,
пов’язаний, по суті, з маргіналією,
також усуціль маргіналізується і
втрачає
на
своїй
актуальності,
надаючи
перевагу
не
якимсь
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тимчасовим, а бодай універсальним
буттєвим смислам.
Додатково, хоч і опосередковано
про
можливість
са́ме
такого
розуміння свідчить, як здається, і той
факт, що в третій частині книги
оповідь набуває виразно іронічного
штибу, у такий спосіб діалектично
заперечуючи не тільки трагедію, яка
розігрується
у
виконанні
Тані
Рудківської та Гриші Науменка, на
прізвисько Боб Павук, а й попередні
сумні колізії, що в їхньому центрі
опинилися відповідно – Марго й
Сашко Ульян та Альма й Діма Кольт, а
також і безіменний психотерапевтоповідач,
який
долучився
до
останньої пари.
Зрештою,
іронічний
пафос
частково дається взнаки й у другій
частині, а це означає, що стосовно
присутності іронії у творі можна
говорити як про ознаку, наявність
якої
поступово
посилюється
та
поглиблюється, що, по-перше, досить
вагомо ускладнює зміст дискурсу
"Ангелів помсти", а по-друге, відчутно
зменшує рівень трагізму, зумовлений
численними
смертями,
які
трапляються з персонажами трилогії.
Наприклад, неочікувана смерть
Марго наприкінці першої частини
виявляється настільки несподіваною
поза іронічним дискурсом, що це
призводить до якоїсь дивної аберації,
унаслідок якої О. Соловей невідомо на
якій підставі констатує, що "високі
покровителі Едіка Батрака таки
спромоглись
отруїти
головного
свідка", тобто Марго, хоча навіщо це
було робити вже після винесення
вироку, критик не пояснює, бо
пояснити
цей
алогізм
просто
неможливо.
У цю ж парадигму дивних чи
принаймні алогічних, а отже, якихось
не зовсім справжніх чи бодай
пародійних, далебі, смертей легко
вписується і те, що сталося у фіналі
другої частини, коли Альма сиділа "на
порозі
<…>
будинку
дока
Зелінського",
згодом
зайшла
та

вийшла з дому і показала руками, що,
мовляв, "кінець".
Відтак "яскравий вибух вин[іс] усі
вікна в чотириповерховій віллі". А
"шестеро
очей",
тобто
Альми,
Мармелада
та
психотерапевтаоповідача, "зустрі[ли]ся в одному
поцілунку", у якому, як виявляється,
"все тільки розпочинається", адже
"шестеро очей училося жити, щоб
померти..." [11: 104].
Ще більш яскраво ця гра зі смертю,
так би мовити, на пониження
точиться в третій, себто фінальній
частині, у якій відповідна сюжетна
історія повторюється двічі: утім,
уперше – як фарс, а вдруге й зовсім –
як
міліцейсько-спецназівська
буденщина.
Зокрема, ця частина починається з
того, що "ангел смерті скерував кулю
по належному периметру, а потім
несподівано пурхнув на фасад готелю
"Дніпро"", бо через несосвітенну
допитливість "його зацікавив чоловік,
який
біг
московським
мостом,
вихляючи усім тілом, ухиляючись від
рук людей у міліцейській формі". І
са́мечерезце, "коли він [тобто "ангел
смерті"] повернувся до свого звичного
заняття, куля вже влучила у голову
Тані Рудківської, розшила черепні
шви, вискочила ззаду і вліпилася в
бетонну стіну" [12: 98].
Утім,
мати
за
зле
такому
незграбному "ангелу смерті" все ж
таки не варто, бо, вочевидь, Тані
вкрай "потрібна" була ця куля, хоч
останньою й цілили в іншого, тому
що, по-перше, цей інший був Боб
Павук, по-друге, дівчина повинна
була опинитися на столі в трупарні,
по-третє, біля неї в тій же трупарні
мали були покласти ледь живого Боба,
який, по-четверте, прийшов до тями,
либонь, са́ме для того, аби, як пише
В. Куюмурджи, "ста[ти] полохалом її
[себто Таніної] смерті", і на додаток,
по-п’яте, усе це трапилося тільки для
того, щоб Таня померла не через
буцімто випадково-помилкову кулю, а
щоб
жінка,
перебуваючи
в
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"срібляст[ому] літак[у]", який "поклав
хмари на крило і взяв курс на
Швейцарію", "заплющила очі й більше
не відкривала", адже "вона впала у
кому і померла, не долетівши до місця
призначення". І хоч внаслідок цього
"поховали її в Лозанні" [12: 150],
жодної логіки до перебігу попередніх
подій це не додало – радше, навпаки.
Отже,
узагальнюючи
наведені
вище
спостереження,
маємо
достатньо підстав для того, аби
ствердити,
що,
попри
позірні
авторські
інтенції,
які
критики
розглядають переважно в контексті
суспільно-історичної вмотивованості,
численні
суперечності,
що
характеризують
поетикальні
особливості
аналізованої
трилогії,
роблять неможливими відповіді на
безліч
запитань
щодо
ідейнохудожнього
змісту
твору
Олеся
Ульяненка. Зрештою, досить й одного
питання: чому ця книга називається
"Ангели помсти", аби стало зрозуміло,
що
аналізований
твір
потребує
абсолютно інших, відмінних від
традиційних, підходів.
Один
із
них
стосується
перспективи виокремлення "головної
героїні", оскільки номінально титульні
жіночі персонажі на таку "високу"
роль аж ніяк не надаються. Це
пов’язано, по-перше з тим, що їх три
– Марго, Альма й Танька, і са́ме тому
жодна з них і всі троє разом на
"головну героїню" не надаються
просто за визначенням. Але, по-друге,
і в межах тих частин твору, у яких
фігурують ці персонажі, вони також
не
можуть
претендувати
на
відповідний
статус,
бо
Марго
виступає в ролі жертви й головного
свідка на суді, а не месниці на
баскому янгольському огирі!
Альма, либонь, через свій стан чи
не
повсякчасного
наркотичного
сп’яніння годна тільки на те, аби
забезпечувати
певне
фантасмагоричне тло для марень
Дімака Кольта, що теж перебуває
більшою частиною в подібному, як і
дівчина,
стані,
а
також
для

психотерапевта, який, щоправда,
надає перевагу не наркотикам, а
алкогольним напоям.
Та в будь-якому разі й у зв’язку з
образом Альми не можна навіть
згадувати про помсту, тому що
спочатку, коли в сараї, окупованому
колонією хіпі, знайшовся понівечений
і ледь живий Кольт, це са́ме "Альма
повернулася,
дістала
з
сумочки
велику ампулу морфію, втягла всі
десять кубів у шприц. Потім ще
маленьку, витягла її" [11: 104] і так
позбавила
Діму
подальших
страждань. А дещо згодом уже вона
сама стала жертвою вибуху, який, як
видається, Альма і влаштувала та
який разом із нею забрав життя не
тільки лідера скінхедів, на іронічне
прізвисько
Мармелад,
а
й
психотерапевта, який, порушуючи
професійні
засади,
виявляв
до
дівчини романтичні почування.
Що ж стосується Таньки, то й через
іронічний тон автора, який усе знає,
від імені якого розповідається ця
частина історії, і просто тому, що
образ дівчини, яка ненадовго в
безпосередньому сенсі повернулася з
того світу, аби все ж таки доп’яти
свого, навряд чи можна взагалі
розглядати серйозно, а тим більше
вважати, що "почуття любові у
випадку з героїнею стає одним із
засобів
помсти
як
спроби
протистояти
подієвим
межам
(законам світу "інших")", унаслідок
чого "Танька притягає коханого
чоловіка до злочинних дій, удвох
грабують заводи, ощадкаси тощо"
[8: 188].
Відтак, якщо взяти до уваги
факти, за якими й "коханий чоловік"
Таньки, себто Боб, до зустрічі з нею
не
цурався
"злочинних
дій",
і
грабували вони не заводи, а каси
заводів, і якщо також врахувати, що
це завершальна частина трилогії, то
не залишиться жодних сумнівів:
титульні персонажі (Марго, Альма й
Танька) трьох частин, із яких
складається твір, не є головними
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героїнями ані цих частин, ані тим
паче всієї книги загалом.
Проте ці три персонажі утворюють
образ певного умоглядного головного
героя – молодої жінки, смерть якої в
усіх її трьох втіленнях засвідчує, що
вона так само, як і кожна з її
іпостасей, не надається на роль
"ангела помсти". Навпаки, усі вони
опиняються на вістрі цих "ангелів", бо
жодна з них так і не змогла уникнути
сумного та передчасного фіналу
навіть тоді, коли, як-от Таньці,
перший раз поталанило не померти
завчасно.
Сказати б інакше, "Ангели помсти"
становлять, на мою думку, спробу на
доволі широкому з багатьох позицій
тлі – хронологічному, суспільноісторичному, національно-етичному,
тілесно-сексуальному
тощо
–
представити долю жінки, що, попри
численні відмінності стосовно епохи,
у якій їй доводиться існувати, місця́,
де
відбуваються
її
історії,
індивідуальні особливості, особистий
вибір, що її на нього стає в кожному
окремому випадку, і навіть попри те
спільне, що притаманне всім трьом
іпостасям,
а
са́ме:
відповідний
соціальний
статус,
зокрема,
належність до
вищих
верств
суспільства й те, що їх усіх кохають, –
отже, попри все це, доля жінки –
жінки гарної, заможної й коханої –
виявляється приречено-трагічною, а
тому неодмінно закінчується смертю.
І це, зі свого боку, суперечить
хибному
уявленню
про
буцімто
мізогінний
характер
творчості
письменника.
Утім, стає очевидним й інше: ці
смерті
насправді
позбавлені
й
трагічного пафосу, тому що мета
історії, репрезентованої в трьох
версіях, полягає не тільки й не стільки
в тому, аби розповісти історію жінки,
у яку повсякчас цілять "ангели
помсти", і навіть не в тому, аби
вивести на чисту воду "ангелів
помсти", які чомусь обрали своїми
жертвами безневинних жінок, а щоб

розповісти. Щоб розповідати. Щоб
висловитися.
Ідеться ж бо про становлення, яке,
з одного боку, ґрунтується, зокрема,
на множинності та дискретності
різноманітних
художніх
форм,
субстанцій,
концептів,
корелятів,
субститутів тощо, а з іншого –
реалізується через мову, зокрема
через мовлення, репрезентоване в
аналізованому романі таким тілесним
корелятом, як голос [більш докладно
про тілесно-міметичну проблематику
антропології голосу див., наприклад,
16: 115–144, а також 2: 89; 6: 17
тощо].
Ще однією особливістю "Ангелів
помсти" є те, що зміст книги
утворюють численні й подекуди
важко диференційовані наратори, не
говорячи вже про те, що ці наратори
функціонують паралельно з цілком
очевидним автором, який усе знає. А
це, вочевидь, указує на застосування
наративних стратегій, які теж самі
себе заперечують подібно до того, як
це
відбувається
з
титульними
героїнями або іронічним дискурсом.
Отже,
хаотичне
та
надміру
емоційно-експресивне говоріння чи
не всіх важливих дійових осіб разом з
іронічним автором, який усе знає, і
водночас майже цілковите мовчання,
за винятком окремих реплік у межах
мовлення
інших,
титульних
персонажів-жінок є невипадковим. І
свідчить воно про те, що образи й
Марго, й Альми, і Таньки можна
вважати трьома версіями однієї
головної героїні, становлення якої
зумовлюється голосами оповідачів та
автора, який усе знає.
Парадокс, натомість полягає в
тому, що вони, виникаючи з голосу
чоловіків,
завдяки
цьому
інтеріоризують
останніх
і
ніби
дозволяють породжувати себе, щоб
через своє становлення забезпечити
становлення тих, хто їх продукує.
Проте ця сила, яка породжує
чоловіків-мовників, виявляє також і
свою
амбівалентну
природу,
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унаслідок чого згасання мовленнєвої
активності оповідачів призводить до
смерті цих персонажів.
Зокрема,
Марго
вмирає
з
незрозумілих причин після того, як
вони розлучилися з Ульяном і вона
дала свідчення у суді, а отже, її
історія виявилася вичерпаною.
Альма гине після того, як вводить
смертельну дозу морфіну Дімаку,
який говорив переважно очима та
жестами, перетворивши на орган
мовлення все своє глухоніме тіло і за
якого говорив психотерапевт, через
що анонімність останнього стає за
цих обставин цілком зрозумілою.
І, нарешті, Танька фактично з
власної волі припиняє своє існування
після того, як вона спробувала взяти
життєву ініціативу у свої руки,
наслідком чого стала смерть Боба. А
це означає, що не Боб урятував
Таньку, опинившись біля неї в
трупарні, а вона залишилася жити
для того, аби становлення Боба все ж
таки здійснилося, і він, попри свою
екзистенційну
неспроможність,
відбувся хоча б тією мірою, яка дає
підстави говорити про особистість,
що надається на бодай мінімальну
ідентифікацію.
Висновки. Отже, трилогію Олеся
Ульяненка можна визначити як
дискретний роман, у якому всі три
частини, з яких складається твір,
об’єднує "головна героїня", що постає
з умоглядного абстрагування від
титульних персонажів-жінок і зміст
якої вмотивовується, з одного боку,
інтеріоризацією
мовлення
персонажів-чоловіків,
включно
з
автором, який майже все знає, із
метою
їхнього
особистого
становлення,
а
з
іншого
–
ідентифікацією
"ангелів
помсти",
якими
за
такої
перспективи
виявляються не Марго, Альма чи
Танька, а ті, з чиєї провини
замовкають голоси оповідачів, у який
би спосіб вони не продукували цей
дискурс – очима, жестами чи, власне,
голосом.

Сказати б інакше, ангели помсти –
це всі ті множинні чинники, які
спрямовані
на
процеси,
прямо
протилежні становленню, бо помста
не є даниною справедливості чи
виявом правосуддя. Помста – це сліпа
й
агресивна
сила,
мета
якої
обмежується винятково деструкцією
й руйнацією заради деструкції та
руйнації.
Відтак, це означає, що роман Олеся
Ульяненка
присвячений
не
вшануванню "ангелів помсти", які
рушають на герць задля відновлення,
наприклад,
соціальної
справедливості, а, навпаки, – зневазі
буцімто посланців небес, що радше
поводять
себе
як
інфернальні
створіння, й отже, є жорстокими,
підступними
та
кровожерними
істотами,
що
більшою
мірою
нагадують людей, та власне людьми, –
такими, наприклад, як Едік Батрак,
або його дружина Людмила, або ті,
хто
безжально
скалічив
Дімака
Кольта,
або
офіцер-спецназівець,
який холоднокровно стратив клоуна
Руді й Боба Павука, – усі вони і є.
Звісно,
цей
висновок
може
видатися аж надто… діалектичним,
та важко щось вдіяти тоді, коли "ти
кожного дня тицяєшся мордою у
гівно, розуміючи, що всі рівні перед
Богом: і ті, які створювали, і ті, які
знищували" [10: 72].
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СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКІ ВІРУВАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ
Г. І. Гримашевич *, А. А. Плечко **
У статті в етнолінгвістичному аспекті проаналізовано середньополіські традиційні
уявлення про створення світу, зафіксовані в 55 населених пунктах Житомирської,
Рівненської та Київської областей. Зауважено, що вивчення традиційних уявлень про
створення світу – цінний автентичний матеріал для реконструкції традиційної народної
духовної культури. Зазначено, що космогонічні міфи (зокрема про створення світу) та
народні уявлення про походження небесних тіл посідають особливе місце серед різноманітних
форм міфопоетичного сприйняття, оскільки відображають просторові та часові параметри
світу. Застосування низки методів (методу експедиційного збирання етнолінгвістичного
матеріалу, системного опису досліджуваного явища, зіставно-порівняльного та
лінгвоститистичного) уможливило системний підхід до аналізу середньополіських вірувань
про створення світу та виокремлення трьох ключових тем: теми створення світу, теми
потопу, теми майбутнього кінця світу. У процесі аналізу розповідей респондентів про
створення світу відзначено апокрифічний характер зафіксованих мікротекстів, що дає
підстави виокремити низку мотивів: мотив Бога, мотив зооніма, мотив тижня, мотив
суботи. Поліські мікротексти-дискурси про створення світу відображають явища духовної
культури народу, а тому становлять собою систему вербальних і невербальних знаків.
Вербальними одиницями є культурні тексти середньополіських вірувань про створення
світу. Невербальні знаки представлені різноплановими одиницями агентивного,
реалемного, акціонального, локативного, атрибутивного татемпорального планів.
Фрагменти текстів середньополіських вірувань про створення світу засвідчують
збереження структури міфу про створення світу Богом, хоч і мають деякі специфічні
особливості в деталях змісту. Зібраний матеріал лише частково відображає знання про
одну зі сторінок давньої історії цивілізації, тому системне вивчення таких вірувань у
сучасному мовознавстві досі не втрачає своєї актуальності.
Ключові слова: духовна культура, вірування, Середнє Полісся, мікротекст, мотив,
вербальні одиниці, невербальні знаки.
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MIDDLE POLISSYA BELIEFS ABOUT THE CREATION OF THE WORLD
Hrymashevych H. I, Plechko A. A.
The article analyzes in the ethnolinguistic aspect the Middle Polissya traditional ideas about the
creation of the world, recorded in 55 settlements of Zhytomyr, Rivne and Kyiv regions. The study of
traditional ideas about the creation of the world is a valuable authentic material for the reconstruction
of traditional folk spiritual culture. It is noted that cosmogonic myths (in particular about the creation
of the world) and folk ideas about the origin of celestial bodies occupy a special place among the
various forms of mythopoetic perception, as they reflect the spatial and temporal parameters of the
world. Using a number of methods (method of expeditionary collection of ethnolinguistic material,
systemic description of the studied phenomenon, comparative-correlative and linguostylistic methods)
enabled a systemic approach to the analysis of Middle Polissya beliefs about the creation of the
world and the identification of three key themes: the world creation, the Great Flood theme, the
forthcoming end of the world. In the process of analyzing the respondents' stories about the creation
of the world, the apocryphal nature of these microtexts was noted, which gives grounds to single out
a number of motives: the motif of God, the motif of the zoonym, the motif of the week, the motif of the
Sabbath. Polissya microtexts-discourses about the creation of the world reflect the phenomena of the
spiritual culture of the people, and therefore constitute a system of verbal and nonverbal signs. Verbal
units are cultural texts of Middle Polissya beliefs about the creation of the world. Nonverbal signs are
represented by various units of agent, real, action, vocative, attributive and temporal
planes.Fragments of texts of Middle Polissya beliefs about the creation of the world testify to the
preservation of the structure of the myth of the creation of the world by God, although they have some
specific features in the details of the content. The collected material only partially reflects the
knowledge of one of the pages of the ancient history of civilization, so the systematic study of such
beliefs in modern linguistics still does not lose its relevance.
Key words: spiritual culture, belief, Middle Polissya, microtext, motive, verbal units, nonverbal
signs.

Постановка
проблеми.
Дослідження традиційних уявлень
про створення світу можуть бути
цінним матеріалом для реконструкції
традиційної
народної
духовної
культури. Космогонічні міфи (про
створення світу) та народні уявлення
про
походження
небесних
тіл
посідають особливе місце серед
різноманітних форм міфопоетичного
сприйняття, оскільки відображають
просторові та часові параметри
світу. Надзвичайно цінними є такі
матеріали, зафіксовані в архаїчних
ареалах Славії, до яких належить і
Середнє Полісся, де збережено багато
культурних та мовних особливостей
буття поліщуків.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Найпершою і, можливо,
найдавнішою працею про створення
світу є Біблія. Відповідно до Книги
Буття (Розділ 1–2) Бог послідовно день
за днем шість днів поспіль створював

світло, твердь небесну, сушу та інші
речі, бо на самому початку всього
була темрява над безоднею і Дух
Божий ширяв над поверхнею води
[2: 7]. А сьомого дня Бог відпочив від
своєї праці та благословив день
сьомий.
В
етнографічних
дослідженнях
О. Афанасьєва,
Г. Булашева,
І. Огієнка,
П. Чубинського та інших учених
відзначаємо дещо змінену версію
світобудови в уявленнях слов’ян
загалом
та
українців
зокрема.
Українські
космогонічні
легендиапокрифи відображають насамперед
дуалістичне творення світу Господом і
Сатанаїлом (чортом) [3: 70–84; 6: 36–
37; 10: 144], Ісусом Христом, Петром і
чортом
[10: 142–144];
Господом,
чортом та Іллею-громовиком або
Михайлом-архангелом [1: ІІ: 155–157].
За
віруваннями
слов’ян,
земна
твердиня
виникла як
результат
Божого творіння світу з піднятої з
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морського дна на поверхню жмені
землі, піску, мулу тощо [8: І: 315].
Саме з неї Бог створив маленький
клаптик суші, який був розсунутий у
різні
боки.
При
цьому
Богові
допомагає друга особа – святий або
чорт. Як зауважував Г. Булашев,
українські
легенди
в
чомусь
переплітаються з релігійно-міфічними
уявленнями
про
світобудову
американських індіанців чипеваї та
легендами карелів Олонецького краю:
за індіанськими легендами, спочатку
була тільки вода, й у творенні суші
брали участь Великий Дух Виска,
бобер і миша. За карельськими
легендами, землю творив Бог і
представник злого начала Кенчу
(Кару)
[3: 84–86].
У
дослідженні
В. Войтовича зосереджено увагу на
дохристиянських
віруваннях
праукраїнців щодо творення світу
(Вирію-раю, Дерева життя) із золотого
яйця першоптаха Сокола-Роду, який у
битві переміг безмежного Хаоса –
всепоглинальну тьму. З того яйця
зродився світ – земля та небо [4: 15].
Подібний мотив творення світу з
яйця, де земля подібна до жовтка, а
небо – шкаралупи, відомий у багатьох
народів світу, зокрема давніх іранців,
єгиптян та ін. [9: 462, 350].
Найтиповіший приклад – біблійна
легенда про створення світу, де Бог –
єдиний творець і всі стадії творення
вкладаються в шестидень, в інших
випадках
–
образ
деміурга
роздвоюється, або ним може бути
тварина:
ворон,
койот,
корова,
ящірка, черв’як [9: 553]; у давніх
віруваннях слов’ян – на 3 китах
великих та 30 малих [6: 36–37].
Досить розповсюдженим є мотив
творення
нових
природних
обʼєктівнезвичним
способом:
із
частин тіла творця, з померлого чи
зниклого творця, який при цьому
перетворюється (Пуруша та Ману в
давньоіндійських міфах, Імир у
скандинавській міфології, Пань-гу в
китайській традиції) [9:. 551–552].
Отже, проблема створення світу

здавна привертала увагу дослідників,
що
свідчить
про
неабияку
її
актуальність з огляду на особливості
потрактування в різних народів, які
зберігають вірування про цю подію й
донині.
Мета статті – описати специфіку
середньополіських
вірувань
про
створення світу на сучасному етапі
розвитку
традиційної
народної
духовної культури поліщуків.
Поставлена
мета
передбачає
виконання
таких
завдань:
1)
здійснити
системний
опис
середньополіських
номінацій,
пов’язаних
із
віруваннями
про
створення світу, та інтерпретацію
окремих елементів культурного явища
на
основі
аналізу
цілісного
культурного тексту; 2) проаналізувати
й
узагальнити
матеріали
етнографічних
досліджень
космогонічних міфів; 3) визначити
основні
теми
та
мотиви,
що
формують
культурні
тексти
середньополіських
вірувань
про
створення
світу;
4)
визначити
опозиції,
у
які
вступають
середньополіські номінації, пов’язані
з віруваннями про створення світу.
Джерельною
базою
слугували
матеріали
польових
досліджень
середньополіських
вірувань
про
створення світу, зібрані на території
українського Середнього Полісся в 55
населених пунктах Житомирської,
Київської та Рівненської областей
упродовж 2010–2012 років.
Предмет статті – середньополіські
вірування про створення світу в
традиційній
народній
духовній
культурі.
Об’єкт дослідження – культурні
тексти, пов’язані з віруваннями про
створення
світу,
зафіксовані
в
середньополіських
говірках,
які
досліджено у зв’язку зі звичаями в
культурній
традиції
Середнього
Полісся.
Методи дослідження – метод
експедиційного збирання матеріалу,
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системного
опису
досліджуваного
явища та зіставно-порівняльний.
Виклад основного матеріалу. За
результатами
проведеного
дослідження на території Середнього
Полісся в космогонічних уявленнях
сучасних поліщуків виокремлюємо
три
основні
теми:
тема
створеннясвіту, тема потопу, тема
майбутнього кінця світу.
Насамперед зауважимо, що тема
потопу вже була обʼєктомнашого
зацікавлення
[7].
Досліджуючи
вірування про створення світу, ми
пропонували
інформантам
відповісти на 5 запитань: Яким є
образ світу в народних уявленнях? Що
становить собою світ? Які його
розміри й межі? Хто створив світ ? З
чого він виник?
100 % респондентів (у 55 н. п.)
зазначають, що світ створений
Богом:Нас у\ч’ілʼі батʼ\к’і, шо ў\се
\створене \Богом; Гос\подʼ свʼіт
сотво\риў. Водночас простежуємо
варіацію імені деміурга: Бог – 100%
(усі н. п.); Гос\подʼ – 14% (Чрв, Слц,
Вшв, РжВ, Кхр, Брст, Чдл, Глнг);
хтосʼ, йа\касʼ \сила – 5% (Жрб, Клш,
Мжр);
\Космос
–
1,8%
(Жрб);
Ўсе\вишніĭ – 1,8% (Прж). Поодиноко
трапляться пояснення інформантів,
що зем\лʼа сто\йіт на сло\нах (Мкл,
Дбв). Цю версію в дещо зміненому
варіанті
підтверджують
сучасні
етнолінгвістичні словники. Зокрема,
указує,
що,
за
В. Жайворонок
народними
віруваннями,
земля
покоїться на водах океану чи моря, на
трьох
китах,
які
спричиняють
землетруси під час руху, на залізних
стовпах
[5: 310];
Представники
Московської етнолінгвістичної школи
розкривають
загальнослов’янські
космогонічні
уявлення
та
стверджують, що землю тримає на
рогах бик або буйвіл, земля спочиває
на змії, яка лежить на спині вола, а
той, зі свого боку, стоїть на рибині, і
вся ця піраміда тримається на
величезній
черепасі;
земля
тримається
на
гілках
глоду,
дерев’яному
стовпі,
до
якого

прикований диявол [8: ІІІ: 315].
Зазначимо, що в поліських уявленнях
про воду всі респонденти зазначають,
що зем\лʼа сто\йіт на во\дʼе. На
жаль, не вдалося зафіксуватиуявлення
поліщуків про розміри та межі цього
світу,
оскільки
інформанти
здебільшого не могли дати відповіді,
лише спорадично (7 %) зауважували,
що св'іт мо без\межниĭ (РжВ);
без\межниĭ св'іт, не\ма нʼік'ін\ца нʼі
\крайу (Яцк); не\ма к’ін\цʼа-\крайу
\св’іту (Мкл, Обл).
У результаті опитування було
виявлено, що історію про створення
світу респонденти та їхні батьки
пізнали з різних джерел, зокрема з
Біблії (24%). Установлено варіативний
ряд номінації цієї книги: \Б’іблʼійа
(Вшв, Дбв, Птв, Млн, Рдн, Яцк, Чдл,
Глн),\Бублʼійа( Дрзд), за\кон \Божиĭ –
к\нʼіжка
та\ка
на\п’ісана
(Ігн),Оп’і\санʼійе
(Лзн,
Птв),
П’і\санʼійе (Чпв). 25 % респондентів
отримували ці знання від родичів та
інших людей: нас у\ч’ілʼі батʼ\к’і шо
ўсе \створене \Богом (Жрб, Тх);
рос\казувалʼі (Тх, ЧВ, Млн); ка\залʼі
(Стр, Срн), ка\зали (Обл, Крч, РжВ,
Дтк);
ба\лакалʼі
(Рдв);\баба
Степа\нида при\учувала нас до
\Бога
(Срд);
\батʼко
нам
переповʼі\даў, а вʼін од \інших чуў
(ЧВ);
\лʼуде
\вʼірили,
батʼ\кʼіў
\слухали (Брв). 23 % інформантів
давали
негативну
відповідь
на
прохання
переповісти
легенду,
мотивуючи це тим, що забули (Лтк,
Обл), не памʼятають (Кшн, Клш,
Кхр), не чули (Прж), не знають (Крс,
Чбн, Блк, Срд, Мшв, Глн, Дрзд). 47 %
респондентів не можуть переповісти
повний
варіант
легенди
про
створення світу й дають коротку
відповідь, що ўсе од \Бога ў при\роді,
Гос\под’ ўсе ство\риў (Вст, Жрб, Срк,
Тх, Стр, Чпв, Прг, Рдв, Уст, Бвс, ЧВ,
Рсн, Лзн, РБ, Птв, Млн, Мйс, Рдн,
Крч, РжВ, Мрн, Дтк, Лпк, Брст, Япл,
Брв). Аналізуючи розповіді 30%
респондентів про створення світу,
відзначимо апокрифічний характер
цих мікротекстів, що дає підстави
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тижня: Ко\лисʼ бу\ла твʼер\динʼ,
\небо і зем\лʼа \ўмʼестʼе бу\ли.
Бу\ла темно\та. \Бог розсойеде\ниў
йіх – \небо і \землʼу. \Даў лʼе\са,
во\ди, \рʼекʼі, \рибу. \Нада \сторож.
Даў А\дама. Уси\пʼіў А\дама, \ўзаў
рʼеб\ро з \нʼого і сотво\риў \жʼінку.
Шестʼ днʼеĭ \створʼуваў свʼіт(Птп);
\Пʼершиĭ дʼенʼ сотво\рʼіў Ґос\подʼ
\нʼебо
і
\землʼу,
а
по\том
прʼесми\кайушчʼійе, на\пʼісано так,
а
по\том
\треба,
шоб
хтосʼ
ўла\дичествуваў над цим ўсʼім. То
соз\даў од \праха зʼем\лʼі О\дама, з
О\дама \вʼітяг рʼеб\ро і соз\даў
\жонку-по\мошнʼіцу. Так на \шостиĭ
денʼ у\се сотво\рʼіў, а на \сʼомиĭ дʼенʼ
по\чиў (Чрв); \Богом \створене ўсе: і
зем\лʼа, і лʼу\дина. \Цʼілиĭ \тижденʼ
Бог \створʼуваў по од\ноĭ \речʼі, а
на\сʼомиĭ
денʼ
од:и\хаў.
\Саме
\перше \землʼу ство\риў: \сонце,
лʼу\дину, \птаство, шо за чʼім, не
\знайем (Мдв); \Богом с\творениĭ, йе
ле\генда: за \тижденʼ сотво\риў,
\перша зем\лʼа, а йак А\дама і \Йеву
\вигнали з \райу, то \лʼуди на
зем\лʼі пʼіш\ли (Мкл); перш засну\ваў
свʼет, а то\дʼе ўже \небо, а то\дʼе
зем\лʼа, тва\рин, не бу\ло назв, а
шʼістʼ днʼеĭ працʼу\ваў, а тодʼе
од:и\хаў (Мжр); Бог ство\риў за сʼім
денʼ: скрʼіз во\да бу\ла, да шосʼ
по\бачиў Бог на во\дʼі і ство\риў на
во\дʼе твер\динʼу, поди\виўсʼ, шо
\добре, а то\дʼе свʼі\тило днʼе\ўне
свʼі\тило, а то\дʼі ноч\не, поди\виўсʼ,
шо \добре, і ство\риў чоло\вʼіка,
ато\дʼі тва\рин і рос\лини, стаў
нази\ват ʼчоло\в’ек, йо\му \скучно
са\мому і ре\шʼіў Бог, шо \треба
йому по\мошнʼіцу, і ство\риў. А
то\дʼі зм’еĭ поў\зучиĭ споку\сиў
\Йеву, шо ви \слухайте, шо не
\можна \йісти, ўку\сʼітʼ з \цʼого
\дерева і \будете йак Бо\гʼі і
по\бачили, шо \голʼі і згрʼі\шили, і
про\гнаў Бог на \землʼу лʼу\деĭ:
"І\дʼітʼ на \землʼу і здобу\ваĭте хлʼіб.
З зем\лʼі ти \ўзʼатиĭ і ў\землʼу пʼі\де
прах. Чоло\вʼек з зем\лʼі, а \Йева з
реб\ра А\дама, ко\ли тоĭ спаў (Дбв);

виділити низку мотивів: мотив Бога,
мотив зооніма, мотив тижня, мотив
суботи.
Мотив Бога розкрито в таких
культурних
текстах:
Гос\подʼ
сотво\риў \небо, \землʼуі \море. А
по\том О\дама з \Божого \духа.
Заб\раў йо\го ў раĭ, сад. О\дам
су\муйе. Зро\б’і \Йеву. М’ед\в’едʼ
споку\с`іў йіх з \Йевойу. Нʼе \мона
га\дʼукойу
\зм’ейа
нази\ватʼ,
м’ед\в’едʼом
називалʼі
(Гш):
тут
простежується табуїзація імені змія як
образу злого духа та заміна його імені
на більш нейтральне – мєдвєдь; Буў
\поўн`іст`у
спо\чатку
по\топ.
Сплош\на во\да. То\дʼі Бог по\думаў ,
шо \нада шосʼ \сдʼелатʼ, шоб бу\ла і
твердʼ, і во\да. Бог \води зог\наў у
мо\рʼа і стаў тверд` ро\б’іт`, \зʼемлʼу.
По\том
\стало
на
зʼем\лʼе
вирас\татʼ рас\тʼенʼачко \ўсʼаке.
\Сталʼі прʼіжи\ваца жи\вотнийе.
(Ігн); Сотво\р’іў Бог \нʼебо. А то\дʼі
роздʼі\лʼіў \воду і сотво\р’іў тв’ердʼ
зʼем\ну. А то\дʼі зро\б’іў, шоб бу\ла
ноуч і денʼ (тобто небесні світила). Це мо
ўже чет\вертиĭ дʼенʼ. А то\дʼі ўзʼаў да
засе\лʼіў
\зʼемлʼу
\ўсʼакойу
рос\линкойу. А то\дʼі тва\рини на
\зʼемлʼу даў. То\дʼі сотво\р’іў О\дама,
а з його р’еб\ра сотво\риў \ж’інку
\Йеву,і йіх у \раĭ посʼе\лʼіў. \Послʼе Бог
\вигнаў йіх з \райу за не\послух і
ска\заў: "Ти \будʼеш сво\йім тру\дом
зароб\лʼатʼ хлʼеб (Адаму),а ти \будʼеш
у \болʼахро\дитʼ (Йеві)" (Пщ); свʼет
сотво\риў
Гос\подʼ,
ў
\церкв’і
нама\лʼоване, шо \землʼу, а то\дʼе
рос\лини, \птʼіци (Слц); Гос\подʼ
ство\риў \першийе \лʼуде А\дам і
\Йеву… В \Бʼіблʼійі \пишеца, йак
свʼіт, і \землʼу, і \воду ко\лисʼ
ство\риў (Чдл). У культурних текстах,
пов’язаних
із
мотивом
Бога,
простежуємо реалізацію опозицій Бог :
людина; Бог : змій (ведмідь); вода :
твердь (земля); небо : земля, Одам
(Адам) : Єва, чоловік : жінка,
праведність : гріх.
Досить
часто
в
аналізованих
мікротекстах
відзначаємо
мотив
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шістʼ денʼ, ска\заў, \треба ро\битʼ, а
на \сʼомиĭ вʼідпочи\ваў. Во\да то
бу\ла, \землʼу вон \створʼуваў на
во\дʼі (РдУ); бу\ла ле\генда, за сʼім
днʼіў ка\зали, а не\дʼілʼа вʼідпочʼі\ваў
\сʼомиĭ денʼ (Срн); за шестʼ денʼ, йак у
\Бʼіблʼійі на\пʼісано. Бу\ло тʼма і
\бʼездна. І \бʼездна но\силасʼа над
\тʼмойу, нʼі\чого не бу\ло, а Бог сʼем
денʼ в о\дин денʼ ство\риў свʼет,
\другʼіĭ денʼ ство\риў \землʼу, а во\да
бу\ла, і \бʼездна но\силасʼ над
во\дойу, і так шестʼ денʼ вон тво\риў
і \землʼу, і \зорʼі, і \небо і \мʼесʼац. І
ок\ремо \стала зем\лʼа, во\да і
\суша, так \стала \наша зем\лʼа.
Так Бог ство\риў свʼіт (Яцк).
Поодиноко у віруваннях поліщуків
про створення світу відзначаємо
мотив зооніма: На сло\нах сто\йаў
св’іт (Мкл); ко\лисʼ \даже бу\ла
\версʼійа, шо зем\лʼа \плоска і
сто\йіт на сло\нах (Дбв).
Аналізований матеріал дає підстави
виділити реалізацію опозицій небо :
земля, Бог : змєй (злий Дух), Адам :
Єва, один : шість (сім), тьма : свєт,
день : ніч, світило днєвне : світило
ночне, праця : відпочинок.
Крім
мотиву
тижня,
у
середньополіському
дискурсі
про
створення світу відзначаємо мотив
суботи: а \сʼомиʼĭ денʼ – су\бота, Бог
опо\чиў (Яцк); Ко\лисʼ бу\ла не
не\дʼелʼа \празник, а су\бота. \Баба
\проситʼ: "\Дʼіточки у \пйатницу
по\мажте \землʼу (помаза ти підлогу
глеєм), шоб \заўтра ви по\бʼігали,
погу\лʼали.
У
су\боту
ве\ликʼіĭ
\празник,
бо
Гос\подʼ почи\наў
созда\ватʼ \свʼіт у су\боту, \комʼіна
коло\тит і \хату \мазат у су\боту
не \мона, і \платʼ:а зо\литʼ не \мона
у су\боту (Вшв). Зазначимо, що
сьогодні українці шанують саме
неділю як святковий день, коли
потрібно
в
церкву
ходити
й
відпочивати, а не суботу. Якщо
раніше суботу сприймали як свято, як
день створення світу, то неділя в
біблійному
розумінні
–
день
Воскресіння Бога з мертвих. Можливо,
подія Воскресіння переважила у

свідомості людей подію створення
світу, тому цьому дню (неділі) стали
надавати перевагу й зробили його
святковим.
У
зазначених
мікротекстах
спостерігаємо
реалізацію опозицій: субота : неділя,
празник : робота.
Поліські мікротексти-дискурси про
створення світу є прикладом явища
духовної
культури
народу,
тому
становлять собою систему вербальних
і невербальних знаків. Вербальними
одиницями
є
культурні
тексти
середньополіських
вірувань
про
створення світу. Невербальні знаки
представлені
різноплановими
одиницями агентивного, реалемного,
акціонального,
атрибутивного,
вокативного та темпорального планів.
Агентивний план репрезентований
такими
невербальними
компонентами:
Бог,
Господь,
Всевишній, Божий Дух – ‘творець
світу’; Одам (Адам), Єва – ‘Божі
творіння,
перші
люди
в
новоствореному світі’; змій, медвідь –
‘спокусник перших людей’; люди,
батьки, батько, баба Степанида –
‘оповідачі легенд про створення світу’.
Одиниці
реалемного
плану
представлено такими реаліями: сонце
: світило днєвне, месяц : світило
ночне, води, моря, рєкі, земля, твердь,
твердиня: суша – ‘номінація об’єктів
неживої природи, створених Богом’;
рослини,
ліса,
тварини,
прєсмикающіє, птаство (птіци), риби,
людина – ‘номінація об’єктів живої
природи, створених Богом’.
Акціональний
план
репрезентований такими одиницями:
сотворив : створив, создав, заснував –
‘номінація процесу творення’; зогнав,
отдєлив, розділив: розсоєденив –
‘номінація процесу відокремлення
суші від води’; заселив, поселив –
‘номінація процесу заселення Богом
живих організмів’; спокусив, згрішили
– ‘номінація процесу негативного
вчинку
перших
людей’;
вигнав,
прогнав,
отдихав,
відпочивав
–
‘номінація дій Бога’.
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Одиниці атрибутивного плану
представлені
компонентами:
созданий, створений, безмежний –
‘ознаки,
повʼязанізісвітом’;
ночне;днєвне – ‘ознаки світила в небі’.
Локативний план репрезентовано
такими
одиницями:світ,
небо
–
‘локуси, створені Богом’; на слонах, на
водє – ‘локус розташування світу’; рай
: сад, земля – ‘локус перебування
перших людей’.
Одиниці темпорального плану
представлено такими елементами: ніч,
день – ‘період появи світил на небі’,
п’ятниця, субота, неділя, тиждень–
‘назви днів тижня, важливі періоди в
житті перших людей’.
Висновки
та
перспективи
дослідження. Здійснений системний
опис середньополіських номінацій,
пов’язаних
із
віруваннями
про
створення світу, та інтерпретація
зафіксованих елементів культурного
явища на основі аналізу цілісного
культурного дискурсу дали підстави
зробити
висновок
про
те,
що
представлені
фрагменти
текстів
середньополіських вірувань та наші
спостереження
засвідчують
збереження структури міфу про
створення світу Богом, хоч і мають
деякі
специфічні
особливості
в
деталях
змісту.
Це
уможливило
визначення
основних
тем
(створеннясвіту, потопу, майбутнього
кінця світу) і мотивів (Бога, зооніма,
тижня,
суботи),
які
формують
культурні тексти середньополіських
вірувань. Зібраний матеріал лише
частково відображає знання про одну
зі сторінок давньої історії цивілізації,
тому
системне
вивчення
таких
вірувань у сучасному мовознавстві
досі актуальне.
Перспективи наукових пошуків
убачаємо в дослідженні номінації
елементів живої та неживої природи в
говірках
Середнього
Полісся
в
етнолінгвістичному
аспекті
для
створення цілісної картини сучасної
духовної культури поліщуків.
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ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КАТЕГОРІЇ
ФАКТУАЛЬНОСТІ
Л. В. Пришляк *
У статті з'ясовано, що, відображаючи інтенції автора як опосередковане втіленням
мотиву творення тексту, факт як форма людського знання, якій властива
достовірність, є основою під час творення тексту в газетному дискурсі, який є складним
комунікативним явищем. Текст як матеріальна форма дискурсу дає змогу якнайкраще
об’єктивувати, донести до читача й закріпити в його свідомості інформацію про факти
суспільно-політичного життя і є єдиним простором, у якому відбувається передача
факту. Вивчення механізмів смислотворення чи розуміння тексту охоплює питання про
те, як виявляється факт у дискурсі, як формулювання та мовна репрезентація
впливають на фактуальне прочитання інформації. Виокремлено фактографічну та
аналітичну моделі подачі фактуального змісту. Фактографічна модель спрямована на
фіксацію певних зовнішніх, очевидних характеристик явища, на отримання стислої
інформації про предмет, аналітична модель – на проникнення в суть явища. Основне –
виявлення причин ситуацій, що лежать в основі фактів, вивчення мотивів, інтересів,
намірів, дій різних соціальних сил тощо. З’ясовано, що особливістю фактуальності в
газетному дискурсі є те, що осмислення довкілля відбувається винятково через мовну
діяльність інших мовців, а передача чужого висловлення є процесом, який складається з
декількох етапів. На варіативність конструкцій введення в газеті великий вплив має
комунікативна спрямованість висловлювань, яка відображає інтенцію мовця в
мовленнєвому акті. Обгрунтовано, що: 1) роль газети як медіатора в процесі передачі
фактів суспільно-культурного життя визначає особливість фактуальної інформації
газетного дискурсу, джерелом якої є досвід мовців, на який накладається епістемологічна
оцінка правдивості, 2) верифікація фактів відбувається через зіставлення висловлень у
межах дискурсного фрагменту. Методологічну базу дослідження презентовано через
використання функційного методу дослідження, що передбачає вивчення мови в дії. Крім
того,
застосовано
лінгвістичні
методи
текстового,
контекстуального,
лінгвостилістичного, структурно-семантичного, наративного, прагматичного аналізу, а
також загальнологічні методи спостереження, індукції, дедукції, аналізу, синтезу.

Ключові слова дискурс, газетний дискурс, текст, факт, фактуальність
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NEWSPAPER DISCOURSE AS A SPHERE OF REALIZATION OF THE
CATEGORY OF FACTUALITY
Pryshlyak L. V.
It is stated in the article that reflecting the author's intentions and being an indirect
embodiment of the motive for creating a text, the fact as a form of human knowledge, which is
characterized by authenticity, is the starting point for creating a text in newspaper discourse.
Newspaper discourse is a complex communicative phenomenon. The text as a material form of
discourse allows us to objectify, convey to the reader and fix in his mind information about the
facts of socio-political life and is the only space in which the fact is expressed. The study of the
mechanisms of meaning-making or text comprehension covers the questions of how a fact is
revealed in a discourse, how formulation and linguistic representation affect the factual
interpretation of information. The factual and analytical models of content presentation are
singled out. The factual model aims to capture certain external, obvious characteristics of the
phenomenon, to obtain concise information about the subject. The analytical model aims to
penetrate into the essence of the phenomenon. The main objective is to identify underlying
causes of facts, to study motives, interests, intentions, actions of various social forces etc. The
peculiarity of factuality in newspaper discourse lies in the fact that perception of the
environment is shaped exclusively by the linguistic activity of other speakers, and the
transmission of someone else's utterance is a process that consists of several stages. The
variability of input constructions in a newspaper is greatly influenced by the communicative
orientation of utterances, which reflects the intention of the speaker in the speech act. It is
substantiated that 1) the role of the newspaper as a mediator in sharing facts of socio-cultural
life determines the peculiarity of factual information of newspaper discourse, the source of
which is the experience of speakers that has undergone epistemological assessment of
truthfulness, and 2) verification of facts is carried out by comparing utterances within the
discourse fragment. The methodological basis of the study is presented through the use of a
functional research method that involves the study of language in action. In addition, linguistic
methods of textual, contextual, linguistic-stylistic, structural-semantic, narrative, pragmatic
analysis, as well as general methods of observation, induction, deduction, analysis and
synthesis have been used.
Keywords: discourse, newspaper discourse, text, fact, factuality

Постановка
проблеми.
Прагматична
потенція
преси,
використання
засобів
масової
інформації для впливу на масову
свідомість
упродовж
останніх
десятиріч
піддаються
ґрунтовній
лінгвістичній розробці [цит. за 2: 71],
зростає
зацікавлення
питаннями
екстралінгвістичних вимірів ЗМІ, до
яких
належать
інтенції
мовця,
переконання, цінності й установки
комунікантів,
метакомунікативних
дій, комунікативні позиції адресата
та
адресанта,
соціокультурний
контекст
спілкування,
який
становлять
приписи,
очікування,
норми, що стосуються організації та
змісту повідомлення [15: 41]. Висока
активність фактологічної інформації
в
дискурсному
просторі
преси

пояснює інтерес до категорії факту
як початкового пункту в процесі
творення
тексту
в
газетному
дискурсі, а вивчення механізмів
смислотворення чи розуміння тексту
охоплює
питання
про
шляхи
вираження факту в дискурсі та вплив
мовної репрезентації на фактуальне
прочитання інформації
Аналіз основних досліджень і
публікацій. Дослідження газети як
дискурсу
в
контексті
вивчення
дискурсу
мас-медіа
інтенсивно
розвивається з 90-х рр. ХХ ст. і є
наслідком
усвідомлення
потреби
врахування
реального
функціонування
мови
в
межах
соціально-культурного контексту [33:
63], вивчення механізмів мовної
системи в дії та її ролі під час
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формування та передачі знання, а
також усвідомленням того, що власне
мовних
знань
недостатньо
для
розуміння процесів функціонування
мови.
Дискурс
розглядають
як
соціальну
діяльність
в
умовах
реального світу, мовлення в контексті
соціальної та мисленнєвої діяльності
[29: 49–54]. У широкому сенсі слова
він є складною єдністю мовної
форми, значення й дії, що можна
охарактеризувати
за
допомогою
розуміння комунікативної події чи
акту. Належність тексту до того чи
того різновиду дискурсу залежить від
комунікативних стратегій, які є в
основі появи тексту [24: 55]. Відтак
вивчення
дискурсу
передбачає
розгляд тексту, а також контексту
ситуації, у якій він створений, для
того, щоби з’ясувати вплив оточення
тексту
на
його
створення
і
сприйняття
[35:
8].
Оскільки
організація
мовних
елементів
дискурсу
залежить
від
екстралінгвістичних
чинників,
специфіка газети як суспільного
явища
та
специфіка
масової
комунікації
загалом
[36:
252]
об’єктивно призвели до необхідності
його виокремлення.

преси
[34].
Серед
вітчизняних
дослідників до газетного дискурсу в
контексті теорії комунікації звертався
Г. Почепцов [21], С. Потапенко [20]
здійснив лінгвокогнітивний аналіз
орієнтаційного простору медійного
дискурсу,
С. Тхоровська
описала
лінгвокогнітивні
аспекти
ідеологічного дискурсу англомовної
преси [27].
Формулювання мети й завдань
статті. В інформаційному просторі
газети, де виявляється здатність мови
впливати на формування масової
свідомості через добір і виклад фактів
із життя суспільства, фактуальність
набуває глибокого змісту. Потреба
пошуку та опису механізму фіксації
та
інтерпретації
фактуальної
інформації в газетних текстах як
комунікативних
утвореннях
визначила мету нашої статті й
зумовила вибір функційного методу
дослідження,
що
передбачає
вивчення мови в дії. Крім того,
застосовано
лінгвістичні
методи
текстового,
контекстуального,
лінгвостилістичного,
структурносемантичного,
наративного,
прагматичного аналізу, а також
загальнологічні
методи
спостереження, індукції, дедукції,
аналізу, синтезу.
Виклад основного матеріалу.
Газетний
дискурс
є
складним
комунікативним явищем, що охоплює
й соціальний контекст, який дає уяву
як про учасників комунікації, так і
про процеси творення та сприйняття
повідомлення
[2],
утілення
цілеспрямованої
соціальної
дії,
покликаної
організовувати
й
формувати суспільну думку [36: 252].
Ефект комунікативної діяльності в
журналістиці якраз полягає в тому,
що
створюються
різні
версії
реальності
[39:
14–16],
які
схематизують різні модуси буття
людини та її навколишнього світу. Як
утілення семіотичного простору, у
якому поєднуються вербальні й
невербальні знаки [36: 246–252],
газетний текст дає змогу якнайкраще

На позначення газетного дискурсу
використовують
різні
терміни,
зокрема
масово-інформаційний
дискурс [13: 259], що враховує
особливості
адресата
та
зміст
повідомлення;
медійний
дискурс
[10: 236], (медіадискурс), що акцентує
увагу на взаємодії мови й каналів
зв’язку, які є засобами встановлення
контакту з аудиторією [21: 76–81],
тобто є інструментом комунікативної
взаємодії та розв’язання конкретних
завдань у певній комунікативній
ситуації [15: 41]. Вагомий внесок у
розвиток
дискурсно-аналітичних
досліджень
газетного
дискурсу
зробили Т. ван Дейк, який вивчає
дискурс еліт та медіадискурс на
матеріалі британської преси [31; 32],
Р. Фавлер, який з’ясовує особливості
новин як складової частини мови
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об’єктивувати, донести до читача й
закріпити
в
його
свідомості
інформацію про факти суспільнополітичного життя. Фактуальність —
категорія газетного дискурсу, яка дає
змогу аналізувати його смислову
структуру з епістемологічних позицій.
Опрацювання та подача факту
становлять
підґрунтя
газетного
дискурсу, на основі яких читач
формує власне бачення світу.
У газетному дискурсі реалізується
так звана журналістська картина
світу, яку розглядають і як сферу
теоретичних знань, і як сукупність
емпіричних поглядів на довкілля.
Вона
є
продуктом
підбору
та
поєднання фактів різної етіології,
безперервної
інформаційної
діяльності,
де
опредмечується
когнітивна
діяльність
людини,
спрямована
на
пізнання
світу
внаслідок постійної екстерналізації
змісту свідомості окремих осіб, що
стає частиною свідомості або картини
світу багатьох людей завдяки її
актуалізації в текстах ЗМІ [22: 140].
Журналістська
картина
світу
багатоскладова,
багатоаспектна,
рухома й мінлива, як саме життя.
Вона не лише містить загальні,
усталені теоретичні принципи для
онтологізації наших уявлень про світ,
але й задає нові схеми розуміння
реальності. Журналістську картину
світу можна уявити як картину
соціальної
реальності,
яка
є
особливою формою знання [18: 101],
оскільки виявляється під час аналізу
процесів
синтезу
різних
видів
фактуальної
інформації,
та
оцінювання
стосунку
отриманих
знань до досліджуваної реальності.
Характер і спосіб зображення
фактів
дійсності
є
екстралінгвістичними
критеріями
виокремлення
фактографічної
та
аналітичної моделі подачі змісту
[8: 150; 20: 79], які визначаються
задумом,
змістом,
завданням,
масштабом
журналістських
матеріалів [14: 205–226]. Якщо в

процесі створення тексту журналіст
має на меті просто проінформувати
читача про факт, він використовує
фактографічну модель; якщо мета —
проаналізувати факт, дати йому
оцінку,
він
вибирає
аналітичну
модель.
Відмінність між ними полягає
насамперед
у
ступені
глибини
проникнення
в
суть
предмета
відображення [26: 5]. Фактографічний
спосіб спрямований на фіксацію
певних
зовнішніх,
очевидних
характеристик явища, на отримання
стислої інформації про предмет (у
цьому разі журналіст відповідає на
питання де, що й коли трапилося).
Аналітичний спосіб спрямований на
проникнення в суть явища, на
виявлення прихованих взаємозв’язків
між фактами (у цьому разі набір
питань, на які відповідає журналіст,
значно розширюється). Основним
стає виявлення причин ситуацій, що
лежать в основі фактів, вивчення
мотивів, інтересів, намірів, дій різних
соціальних сил, з’ясування протиріч,
які серед них виникають, оцінка
значущості
різних
феноменів,
визначення
обґрунтованості
ідей,
позицій, поглядів, концепцій.
Основним
завданням
фактографічної
моделі
є
інформування, чим зумовлено вибір
мовних форм, найсприятливіших для
швидкого
й
безперешкодного
сприйняття фактуальної інформації.
Це
проявляється
в
широкому
використанні стереотипів, кліше та
інших „готових блоків». Переважання
інформативної функції аж ніяк не
усуває функції впливу, а лише
відносить її на задній план, на якому
адресат
інформації
її
(функцію
впливу)
часто
не
зауважує.
В
аналітичній
моделі
функція
інформування стає другорядною й
поступається своїм місцем функції
впливу на читача, на його емоційну й
раціональну сфери, щоби забезпечити
сприйняття не лише самих фактів,
але й оцінок фактів, які відповідають
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системі
ідейних
і
соціальних
цінностей газети. Тому в аналітичній
моделі поруч зі стандартизованими
засобами широко використовують
індивідуально-творчі засоби мовного
впливу, які можуть траплятися й у не
коментованих
матеріалах,
утім,
стають очевидними лише за умови
врахування мовного контексту та
факторів позамовного ряду.
У газетному дискурсі журналістам
відведено
роль
посередника,
а
передача чужого висловлення в газеті
є процесом, який складається з
декількох етапів. На першому етапі
адресант чужого дискурсу виконує
роль
одержувача
висловлювання,
тексту (тобто адресат); на другому
етапі відбувається переробка чужих
висловлень,
оцінка
розмаїтих
параметрів вихідного мовленнєвого
акту, третій етап — це новий
мовленнєвий акт, який спрямований
на відтворення чужого висловлення.
Специфіка
відтворення
чужого
мовлення полягає в тому, що воно як
мовленнєвий акт володіє своїми
параметрами й водночас у ньому
віднаходять відображення параметри
вихідного мовленнєвого акту [2: 77].
Відтак особливістю фактуальності в
газетному
дискурсі
є
те,
що
осмислення довкілля відбувається
тільки через мовну діяльність інших
мовців.
Власне,
це
ілюструє
важливість антропологічного чинника
в процесі інтерпретації фактуальності
висловлення й роль, яку відіграє
чинник адресанта висловлювання в
процесі
декодування
змісту
висловлення адресатом. Для адресата
виразником факту є фактуальне
висловлення іншого мовця. Адресант
не може безпосередньо спостерігати
за реакцією адресата й оперативно
адаптуватися до неї, він вибудовує
міцну
верифікативну
мережу,
програмуючи адресата на належне
сприйняття повідомлюваного.
Адресант
і
адресат
у
своїй
мовленнєвій та когнітивній діяльності
спираються
на
однакові
концептуальні
структури,
що

зумовлюють
вибір
відповідних
номінативних одиниць, композицію
текстів [20: 64] й організацію
фактуальних структур. Усвідомлення
фактуальності
інформації
відбувається на основі «стимулу»,
який є потенційним знаком факту
[40:
232].
Автор
повідомлення
вибирає ті засоби, які б забезпечили
сприйняття реципієнтом вираженої
ними інформації як такої, що
виражає факт, кодує цю інформацію
в тексті, а адресат інформації декодує
мовні структури в контексті й
визначає ті з них, які адресант подав
як факт. У процесі створення тексту
автор ураховує фактор адресата, а
адресат під час сприйняття тексту —
фактор
адресанта.
Фактуальне
значення
—
наслідок
інтерпретативного процесу [30: 2].
Моменти
«кодування»
та
«декодування», незважаючи на їхню
відносну
автономію
в
процесах
комунікації
загалом,
стають
вирішальними
моментами.
Отримуючи інформацію з газет,
читаємо й інтерпретуємо подію,
приймаючи правила та коди, за
якими
відбувається
читання
й
інтерпретація.
Опис
ознак
фактуальності
в
дискурсі передбачає з’ясування низки
моделей
втілення
факту
в
текстуальних
одиницях,
які
є
стимулом для подальшої активізації в
реципієнта
процесів
сприйняття
інформації як факту. Вагомий внесок
у вивчення моделей інтеграції знання
в дискурсі зробили М. А. Gernsbacher
(structure building model) [37] та W.
Kintsch
(construction-integration
model) [38]. Вони запропонували
моделі, де описано, як реципієнт
обробляє одну за одною пропозиції та
вибудовує
з
них
текстуальну
репрезентацію
за
допомогою
інтеграції пропозицій і попередньо
набутого знання. Проте для того, щоб
описати закономірності інтеграції та
подальшої інтерпретації реципієнтом
фактуальних
структур,
необхідно
напрацювати комплексну модель,
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звертаючи
особливу
увагу
на
ефективність залучення та роль у
цьому процесі морфо-синтаксичних
засобів.
Фактуальність газетного дискурсу
має складну ієрархічну побудову і
виявляється
в
одиницях
різної
структурної
та
семантичної
складності.
Формальні
структури
вираження
фактуальності
проявляються в тексті як системноструктурній репрезентації дискурсу,
що вибудовується з одиниць нижчого
рівня — речення, слова, морфеми, на
основі яких формуються моделі, що
вживаються
для
оформлення
фактуального
висловлювання
газетного
дискурсу.
Отримувач
інформації в процесі інтерпретації
тексту реконструює моделі події й
контексту, а також референційні
моделі, які адресант хоче висловити й
передати в газетному дискурсі.
Фрагмент, що є репрезентантом
категорії фактуальності в газетному
тексті, визначаємо як фактему, яка
є
одиницею,
що
об’єктивує
фактуальну інформацію й реалізує
комунікативну
функцію
інформування. Фактеми формуються
відповідно до граматичних норм і
правил мови, і в їхній основі лежить
семантична
структура,
що
складається із семантичних категорій
учасника
ситуації
(актанта),
предиката,
який
характеризує
учасника, та сирконстантів, які
вказують на час, місце, характер
протікання
концептуалізованої
у
факті події [3: 22]. Серед учасників
ситуації ми виділяємо активного
актанта
(логічний
об’єкт)
та
пасивного актанта (логічний суб’єкт),
які є виразниками семантичних
макроролей суб’єкта дії (actor) та
об’єкта
дії
(undergoer)
[4:
60].
Активний актант виражає істоту,
предмет, елемент ситуації, суб’єкт.
Пасивний актант виражає істоту,
предмет, елемент ситуації, суб’єкт, на
якого спрямована дія, виражена
предикатом. Предикат відповідає за

мовне вираження дії чи стану, що
характеризують
учасника;
сирконстанти передають інформацію
про час (темпоративи) і місце
(локативи)
події,
яку
передає
фактуальне
висловлювання.
Втім
категорії підмета речення й актанта
фактеми,
аналогічно
іншим
категоріям
членів
речення
в
порівнянні
із
семантичними
категоріями
фактеми,
не
є
взаємозамінними, а суб’єкта дії
фактеми (активного актанта) не
можна ототожнювати з підметом
речення. Збіг підмета із семантичним
суб’єктом є поширеним явищем, але
не обов’язковим. Відтак семантична
структура
фактуального
висловлювання
нетотожна
синтаксичній структурі речення, яке
містить у собі фактеми, а аналіз,
який
має
на
меті
виявлення
складових частин фактеми, завжди
передбачає вихід у сферу фактуальної
пропозиції, яка виражається за її
допомогою.
Пропозиції
трактують
неоднозначно: як семантичне ядро
[19: 10], типове значення речення [12:
76], об’єктивний зміст речення, який
розглядають відокремлено від усіх
супроводжувальних
суб’єктивних
смислів і тієї проєкції, яку надає йому
та чи та формальна організація
речення [25: 481], одну із форм
зберігання знання в людській психіці
[16: 137], елементарний фрейм і
конститутивний елемент фрейму [11:
4],
стабільне
семантичне
ядро,
об’єктивну
семантичну
домінанту
речення, яка відображає структуру
ситуації, події [41: 122], результат
номінації й семантичну структуру,
яка позначає ситуацію в уяві мовця
[17:
64],
мінімальну
одиницю
ментальних репрезентацій (знань) [16:
135].
Вважаємо,
що
фактуальною
пропозицією є інформація, у якій
міститься семантичне ядро факту як
концептуальної
презентації
осмисленої мовцем події чи ситуації.
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Її суть полягає в поєднанні предмета
думки
та
його
проявлення
—
предикатного
концепта
—
позачасовим зв’язком предикації,
який і забезпечує цілісність та
функціональність
фактуальної
пропозиції.
Предикація — акт пізнання [5:
393],
мовно-мисленнєвий
акт
виділення індивідного концепту як
предмета думки та предикатного
концепту як його проявлення, а
також встановлення зв’язку між ними
та
його
напрямку
[6:
64],
установлюваний за посередництвом
мовленнєво-мисленнєвого
акту
зв’язок між предметами думки, який
виражається в структурі речення; це
зв’язок між певною сутністю та її
виявом у вигляді іншої сутності,
ознаки чи дії, що відображає в
рамках висловлювання реальний чи
уявний стан справ [7: 90], акт
поєднання
незалежних
елементів
думки, які виражені самостійними
словами (в нормі — предикатом і його
актантами)
для
того,
щоби
відобразити
стан
справ,
подію,
ситуацію дійсності, акт створення
пропозиції [5: 393], де предикати
наділяють ознакою предмети думки.
Предикатний концепт фактуальної
пропозиції виражається предикатом
фактеми, який здатний набувати
часових та модальних ознак і який
указує на характер ситуації (позначає
дію,
процес,
стан
або
якість
предмета) та на відповідні місця для
учасників ситуації (активного та
пасивного актанта), зумовлює їхню
кількість
і
семантичні
функції.
Фактуальна пропозиційна структура
втілюється в моделі фактеми і
трансформується на прагматичному
рівні у фактуальне висловлювання,
яке інтерпретується адресатом як
факт.
Текст
як
матеріальна
форма
дискурсу — єдиний простір, у якому
відбувається передача факту. Ми
послуговуємося розумінням тексту як
вербального й знаково зафіксованого
продукту діяльності мовомислення,

що живе в мить створення та
сприйняття [1: 88], набуваючи ознак
дискурсу, і бере участь в обміні
комунікативною
діяльністю
як
предметно-знаковий носій обміну [23:
32]. Текст як матеріальна реалізація
дискурсу є комплексом, який містить
інформацію
про
предмет
повідомлення та інформацію про
мовну особистість (її психологічні
особливості, рівень компетентності,
соціолінгвістичні
характеристики,
прагматичні наміри тощо).
Маніфестуючи
інформаційний
простір
тексту,
внутрішня
його
форма знаходить своє матеріальне
знакове вираження в сукупності
певним
чином
організованих
комунікативних
синтаксичних
структур, частина з яких несе ознаки
фактуальності. Фактуальна оцінка
може покривати все висловлювання,
може бути прихована в глибинних
надрах структури висловлення й бути
компонентом пропозиції, імплікувати
фактуальну
оцінку
окремого
фрагменту, а не цілого висловлення.
На
варіативність
конструкцій
вводу в газеті великий вплив має
комунікативна
спрямованість
висловлювань,
яка
відображає
інтенцію мовця в мовленнєвому акті.
Комунікативна інтенція мовця тісно
взаємопов’язана зі ставленням мовця
до свого висловлювання та стосунком
висловлювання до дійсності, які
сприяють
її
реалізації
[2:
78].
Дискурсна
парадигма
пропонує
можливості
комплексного
аналізу
вербального плану, бо заданий нею
напрям
«від
мислення
й
комунікативних потреб — до мовної
об’єктивації» з необхідністю залучає
до кола досліджуваних не тільки різні,
а й різнорівневі одиниці [28: 68].
Щоб освоїти простір дискурсу, мало
виявити специфіку його складових,
необхідно побачити їхній взаємний
вплив, що стоїть понад граматичною
зв’язністю; спільне існування, яке
створює комбінаторні можливості,
тобто можливості смислотворення [9:
53], відтак факутальне прочитання
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газетного
тексту
залежить
від
реалізації потенціалу комбінаторики
фактуальних
висловлень.
Інтерпретатор та потенційні знаки
фактуальності є взаємозалежними, бо
значення,
яке
приписується
інформації, залежить від читача та
його
концептуальних
категорій.
Урахування когнітивних процесів у
процесі
аналізу
дає
підстави
виокремити
мовні
одиниці,
за
допомогою
яких
здійснюється
свідомий
вплив
на
аудиторію,
формується відповідний ментальний
простір у суспільстві.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Фактуальність
є
важливою
складовою газетного дискурсу. Її
об’єктивація
відбувається
через
газетний текст, у якому генеруються
фактуальні
смисли.
Дискурснотекстуальні
стратегії
оформлення
дискурсу мають важливе значення,
адже
адресат
визначає
фактуальність
наданої
йому
інформації за характером мовних
показників, на основі яких відбирає
потенційні фактуальні фрагменти, що
далі верифікуються через призму
фонових знань та пресупозицій, які
хоч і не є елементами тексту як знаку
дискурсу,
але
активізуються
у
свідомості мовця під час сприйняття
дискурсного
фрагменту
та
осмислення інформації, тобто в
момент
трансформації
(переходу)
тексту в дискурс. Відтак осягнення
значення залежить не лише від
тексту, а від складної взаємодії між
наміром адресанта та його умінням
закодувати намір і умінням адресанта
не лише декодувати авторський
намір, але й погодитися з ним. У
перспективі
заявлену
проблему
можна
поглибити,
здійснивши
порівняльний
аналіз
шляхів
вираження фактуальності в текстах
друкованих та електронних видань.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ НЕСТАНДАРТНИХ ЕКСПРЕСИВНО-ЕФЕКТНИХ ФОРМ
МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО
ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ)
В. Л. Вигівський, С. Б. Моркотун, О. Л. Башманівський
У статті розглянуто механізми утворення та способи функціонально-стилістичної
інтерпретації оригінальних й оказіональних форм мовної гри в професійній комунікації
військовослужбовців. Фіксована тотожність мовних правил передбачає стабільний характер
їх формально-змістового вираження. Асоціативне варіювання типовими та творчими
складовими семантичної структури слів, можливість парадоксальної неоднозначності в
процесі взаємодії плану змісту та плану вираження призводить до появи нестандартних
експресивно-образних комічних або сатиричних форм, розбіжних із системою мовних норм.
Окрім омофразних каламбурів, до предмету розгляду залучено пародійне уподібнення
паронімів, комічне обігравання контекстуального ототожнення омофонів, оказіональних
експресивних вставок та компресивів.
Ключові слова: мовна гра, образно-асоціативна валентність, омофразний каламбур,
контекстна інтерпретація, комічний ефект, професійний дискурс.

Introduction.
Linguistic
and
stylistic analysis of the formation and
functioning of neological expressive
forms of speech interaction takes into
account the socio-cultural parameter of
the study of speech activity with its
increased interest in the values and
frame of references of the ethnos and
their corresponding reflection in the
discourse of social strata. The dynamics
of
the
process
of
professional
cooperation, the emergence of various
social situations in a functionally
branched army team requires an
appropriate type of speech behavior as
a means of language regulation of the
mental-communicative interaction of
the military personnel.
The use of pun-based stylistic words,
phrases or occasional miniatures is a
pragmatically relevant linguistic means
of objectifying and servicing the
communicative needs of the military.
This, in turn, expands the linguisticcreative space of personal expression,
being an integral component of specific
professional speech.

The
essence
of
the
creative
component of a language game is to
find new ways of deriving a sign from
the systemically conditioned context of
its creation and perception in order to
improve speech interactive influence.
The aim of the article is to determine
and analyze the means of formation,
functioning
and
interpretation
of
associative-figurative,
emotionallyexpressive punning linguistic forms and
structures in the English-speaking
military, mainly informal oral and
written discourse.
The materials for the article are an
explanatory dictionary of the modern
US military and related vocabulary [1],
non-fiction military texts [2], military
humour books [3; 4; 5; 6] as well as a
number of relevant Internet sites [7].
Discussion.
If
the
associative
valency of a word allows variation in
combining the content plane and the
expression
plane
and,
as
a
consequence, different interpretations
of its meaning, then this causes the
effect of a language game [8: 33-63].
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Language games involve performing
an operative action on a language sign
by an individual; the speech process is
a deliberate violation of normative rules
in order to attract the addressee's
attention to the paradox created. The
paradoxical, comic effect of this
phenomenon is that its asystemic
characteristics are achieved by systemic
means, in which deviations from the
linguistic norms manifest themselves in
the language play [9].
Emotional linguistic function, as a
means of expressing feelings and
emotions, as well as influencing the
behavior of the addressee, is realized
through stylistic expression or a
miniature pun, based on a similar
sounding of words or phrases and
giving the expression a shade of
comicality [10: 119].
The pun as a stylistic figure has a
certain
structure,
which
V.
S.
Vinogradov distinguishes as the kernel
in the form of a two-member formation.
The first component of the kernel,
which is the lexical basis of the pun, is
called the basic one or the stimulant
(S). This basic component, as a rule,
complies with the existing spelling,
orthoepic,
and
word-building
standards.
The
second
kernel
component is considered to be the
resulting one or the resultant (R). The
resultant can be selected either from
the lexical layers that constitute the
literary norm of the language or from
those which are beyond its limits or it
may belong to the cases of occasional
individual word formation [11].
The term "pun" is often identified
with a play on words [12: 604], though
this is only partially substantiated due
to a number of significant structural,
pragmatic, and other differences. Thus,
the pun is built not only on homonymy,
but also on polysemy, homonymity, and
the phenomenon of folk etymology. Not
only individual words but also phrases,
sentences, and trans-phrasal unities
can be constituents of the pun.
The effect caused by the pun – in
particular, the homophrasal one –

always has a pragmatic character. The
main pragmatic goal is the expected
comic or satirical result. In this case,
the addressee's evaluation of the
content of the utterance is usually
accompanied by an assessment of the
adequacy of the means of the sender's
realization of pragmatic intentions.
Considering the puns based on the
phenomenon of homonymity, we can
conclude that there are three types of
puns, depending on the nature of
convergence or divergence of the
stimulant (S) and the resultant (R):
1. Forms of S and R coincide
completely: that is, their sound and
graphic forms are the same:
A new soldier was writing a letter to
his parents about his first experience in
the Army, “I’m doing all right with my
training. As a matter of fact I am
perfectly at home in military sciences,
quite at home in all drills, in fact I’m at
home everywhere but at home.” (at
home /to be/ (free word combination))::
to be at home (military homophrase) – to
be experienced in sth. // (Laughs
Parade).
Question: "Daddy, what are pieces of
artillery?"
Answer: "Must be what the little girl
next door plays on the piano."
(A word play is based on the
complete
phonetic
and
graphical
coincidence of components of the pun
kernel pieces "artillery guns" and the
implicit pieces "passages of music"
(Hello, Fatso).
Sometimes, in such cases, the pun
arises: a) due to the homonymy of the
word and acronym:
At an AF base the assistant reported
to the general: "Sir,there’s a man from
MARS to see you." "What’s that, a man
from Mars to see me?" snapped the
general. "Have you been drinking,
Sergeant Argyle?" (Laughs Parade).
b) due to the homonymy of the first
name and a common word of English
vocabulary:
Artillery Commander: Fire at will!
Recruit: Where’s Will?(Id.).
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"It makes me soar, too" ( soar v. – gain
altitude :: sore adj. – frustrated)// (Id.).
First Pilot (to the aircraft designer):
"Say, that new prop of yours on the
starboard engine throws the ship off
center. All the pilots are discussing it."
Second Pilot: "Yes, it’s the torque of
the town" ( torque n. – a force that
tends to cause rotation :: talk v. –
discuss sth. with sb. //(Id.).
B. Implicit resultants:
A junkman asked a soldier, "Any old
clothes, any old rags?" "Of course not;
this is troop barracks," the soldier
replied. "Any old bottles?" the junkman
asked with joy. "We haven’t got any old
bottles. We have got plenty of dead
soldiers." "Oh, then I tell it to my friend
undertaker" (old bottles (free word
combination)) :: dead soldiers (military
homophrase) – empty bottles //
(Laughs Parade).
A girl was to visit her serviceman
brother at a military hospital. While
stopping at the desk of the officer of the
Day for directions to the patients’ ward
she asked: "Would you kindly tell me
where the powder room is." "Miss," the
corpsman on duty replied with dignity,
"This is a hospital, not an arsenal!"
(powder room (terminological word
combination)) – toilet :: powder room
(military homophrase) – the room in
which gunpowder is made // (Id.).
A student of military English asked
the language instructor: "I don’t know
what to make of the sentence: ‘if
possible, the attack should be sandtabled so that infantry and tanks
understand what others are going to
do’." The instructor enquired: "You know
what a sand table is used for?" "Sure.
For kittens" (Sand table (terminological
word combination)) – place for pets ::
sand table (military homophrase) –
sand box for training sessions // (Id.).
Linguistic comicality is associated
with some cipher text where the images
add
up
to
a
message
the
comprehension of which requires a
revitalization of perception, a certain
mental effort on the part of the

2. The sound forms of S and R
coincide
but
have
a
graphical
difference:
A student of an engineer school was
stumped in an examination by a
question concerning the bridging of a
river which ran over a rocky bed. Finally
in disgust he wrote: "Damn the river
and blast the bed!" (dam :: damn) //
(Fall out for Laugh).
3. The forms of S and R are divergent
both in sound and graphically:
"Yes, Miss Jones, it’s true my
husband has left his job. He thought it
was better for him to enlist rather than
to be called up. Anyway, he has burned
his bridges behind him." "Oh, well, I
shouldn’t worry about that. They’ll
provide him with a uniform in the Army,"
commented the neighbour (breeches ::
bridges) // (Humor in Uniform).
The formal expression of the pun
kernel involves two versions:
1. The kernel components (stimulant
and resultant) act explicitly in the text:
A general had dictated a letter to a
secretary
who
typed
"intelligent
officer"
instead
of
"intelligence
officer." The general roared at the
secretary: "Look at this. Who’s ever
heard of an intelligent officer in our
intelligence service!" (Fall out for
laugh).
2. One component of the kernel is
introduced implicitly.
A. Implicit stimulants:
"When I was at war I shaved every
morning." "You mean to tell me you
shaved while you were fighting?" "Yes, I
had a lot of close shaves" (close shave –
clean shave :: close shave – dangerous
situation) //(Id.).
A quartermaster who had not enough
to feed all men in his unit suggested to
issue each soldier a pencil and a sheet
of paper. "What for?" he was asked.
"They will draw their rations" (draw
v. – produce a picture or diagram ::
draw rations – to get food) // (Humor in
Uniform).
First Pilot: "It makes me cross to see I
haven’t enough altitude." Second Pilot:
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Guerilla warfare is more than just
throwing a banana [7].
Next we observe a playful use of
morphemic overlap between paronyms
"heaven" and "haven" with additional
stylistic connotation of "haven" as not
only "harbor," but also "refuge", and
"asylum," which makes transparent
semantic convergence between them:
The port was very beautiful. The
sailors said it was haven on earth (Id.).
Another example of the pun-based
paronymic
convergence
is
the
exchanging of the words engagement –
"obligation, work" and engorgement –
"voracity" as components of the stable
terminological phrase – the rules of
engagement – "orders that soldiers
fighting in a war are given about what
they can and cannot do" with a clear
intention of the speaker to create a
joking associative-figurative perception:
The overweight fighter pilot was
grounded for violating the rules of
engorgement (Id.).
Phonetic identity of the alphabetical
reading of the attribute component of a
military unit compound name "K-9"
with a full term "canine" produces a
playful associative connection between
them:
K-9 Corps – a play on the word
"canine," the military unit that trains
and uses dogs for army service. Dogs
(commonly
German
shepherds,
Rottweilers, and Doberman Pinschers)
are trained for a variety of tasks,
including guard duty, drug interdiction,
and munitions detection [1].
In the following context, pun-based
associations emerge due to the phonetic
similarity of the acronym reading WAC
(Women's Army Corps) and a common
noun "wax" motivating the transparent
associative connection with Madame
Tussauds' wax figures museum:
A Hall of Fame recently opened to
honor outstanding female soldiers.
ItwasaWAC’sMuseum[7].
The explication of a jokingly ironic
connotation can be realized with partial
phonetic similarity to the alphabetical
reading of the abbreviation "MP"

recipient.
Humor
is
based
on
ambiguity, on the collision of what
cannot be compared. Deciphering
unexpected
logic
and
semantic
correlation where it normally should
not be provides aesthetic pleasure [13:
278].
Given the dynamic and open nature
of
the
language
system's
selforganization, the creative potential of
the
language
game
is
virtually
inexhaustible. The presence of such
characteristics
determines
the
functional varieties of speech and the
use of appropriate linguistic forms. In
one case, the communicative task is the
need to inform; in another – to cause
emotional excitement or just to support
the topic of conversation.
Here are the examples of deliberate
parody of formally similar lexemes in
the context of word combinations and
playful deciphering of an abbreviation
by the participants of the informal
circle of communication:
career manglement – a word play on
"career management," which most
military
service
people
feel
few
personnel officers can effect;
records manglement – a word play on
"records management;"
never say anything – a word play on
the initials of the ultra secret NSA
(National Security Agency)[1].
The language play is based on the
associative mechanism of thinking and
is the result of purposeful interaction of
standard and creative components of
the speech process in accordance with
the functional-discursive specificity of
its implementation. Context-associated
interpretations of one of the meanings
of words or phrases using lexicalsemantic,
phonetic,
word-forming
mechanisms for their actualization are
functionally consistent with the sphere
and
communicative-pragmatic
peculiarities of the communication
situation.
The following humorous remarks
illustrate how contextual identification
of explicit and implicit homophones
guerilla and gorilla works:
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Paratroopers pull strings to stay on
the job( pull strings (free word
combination))
::
to
pull
strings
(phraseological unit) – to secretly use
the influence you have over important
people in order to get sth. or help sb.
(Id.).
In order to be fully appreciated,
humour depends on the culture-specific
discourses, stereotypes, and symbols
that surround these topics in a given
local and historical context. Here are
some illustrative examples:
Simonize your watches – a word play
on "Synchronize your watches," a
phrase often heard in Hollywood war
movies. (Note: Simoniz – no "e"– is a
brand of auto wax.) The phrase
"Synchronize your watches" means to
set all watches at the same time so that
they are operating in unison [1].
Phonetic deformation, imitating the
peculiarities of the pronunciation of the
proper name of a German town and a
Japanese phrase, carries a charge of
facetious expression with a pronounced
ironic implication:
Grab-a-Whore – a word play on
Grafenwöhr, the site of the 7th Army
Training Center in former West
Germany;
Ohio gas mask – a word play on the
Japanese way of saying good morning,
"ohayo gosaimasu." The phrase is used
almost exclusively by soldiers stationed
in Japan (Id.).
The following nominations include
occasional expressive elements in the
structure of common word-forming
models or words:
Somebody who throws a grenade
from Canada is called a Grenadian(
occasional implementation of the
suffixal model of forming adjectives in
a fun-provoking context ) [7];
If you want to know about Iraqi war
tactics it will require some advanced
university scuddies(a word play on
"studies")(Id.). Scud is the name of a
series
of
tactical
ballistic missiles developed
by
the
Soviet Union during the Cold War. It

(military police) and an adjective
"empty," owing to the implied expressive
phonetic insertion as an element of the
language game:
Why should you never trust the
military police? Because they are full of
MP promises(Id.).
The semantic ambivalence of the
linguistic sign in specifically built
contexts allows for the expression of
both direct and associative meanings:
What did the Navy say to the Coast
Guards?
"I’ll SEAL you later" (Id.).
The creative field for language play is
a well-modeled associative context due
to the partial phonetic similarity in
reading the acronym SEAL (Sea-AirLand, Black Berets – the Navy's elite,
unconventional warfare teams) and an
infinitive "to see" in the well-known
expression "See you later." The
motivational impetus for the emergence
of such an ironic pun was the
traditional, somewhat scornful attitude
of the Marines to the Coast Guard
units.
In the following case, a transparent
contextual plane makes possible a
humorous perception of one of the
soldier's
jokes
based
on
the
homophonic convergence of the formal
adjective root component with a noun:
Ditch-diggers often make trenchant
remarks ("trenchant" – "expressing
strong criticism" and "trench" – "a
narrow hole that is dug into the
ground")(Id.).
The presence of homonymous forms
in
different
classes
of
word
combinations (free :: phraseological)
results in homophrasal relations. As a
rule, contextual information eliminates
ambiguity owing to lexical and syntactic
denotative minimums, but the following
example
of
associative
context
illustrates
the
simultaneous
actualization of both literal and
phraseological
meanings,
which
produces
functional-semantic
associations for the language play:
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his missing two front teeth (shot out in a
BB-gun fight with his brother when he
was sixteen). The Marines nickname for
him is "Manimal," not so much in tribute
to his size but because of his deep,
booming voice, which when he yells, is
oddly reminiscent of a bellowing farm
animal (Chris Kyle and Scott McEwen.).
The deliberate punning combination
of the components of city and country
names is also an active illustration of
the effective use of the potential of
language expressiveness:
One night soon after the entire
platoon had gotten back together, we
traveled about seventeen kilometers east
of Ramadi. The area was green and
fertile – so much so that it looked to us
like the Vietnamese jungle, compared to
the desert we’d been operating in. We
called it Viet Ram (Id.).
The following example shows the
comic play of component interchange
as a result of contamination of two
phrases – easier said than done and to
slay a dragon:
I was fighting a Dragon, easier slayed
than done [7].
Conclusionsandresearchprospects.
As numerous examples show, the
entertaining-humorous function of the
language game creates conditions in
which lexical units undergo significant
structural-semantic transformations. It
increases the number of evaluative
connotations, and modifies in various
ways the sound and graphic forms of
their expression.
The unified nature of language
norms
postulates
the
situational
acceptance of nomination signs, the
consistency of rules for their discursive
implementation. The spontaneity and
logical unexpectedness of the quick
speech response occurring as social
interaction unfold produce a reimagining, reinterpretation, and formal
restructuring of generally accepted,
conventionallinguistic units.
Language play in the context of
certain socio-cultural conditions of
military discourse serves as an
adequate mechanism to overcome the

was exported widely to both Second and
Third World countries;
When I accidentally shot myself in the
crotch with a bazooka I felt quite
mortarfied (a word play on "mortified"
– feeling extremely embarrassed) (Id.).
Mortar is a small, portable indirect-fire
artillery weapon carried by infantrymen
or mounted on military vehicles;
The stupidest branch of the military?
The Knavy. A word play on "knave" and
"The Navy" (Id.). TheKnavy – a newly
coined graphic playing transformation
that orients the perception of the
semantics of the prototype lexeme in
the direction given by the associativeevaluative background of the inner form
of a word "knave" - "male servant,"
"rascal," "crook". The expressiveness of
such forms is related to the nonstandard character of the sound
motivator.
The
intrinsic
sound
symbolism makes it possible to use
such
nominations
as
expressive
situational-evaluating
correlates
of
stylistically
neutral
synonymous
lexemes of conventional use.
Another stylistic technique of the
language game that causes speech units
to undergo motivated formal and
semantic compression is contamination.
The emotional and evaluative modality of
contaminated structures is based on the
actualization of the set of nominative and
differential semes.
The degree of complexity in decoding
contaminants is determined by the
nature
of
compression
of
the
phonographic
and
semantic
composition of the motivating elements'
and
the
degree
of
semantic
transparency of the content of derived
compressed units. In this respect, there
are examples of lexical contamination
that are motivated by the semantics of
the components of an occasionalism,
"Manimal" – ''man" and "animal," which
is directly associated with the psychophysical characteristics of their referent
and creates a corresponding derisive
nickname for a soldier:
Jacks is six-foot-two, powerfully built,
and has a smile made unforgettable by
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stylistic neutrality of terminological
expression
of
its
concept's
terminological expression. Additionally,
it indirectly reflects the subjectprocedural
specificity
of
the
professional environment.
The specific use of homophrasal
oppositions is a productive source and
means of creating comicality: humor,
irony, and satire, which greatly
enriches the creative aspect of language
play in speech communication. Thus,
by
the
nature
of
the
convergence/divergence
of
kernel
components, as well as the explication
of their forms, different homophrasal
puns are formed.
The sources of forming expressive
units of speech interaction should also
include parody use of formally similar
lexemes, pun-based identification of
explicit and implicit homophones, the
language game processing based on
paronymic convergence in specificallymodeled associative contexts, and the
insertion of occasional expressive
elements into the structure of words.
Investigating the functional field of
linguistic knowledge is the continued
search for creative means of speech
expression of comic or satirical
meanings and images by intentionally
objectifying
potential
models
of
transformation
of
conventional
linguistic structures and corresponding
variants of their perception and
semantic interpretation.
In particular, it would be compelling
regarding the subject of additional
techniques for creative use of the
language game, to further study the
phenomenon of an elaborate syntactic
destruction of linguistic units, which
makes it possible to extend comic or
satirical meanings over a wider textual
space.
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