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АРХЕТИП «ТІНЬ» У РОМАНІ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА «СТАЛІНКА»
В. І. Дмитренко*
Статтю присвячено першому роману Олеся Ульяненка «Сталінка» (1994), який
презентував появу в літературі нового неординарного митця. Про твір, як і загалом про
творчість письменника, маємо сьогодні чимало досліджень різного рівня з кардинально
протилежним представленням мистецької складової його творів. Існують дослідження, у
яких митця звинувачують в аморальності й інших «гріхах», а також такі, що містять
спроби означити письменника як своєрідного провидця. Така неоднозначність і при цьому
висока оцінка творчості письменника П. Загребельним, який ініціював надання тоді ще
письменнику-початківцю унікальної досі Малої Шевченківської премії (1997) за роман
«Сталінка», а також монографія Ф. Штейнбука «Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…»
Ульяненко» (2020), яка відкрила нові виміри для аналізу творчості письменника,
надихнули автора публікації до осмислення творчості неординарного митця з позицій
архетипної критики.
У публікації роман Олеся Ульяненка «Сталінка» проаналізовано з позицій виділення
архетипу Тінь, який репрезентовано у творі в різних іпостасях. Він є домінантним для
розуміння персонажів твору. Інтерпретація тексту з виділенням зазначеного архетипу
сприяє розкриттю нових сенсів, що закодовані автором, надає твору нових вимірів щодо
розуміння гіперболізації автором людських гріхів. У публікації доведено, що деструктивна
трансформація особистості є результатом зовнішнього впливу, який пов’язаний із
тоталітарною дійсністю часів Сталіна. Загальна ситуація в країні об’єктивізувала
архетип Тіні як колективне несвідоме в його найгірших проявах. Подолання людиною свого
темного єства представлено в романі через образ Лорда-Йоньки, який у творі проходить
своєрідну ініціацію, тобто низку посвячених випробувань, і врешті-решт отримує
перемогу над темною частиною своєї душі, стає готовим до іншого життя.
Ключові слова: архетип, двоєдушність, естетика потворного, гіперболізація гріха,
тоталітаризм.
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ARCHETYPE «SHADOW” IN «STALINKA” BY OLES ULYANENKO
Dmytrenko V. I.
The article deals with Oles Ulyanenko’s first novel «Stalinka» (1994), which presented the
appearance of a new extraordinary artist in literature. Today we have a lot of research for this
novel and the writer’s works in general, with a radically opposite representation of the artistic
component of his works. There are studies, and not only in which the artist is accused of
immorality and other «sins», but also those that contain attempts to define the writer as a kind of
seer. Such ambiguity and, at the same time, high appreciation of the work of the writer by P.
Zahrebelnyi, who initiated the awarding to the novice writer of the unique Small Shevchenko
Prize (1997) for the novel «Stalinka», as well as F. Shteinbuk’s monograph «Pid Znakom Savaofa»
or «Tam, de …» Ulyanenko» (2020) opened new dimensions for the analysis of the writer’s work.
It inspired the author of the publication to comprehend the work of the extraordinary artist from
archetypal criticism.
The selection of the archetype «shadow» is represented in work in various guises. It is
dominant for understanding the characters of the work. The interpretation of the text with the
selection of this archetype helps reveal new meanings encoded by the author and gives the work
new dimensions in understanding the author’s hyperbole of human sins. The publication argues
that the malignant transformation of the individual is the result of external influences associated
with the totalitarian reality of Stalin’s time. The general situation in the country has objectified
the «shadow” archetype as the collective unconscious in its worst manifestations. Man’s
overcoming of his dark nature is presented in the novel through the image of Lord-Yonka, who
undergoes a kind of initiation, i.e., a series of dedicated trials, and eventually overcomes the
dark part of his soul, becomes ready for another life.
Keywords: archetype, duplicity, aesthetics of the ugly, hyperbolization of sin, totalitarianism.

Постановка наукової проблеми.
Творчість Олеся Ульяненка вже не
одне десятиріччя привертає увагу
критиків,
однак
говорити
про
повноту осмислення його творчого
феномену ще досить зарано. Навіть
перший
роман
письменника
«Сталінка» не має однозначності в
літературознавчо-критичній рецепції
сучасності.
Уважаємо,
що
репрезентоване в романі життя Йони
як нової історичної модифікації типу
«маленької людини» сприймається як
шлях душі до очищення, подолання
своєї Тіні й прийняття світу. Назва й
час написання роману сприяють
розумінню
його
як
своєрідної
ілюстрації, характерної для ХХ ст.
естетики відрази, ідеальним утілення
моральної й політичної відрази, що
породжена часом тотального терору в
країні, адже Сталінка – це не тільки
район концентрації частини подій у
романі, а й часи тотальної влади
Й. Сталіна, які сприяли відродженню
й активізації темної частини людській
душі, тобто темної частини архетипу

Тінь. Подолання людиною свого
темного єства представлено в романі
через
образ
Лорда-Йони,
який
проходить
своєрідну
ініціацію,
посвячені випробування.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій.
Творчість
Олеся
Ульяненка активно досліджується з
часу виходу «Сталінки» (1994), тобто
вже майже три десятиріччя. Серед
дослідників імена відомих і менш
відомих літературознавців. Кожен із
них
запропонував
різні,
інколи
кардинально протилежні концепції
інтерпретації творчості митця: від
звинувачень
в
аморальності
й
посяганні
на
літературну
й
національну
цноту,
навіть
Божественний світоустрій, до спроб
підняти митця до рівня провидця.
Н. Тендітна в дисертації «Естетика
смерті у прозі Є. Пашковського та
О. Ульяненка»
й
посібнику
«Передовсім – бути людиною» [8], а
пізніше О. Пуніна
в
монографії
«Самітній геній: Олесь Ульяненко:
літературний портрет» [5] поглибили
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думки
Н. Зборовської
[2],
намагаючись
вписати
тексти
письменника в контекст творчості
німецьких експресіоністів початку ХХ
століття.
Заслуговує
на
увагу
публікація О. Пухонської [6]. Авторка
здійснює аналіз роману «Сталінка» як
своєрідної
версії
інтерпретації
тоталітарної
пам’яті.
Останнім
ґрунтовним дослідженням творчості
письменника є монографія 2020 року
Ф. Штейнбука «Під «Знаком Саваофа»,
або «Там, де…» Ульяненко» [16]. Її
автор акцентував увагу на значній
кількості лакун у літературознавчій
рецепції творів неординарного митця.
Монографія
Ф. Штейнбука
стала
своєрідною реабілітацією творчості
письменника загалом, адже лише
дванадцять
років
тому
(2009)
Національна експертна комісія з
питань захисту суспільної моралі
заборонила роман Олеся Ульяненка
«Жінка його мрії», а за твір «Знак
Саваофа» Українська православна
церква Московського патріархату
наклала на письменника анафему.
Ф. Штейнбук указав на «несамовиту
суперечність»
і
«поетику
деструктивності» [16: 26]
у його
творчості
й
свою
монографію
спрямував на своєрідну «регенерацію
естетичної,
або
ж
художньої,
легітимності літературної спадщини
Олеся
Ульяненка
на
засадах
методології, що дозволяє майже
докорінно
елімінувати
за
межі
обговорення
позамистецький
контекст
і
водночас
відновити
письменницький
статус
митця»
[16: 10]. Літературознавець висловив
відому, проте надзвичайно важливу
сентенцію
щодо
недопустимості
моральної оцінки художнього твору.
«А найбільше, на що художній твір
заслуговує, то це як мінімум на
критичний, а як максимум на
літературознавчий аналіз» [16: 10].
Автор монографії переосмислив усі
попередні
дослідження
творчості
письменника й застосував до аналізу
художніх
творів
О. Ульяненка
оригінальний авторський тілесно-

міметичний
метод.
На
часі
застосування інших методів аналізу
творів митця.
Мета дослідження. Метою статті є
аналіз
роману
«Сталінка»
Олеся
Ульяненка в контексті архетипної
критики
через
виокремлення
й
об’єктивації архетипу Тінь у романі.
Це передбачає виділення основних
складових концепції світу й людини,
які зумовлені епохою; з’ясування
значення архетипу Тіні в змістовій
структурі роману; окреслення ролі
вияву
архетипу
у
формуванні
концепції
постсталінської
епохи;
дослідження значення виокремлення
архетипу Тіні для нової інтерпретації
роману.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Із середини 1980-х років минулого
сторіччя у світі загалом і в Україні
зокрема різко змінюється вектор
розвитку мистецтва. Можна говорити
про те, що мистецтво ХХ століття ніби
втратило людську подобу, з глибин
людської психіки вирвалися назовні
«демонічні»
образи.
«Сучасні
письменники
свідомо
нівелюють
традиційне
поняття
роману,
змішуючи
стилістичні
домінанти
прози, поезії та драми; читач стає
співучасником своєрідної гри між
текстами, кожен із яких претендує на
достовірність і націлений на пошук
меж між реальністю й ілюзією» [1:
170].
Цей
процес
яскраво
простежуємо
у
творчості
Олеся
Ульяненка. Його роман «Сталінка»
вважаємо
демонстрацією
нових
вимірів української літератури, які
при цьому є глибоко закоріненими в
українські ментальні корені.
Н. Зборовська свого часу виділила
в романі дві площини: «з одного боку,
твір про соціальне дно, злочинців,
суспільних покидьків та босоту 80-х
рр., а з іншого – релігійний твір,
покладений на матрицю біблійного
міфу про ніневійського пророка Йону»
[2: 166]. Проте перша площина, на
нашу думку, була розглянута занадто
8

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (94)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 1 (94)
звужено,
що,
на
жаль,
було
підхоплено й багатьма наступними
дослідниками, які забагато уваги
приділили моральності чи, точніше,
аморальності роману. Проте висока
оцінка творчості письменника П.
Загребельним,
який
ініціював
надання
тоді
ще
письменникупочатківцю унікальної досі Малої
Шевченківської премії (1997) за
роман «Сталінка», а також монографія
Ф. Штейнбука «Під «Знаком Саваофа»,
або «Там, де…» Ульяненко» (2020)
змусили
спробувати
акцентувати
увагу в публікації саме на художній
вартості твору, дещо відсторонено
подивитися
на
натуралістичні
картини, які жахали декого з
дослідників. Ф. Штейнбук у вже
згаданій
монографії
ставить
риторичне запитання: «з чим все ж
таки всі в різний спосіб причетні до
творів
Олеся
Ульяненка
мають
справу: зі збоченою «чорнухою» чи зі
своєрідним
літературно-естетичним
феноменом?! Або сформулюю ще
інакше: творча спадщина Олеся
Ульяненка – це художнє явище,
здатне
справити
переживання
катарсису чи зугарне спричинити
непозбутню і травматичну відразу?!»
[16:
116].
Літературознавчий
інструментарій
із
застосуванням
системного підходу, який поєднує
герменевтичне прочитання тексту
твору та його інтерпретацію з
напрацюваннями
у
сфері
міфопоетики й архетипної критики,
відкривають,
уважаємо,
нові
можливості для аналізу творчості
письменника.
За
К. Юнгом,
архетипи
є
складовими
вселюдської
психіки.
Якоюсь мірою їх роль подібна до
інстинктів
у
тварин.
Вони
народжуються в конкретній людині
разом із генетичною інформацією.
К. Юнг наголошує, що це саме
успадковані усталені форми психіки,
а не ті, які отримані протягом життя.
Найвідоміші
архетипи
–
Героя,
Матері, Добра, Зла, Дитини, Злодія та
ін. Архетип Тінь є проєкцією на зовні

етично й естетично неприйнятних
темних
виявів
індивідуальної
й
колективної душі. Це темний бік
особистості, який концентрує в собі
соціально не прийнятні сексуальні й
агресивні імпульси, аморальні думки
й
пристрасті.
Проте
Тінь,
за
К. Юнгом, має й іншу позитивну
конотацію.
Це
також
джерело
життєвої сили й творчої енергії. Тому
одне з основних завдань людини –
прийняти, зрозуміти й спрямувати в
потрібне русло енергію Тіні для того,
щоб жити в гармонії із собою й
іншими людьми.
Кожен митець дуже індивідуально
торкається архетипної сфери у своїх
творах.
В
Олеся
Ульяненка
спостерігаємо своєрідну закоріненість
у структури народної демонології та
фольклору. Його твори сповнені
біблійних і мистецьких кодів. М. Стех,
який був особисто знайомий з Олесем
Ульяненком,
за
свідченням
М. Слабошпицького, зауважив, що
перша зустріч із його творами
«викликала
почуття
контакту
з
автентичним
і
неповторним
літературним
талантом.
Правда,
талантом,
чиє
призначення
бентежити й непокоїти, викликати
неспокій і біль, радше ніж приносити
насолоду» [Цит. за 7: 20]. Сам
письменник
неодноразово
акцентував увагу на своєму розумінні
Тіні: «виходу немає. Ні в кого з тих,
хто народився в тіні, немає виходу»
[11: 142]. Проте у творах Олесь
Ульяненко
намагався
знайти
ті
важелі, що можуть призвести до
подолання Тіні. У його більш пізньому
романі «Син тіні» «йдеться <…> про
людей, що до нестями бажають хоч
якось
відбутися,
бажають
бути
принаймні
«синами
тіні»,
бо,
вочевидь, претендувати на статус
тих, хто здатен на власну тінь, вони,
либонь, неспроможні» [16: 93].
Назва роману «Сталінка» пов’язана
з південно-західним районом Києва,
що протягом 28 років (з 1933) був
названий ім’ям Йосифа Сталіна,
тепер це Деміївка. Після 1961 року
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район
неодноразово
перейменовували, але, на жаль, у
побуті назва закріпилася надовго.
Проте, як уже зазначено, це тільки
своєрідна спроба Олеся Ульяненка, з
одного боку, завуалювати конкретну
вказівку на тоталітарний режим,
який породив демонів у людській
подобі, активізувавши негативний бік
архетипу Тінь, а з іншого – своєрідна
актуалізація
хвороби
постсталінського, а на час написання
твору й пострадянського суспільства,
яке
продовжувало
активно
пропагувати прояви архетипу Тіні як
нормальний стан суспільства.
Сам автор роману «Сталінка» в
одному з інтерв’ю зазначав, що це
«роман
про
злочинців,
босоту,
покидьків»
[10: 11].
Й
одразу
застерігає,
що
не
варто
ототожнювати
його
з
його
персонажами, його в «текстах немає,
матеріал пропускається через, але
трансформується в художній твір
через вищі сили» [10: 12]. Твір містить
чимало описів морального бруду,
сповнений здеградованих персонажів
(кримінальний
авторитет-сифілітик
Ніканорич, вертухай енкаведешний
кат дід Піскарьов, його молодший
онук Вовк-Клик, садист Халям та ін.),
які
здатні
на
вбивство,
часто
здійснюють жахливі вчинки щодо
інших
людей.
Автор
створює
своєрідну
естетику
відрази,
наповнюючи
роман
смертю,
збоченнями, діями, що нівелюють
саме поняття людина. При цьому
персонажі роману настільки потворні,
що виникає відчуття перебування в
пеклі, де зібрані грішники, проте
спокутувати свої гріхи вони не
збираються, оскільки просто не здатні
на це. Олесь Ульяненко в одному з
інтерв’ю дещо песимістично означає
людину: «Переконався, що людина від
природи зла. Вона є творцем зла і
носієм зла як певного роду бацили чи
мікроба. І з кожним роком людина
стає все прикрішою і злішою. Вона
стає все менш покірною законам

вищих сил, а чинить на власний
розсуд» [10: 50].
Однак в інтерв’ю, що стосувалося
роману
«Сталінка»,
письменник
презентував
більш
оптимістичну
інформацію, хоч і висловив її дещо
натуралістично:
«зміст
роману
пронизаний єдиним символом: чорне
сонце поганства заходить, ламаючи
кістки,
розриваючи
м’ясо,
пронизуючи
повітря
променями
трупного смороду, але сходить сонце
Християнства – воно зійде» [10: 11].
Роман наповнений безвихіддю й
тотальним
розчаруванням,
яке
затягує в ніч життя й темноту
людської душі, проте усвідомлення
своєї Тіні, визнання її існування в
собі, за К. Юнгом, передбачає досить
тривалий процес визнання темних
аспектів особистості. Саме такий
шлях проходить основний персонаж
роману Лорд-Йона. Він єдиний у творі
не має минулого. Ми не знаємо, чому
він опинився в психлікарні, ким і
якими були його батьки, загалом
суцільна відсутність інформації про
те, що передувало подіям, учасником,
спостерігачем чи слухачем яких він
стає у творі. Це дає підстави для
припущення, що Лорд-Йона й ГорікВовк-Клик
Піскарьов
є
однією
особою,
яка
проходить
значні
випробування для того, щоб подолати
темну, активізовану ще з дитинства
частину
душі,
прийняти
її
й
перетворити в перспективі на світлу
позитивну енергію. Не випадково в
кінці роману сусідка Піскарьових
бере в поштаря лист, адресований
Горіку, розриває його й читає Йоні.
І на початку, й у кінці твору
головний персонаж перебуває під
землею, але є разюча відмінність у
місці перебування. «Каналізаційний
хід і печери Києво-Печерської лаври.
У монографії Т. Хофман зазначає: «з
«ницим» у всіх сенсах районом
Сталінка
<…>
контрастує
катакомбний
монастир
на
протилежному Печерському пагорбі,
де
історія
відродження
двох
протагоністів
знаходить
свою
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кульмінацію» [14: 354]. Р. Харчук у
дисертації про сучасну українську
прозу також наголошувала на тому,
що сюжет роману відтворює боротьбу
світлої та темної частини душі. При
цьому мова йде про те, що перемога
можлива тільки після усвідомлення
всього найтемнішого, його прийняття
й прощення всіх гріхів.
Спершу Н. Зборовська, пізніше
Ф. Штейнбук звертають увагу на сам
факт перейменування Лорда в романі
на Йона. Персонаж вибирає з кількох
імен, зупинившись на імені біблійного
пророка, якого Бог воскресив і
наділив
даром
проповідування.
Ф. Штейнбук звернув увагу на те, що
біблійна історія Йона є своєрідною
антиципацією в Біблії до долі Христа:
«як Йона перебував в середині
китовій три дні і три ночі, так
перебуде три дні та три ночі й Син
Людський у серці землі». (Мв. 12: 40).
Бог послав Йону в переповнену
гріхами Ніневію для її порятунку.
«Справжнім
випробуванням
для
чоловіка стає необхідність змінити
себе й віднайти в душі сили для
доброти й прощення, віри в те, що
будь-яке
гріхопадіння
можна
спокутувати щирим покаянням» [3:
236]. Отже, зміна імені Лорда є
своєрідним початком нового життя в
іншій іпостасі. На нашу думку, автор
не випадково дає ім’я Лопата
напарнику
Лорда
по
втечі
з
психлікарні,
адже
лопатою
або
закопують
щось
старее,
або
відривають щось невідоме. Смерть
Лопати стала переломним моментом
для Лорда. Закидавши мертве тіло
напарника, він символічно позбувся
всього старого й почав новий етап
свого існування, а ім’я Йона стало
вказівкою на те, що це нове життя
стане виходом із Тіні, своєрідним
освітленням
душі.
Акцентування
уваги на цій ситуації дає, на нашу
думку, підстави для рецепції твору як
історії боротьби людини зі своєю
Тінню, тобто з тією частиною
людського єства, що підпорядковано
Дияволу й із якою в постійному

двобої перебуває друга, світла її
частина. Знаково, що Йона після
смерті Лопати біжить, обдираючи
ноги, «гнаний власною тінню і
власним
голосом
попід
вухом».
Уважаємо логічним, що після черги
поневірянь автор приводить уже
Йону до Лаврських печер, де його
останнім випробуванням має стати
прийняття
Горіка
Піскарьова
й
співчуття до нього. Як зазначає
Л. Масенко, Лаврські печери – це
«підземелля
великого
міста,
що
символізує повернення до витоків, до
історичної пам’яті, до життєдайних
світлоносних джерел, які дають сили
для
прийдешнього
остаточного
звільнення й морального очищення
від гріховного божевілля» [4: 152].
Смерть Лопати, на нашу думку, є
смертю того, що символізує чорну
частину минулого. Родове дерево
Лопати має досить гниле коріння,
адже вбивство ним дружини через
хворобливі
ревнощі
є
тільки
останньою крапкою в родинних
злочинах. Бронька, сусід Лопати,
розповів, що «батько Лопати з дідом
Єреською побили шибки та й у
церкву влізли» в селі Попівці, збили
дзвін і хрест, а церкву підпалили,
батько Лопати зробив іще більше
жахіття – «повистрелював іконами
підлогу у свинарнику», вихвалявся
перед сусідом, що Бог його не карає.
Проте в сина несподівано «шия
хрясь», «матір рідну у свинарнику, у
яслах покрив». Народження Броньки
Лопати ще більш протиприродне,
антилюдське й антибоже: народився
після того, як його батько зґвалтував
власну матір. Бронька, помираючи в
муках після втечі з психлікарні, ніби
спокутує гріхи кількох поколінь.
Співчуття до Лопати, піклування про
нього
є
першим
кроком
до
переродження
Лорда,
а
вміння
прийняти й зрозуміти іншу людину –
першим кроком до подолання своєї
Тіні.
Лопата, умираючи, відмовляється
пити лікувальний узвар і констатує:
«Тому що людина – гріх, гріх у ній,
11

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (94)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 1 (94)
Лорде… і гріх виходить із неї» [11: 15].
У розмові з Лопатою, думаючи, Лорд
висловлює таку сентенцію: «А я
думаю, що коли б із людиною все було
гаразд, вона б уподобилась Богові…».
Відмова від води є знаковою в
романі.
За
К. Юнгом,
«вода
–
життєвий символ, який міститься в
тіні душі… Так, як і ліс, вода є
дуалістичним знаком – це джерело
життя й спосіб магічного очищення, з
іншого боку, вода пов’язана з
уявленням про «небезпечний, чужий»
простір» [17: 140]. Вода має ознаки
архетипу
Матері
(народження,
життєдайність)
або
Пітьми
(загадковість, загроза, руйнування).
К. Юнг зауважував, що «в окремих
випадках
індивідуум
відчуває
потребу в уособленні протилежної
сторони Я і тих які найбільше не
подобаються її носієві в інших людях»
[18: 99]. Архетип Матері в романі
представлений
у
спотвореному
вигляді: мати Горіка, хоч і має
сакральне ім’я Марія, більшу частину
життя
віддавалася
розпусті
й
пиячила, а в кінці життєвого шляху
роздирає гнійні сифілітичні рани,
бездумно
тиняється
містом,
намагаючись пригадати минуле. Її
свекруха, стара Піскуриха, була вбита
онуком-дегенератом Сьо-Сьо, який, за
спостереженням
Л. Масенко,
«викликає виразні асоціації з відомим
твором М. Хвильового» [4: 151]. Як,
між іншим, й ім’я матері Горіка.
Архетип Води, хоч і чітко не
представлений у романі, є знаковим і
кардинально змінює хід подій. На
вокзалі
Йона ніби випадково чує
розмову: «дощ – це «сльози в небі –
Божі сльози», «А хіба Бог може
плакати, бабуню?» – «Може, внучко,
може… Він тіко й робить те, що за
нами плаче». І саме тоді його очі
зустрічаються з очима Горіка. Це був
поштовх до усвідомлення руйнівної
сили
своєї
Тіні.
Горік
уперше
задумався над своїм життям, над
тим, що після вбивства братом бабусі
залишився сам у цьому світі. Це був
перший крок до прийняття своєї Тіні

й подолання її сторони, яка руйнує
особистість.
Автор
презентує
деструктивну
історію трьох поколінь роду Піскурів,
чиє
родове
прізвище
було
зрусифіковано на Піскарьових, що
також зумовило деструктивні процеси
й звиродніння сім’ї. У творі про
«подвиги»
старого
Піскуря
ми
дізнаємося зі спогадів про минуле. За
часів Сталіна він служив у каральних
органах, виконував й обов’язки ката,
про що згадував хтиво й натхненно.
Так
постає
історія
травмованої
родини.
Нове
прізвище
родини
асоціюється з водою і з дном, адже
риба піскар живе на дні водойм [14:
359]. У старого Піскуря його Тінь
одержала над ним перемогу. Його
нащадкам
доводиться
розплачуватися за його гріхи. Син
виявився
не
здатним
до
протистояння,
тому
спився
й
закінчив
життя
в
психлікарні.
Старший
онук
народився
неповноцінним, молодший Горік, на
думку Т. Хофман, – «єдина особа, яка
в
екстремальних
ситуаціях
ідентифікує себе з містом, умирає, але
в кінці все-таки знаходить Бога. Тому
«рибне» прізвище антиципує й цю
площину, якщо читати біблійний
символ як вказівку на Ісуса» [14: 359].
Варто зауважити, що темна частина
його душі, тобто архетип Тінь,
особливо
активізується
після
нещасного випадку, який спотворив
його обличчя. Це стало підставою для
нового прізвиська – Вовк-Клик, що,
на нашу думку, асоціюється з
Вовкулакою
(Вовкуном).
За
народними українськими повір’ями,
Вовкун – це людина, яка не зі своєї
волі перетворюється на вовка. Це
затьмарює людську природу й над
нею починає домінувати тваринне
начало.
Людиною
заволодівають
тваринні інстинкти, що провокує
агресивну поведінку, людина починає
діяти як хижак, шукає здобич,
нападає на інших, часто беззахисних
живих
істот.
За
свідченням
О. Тихановської, на Закарпатті в
12
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1999
році
І. Халант
записав
бувальщину «Про вовкуна (вовкулаку
Феркка)», який з’являвся між людьми
двічі: у рік початку Першої світової
війни й у рік початку Другої світової
війни.
В
оповідці
відбулася
«символічна прив’язка міфологічної
оповіді до небуденного часу – періоду
руйнування та мільйонних смертей.
Отже,
війна
постає
своєрідним
маркером
незвичайних,
неординарних подій» [9: 181]. Так
само
й
зміна імені
Горіка
є
своєрідним попередженням початку
жахливих подій у романі. Дуальна
природа людини, її приреченість на
постійне перебування на межі добра і
зла метафорично представлена в
народних оповідках про вовкулаків.
Нездатність
зупинитися,
коли
інстинктивне
зло
(уособлення
архетипу негативної Тіні) отримує
владу над людиною. Деструктивні
принципи періоду панування в країні
ідей «сталінізму», за текстом, стали
домінантними
в
розкладанні
особистості й перемоги тіньової
частини душі людини.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
Отже,
результати
нашого дослідження свідчать про те,
що роман Олеся Ульяненка «Сталінка»
репрезентує
один
із
варіантів
вербалізації посттоталітарної пам’яті.
Концепція світу й людини у творчості
О. Ульяненка в романі «Сталінка»
базується на переживанні «смерті
Бога» й його відродження в окремій
людині. Основний персонаж роману
проходить
своєрідну
ініціацію,
випробування на прийняття світу й
людей
у
різних,
найчастіше
найгірших його проявах. У творі
спостерігаємо
проєкцію
деструктивних інстинктів людини,
яка виявляє агресію навіть до рідних
людей. Людина перетворюється на
вовкулаку, вивільняючи найгірший
варіант архетипу Тінь. У країні
панування Зла процес деструктивної
трансформації
особистості
став
результатом зовнішнього впливу й
може бути подоланий, якщо людина

зможе подолати деструктивний бік
своєї Тіні. Подолання людиною свого
темного єства представлено в романі
через образ Лорда-Йоньки, який у
творі проходить своєрідну ініціацію,
тобто низку посвячених випробувань
і врешті-решт отримує перемогу над
темною
частиною
своєї
душі,
перероджується й стає готовим до
іншого життя.
Перспективи досліджень убачаємо
в аналізі всієї творчості письменника
з
використанням
інструментарію
міфопоетики й архетипної критики.
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НАТУРАЛІЗМ У ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА ПІЗНЬОГО ПЕРІОДУ ЯК ЗАСІБ
ПІДСИЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ТА ПЕРЕКОНЛИВОСТІ
ЗОБРАЖЕНОГО
А. В. Колєсник*
Пізній період творчості І. Франка характеризується наявністю низки оповідань, у яких
натуралістично відтворено єврейську тематику.
У творах «Чиста раса», «В тюремнім шпиталі», «У столярні», «У кузні (Із моїх споминів)»
простежуємо автобіографічні мотиви про різні етапи життя І. Франка, у яких чітко
виокремлюється єврейська тематика, розкрита за допомогою натуралістичних засобів,
зокрема фактографізму, докладного опису з фіксацією всіх дрібниць як наслідку наукової
точності, правдоподібності, об’єктивності відтворення та єдності в процесі зображення
природних і соціальних чинників, що в сукупності робить читача їх свідком.
Здійснено аналіз згаданих вище оповідань, простежено вживання в них виокремлених
натуралістичних засобів. Зокрема, в оповіданні «Чиста раса» елементами натуралізму –
використанням фактографізму та докдадного опису подій, об’єктивності зображення –
представлено опис подій у купе вагона. Оповідання «В тюремнім шпиталі» відрізняється
такими натуралістичними особливостями, як докладний опис обставин життя
персонажів із фактографічною точністю. В оповіданні «У столярні» зафіксовано
протокольні подробиці вбивства телят хлопцем-євреєм із відтворенням усіх деталей
поведінки персонажа. В оповіданні «У кузні (Із моїх споминів)» у спогадах героя наявний
натуралістичний опис із докладною фіксацією подій із життя в Бориславі.
У наведених оповіданнях за допомогою натуралістичних засобів відтворено
проблематику єврейського буття в Галичині. Серед натуралістичних особливостей
зображення єврейських постатей можна назвати: фактографізм, докладний опис із
фіксацією всіх дрібниць як наслідок наукової точності, правдоподібність, об’єктивність
відтворення та єдність у процесі зображення природних і соціальних чинників, що в
сукупності робить читача їх свідком.
Ключові слова: натуралізм, І. Франко, твори пізнього періоду, єврейська тематика.
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NATURALISM IN THE WORKS OF IVAN FRANKO OF THE LATE PERIOD AS
A MEANS OF ENHANCING ARTISTIC EXPRESSION AND CONVINCIBILITY
OF THE IMAGE
Kolesnyk A. V.
The late period of Ivan Franko's artistic work is characterized by the presence of a number of
stories that contain a naturalistic reproduction of Jewish themes. In such stories as «Pure Race»,
«In the Prison Hospital», «In the Carpentry», «In the Forge (From My Memories)» there are memories
of the author about different stages of his life, which clearly distinguishes the Jewish theme
revealed by naturalistic means.
The story «Pure Race» demonstrates the collision in the life of an old Jew who found himself in
a compartment of a train with representatives of other nationalities. The description of events in
the compartment is presented with elements of naturalism – the use of factualism and a detailed
description of events, the objectivity of the image. The story «In the prison hospital» has the
following naturalistic features: the story tells about the stay in the hospital of two or three
seriously ill people with a detailed description of the circumstances of their lives with factual
accuracy. The story «In the Carpentry» contains a fragment from the life of a Jew, written by the
author from his youthful memories and under the influence of a certain historical moment. The
story describes the terrible murder of calves by a Jewish boy, with the fixation of all the details
that convey all the burden of what was seen in the soul of the hero. The story «In the Forge (From
my memories)» contains the author's childhood memories from his stay in the father's forge with
the recording of all the small moments of his impressions. In the memoirs there is a naturalistic
description with a detailed account of events in life of Boryslav.
In the above stories, with the help of naturalistic means, the problems of Jewish life in Galicia
are reproduced. Among the naturalistic features of the depiction of Jewish figures there are:
factography, detailed description with fixation of all the details as a consequence of scientific
accuracy, plausibility, objectivity of reproduction and unity in the depiction of natural and social
factors, which together makes the reader their witness.
Keywords: naturalism, I. Franko, works of the late period, Jewish themes

Постановка наукової проблеми.
Натуралізм – літературний стиль,
який виник в українській літературі у
1870-х роках і проіснував до 1890-х
років.
Незважаючи
на
постійні
заперечення
цього
стилю
та
намагання
зарахувати
твори
письменників-натуралістів
до
реалістичного напряму, усе ж ми
можемо чітко простежити існування
цього стилю як стабільного явища в
зазначений
час.
Крім
того,
розглянувши твори Івана Франка
більш пізнього періоду, констатуємо
існування
цього
явища
і
в
подальшому, хоча і в обмеженому,
порівняно
з
раннім
періодом
творчості письменника, використанні
натуралістичних прийомів.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Питання натуралізму у
творчості І. Франка привертало увагу
таких учених, як Т. Гундорова [3], М.

Ткачук [8], Р. Голод [2], які дослідили
різні аспекти вияву натуралізму у
творах письменника. При цьому
дослідники вважають І. Франка
основним
представником
натуралістичного
напряму
в
українській літературі кінця ХІХ ст.,
який свідомо дотримувався вимог
напряму, а такі твори І. Франка, як
«Boa
constrictor»,
«Навернений
грішник», «На дні», «Між добрими
людьми» та інші, – основні здобутки
письменника
в
натуралістичному
стилі. Звертаємо увагу, що згадані
твори були написані в ранній період
творчості І. Франка. Дослідники
Н. Венгринович [1], М. Кебало [4],
Н. Косило
[6],
Н.
Кобзей
[5]
присвятили
увагу
компаративістським
дослідженням,
здійснивши
порівняння
натуралістичних ознак у творчості
І. Франка та інших письменників зі
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США, Англії, Німеччини, творчість
яких зарахована до натуралізму.
Водночас
у
працях
згаданих
дослідників не акцентовано уваги на
натуралізмі в більш пізніх творах
письменника.
Так
само
й
опрацювання І. Франком єврейської
тематики в контексті натуралізму
залишилося поза увагою науковців.
Мета дослідження – визначити
натуралістичні
особливості
зображення єврейських постатей у
творах І. Франка пізнього періоду.
Виклад основного матеріалу.
Письменники-натуралісти формували
погляди на художню творчість під
впливом філософської течії з назвою
«позитивізм», в основі якої лежала
спроба
інтерпретації
істинного
розуміння
суспільних
явищ
на
підставі експериментально набутих
точних знань.
В
основі
розуміння
світу
натуралістами та формування стилю
«натуралізм» як мистецького напряму
були рацiоналiзм О. Конта, учення
про
детермiнацiю
явищ
расою,
середовищем i моментом І. Тена,
натурфiлософiя Г. Спенсера та соцiалдарвiнiзм [2: 50].
Також натуралісти дотримувалися
поглядів про вплив на будь-яке явище
трьох основних чинників: раси,
середовища й моменту. Поняття
«раса»
включало
індивідуальні
особливості людини, зокрема ті, які
належали
їй
із
народження,
наприклад, елементи зовнішності.
Середовище набувало ознак того, що
впливало на людину поза її волею, –
зовнішні
обставини,
які
супроводжували її протягом життя.
Історичний
момент
був
тим
чинником, під вплив якого людина
потрапляла в конкретних обставинах,
зазнаючи змін у житті під його дією.
Усі ці чинники призвели до
формування натуралістами власного
способу письма, який відзначався
такими
особливостями,
як
об’єктивність
відтворення,
що
передбачало відтворювати події без
вияву авторської присутності, тобто

так, щоб виклад відбувався нібито
сам собою; передача зображуваних
явищ із науковою точністю, що
потребувало
постійного
спостереження
й
ретельного
їх
вивчення; єдність під час відтворення
природних і соціальних чинників;
зображення явищ правдоподібно,
відповідно до життєвих основ, на
підставі
чого
утворювався
фактографізм та ефект документа
про життя, а також найдокладніше
зображення повсякденних елементів
такими, якими вони були насправді.
Оповідання І. Франка «Чиста раса»,
яке містить ознаки натуралізму,
написано 1896 року. Уже в назві
твору фігурує одне з ключових понять
натуралізму
–
раса,
підсилене
означенням «чиста», що вживалося,
крім того, з наміром приниження
людини й показу її «невідповідного»
походження.
Центральним об’єктом уваги в
цьому оповіданні є спільна подорож
чотирьох
сторонніх
осіб,
яка
відбувається в спільному купе. При
цьому
подорожні
мають
різну
національність: два українці, німець,
два
угорці-«мадяри»,
до
яких
приєднується
єврей.
Спілкування
подорожніх має ознаки суперечки,
але не в грубій формі, з обговоренням
актуальних проблем. Опис купе
зображено правдоподібно завдяки
докладному відтворенню умов, у яких
їхали
пасажири,
зокрема таких
дрібниць, як вугляний пил, що
сипався крізь відчинені вікна, та
опущені штори, що створювало
похмуру
картину,
на
тлі
якої
відбувається
знайомство
з
наступними пасажирами – паномугорцем З. та його сином.
Пан З. виявляється справжнім
угорським патріотом, який не бачить
жодного
недоліку
у
власному
суспільстві,
запевняючи
співрозмовників
у
неймовірному
розвитку Угорщини в усіх сферах.
Свої думки він виражає за допомогою
переконливої мови та наведення
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влучних прикладів із детальною
точністю.
У подальшому увага розповідача
переноситься на єврея, з яким читач
знайомиться під час зупинки потяга в
Мішкольці. Зокрема, під час першого
опису цього чоловіка на станції автор
вдається
до
відтворення
найдрібніших
натуралістичних
подробиць: поведінка єврея, яка
відрізнялася надмірним емоційним
забарвленням, його реакція на дії
станційного наглядача, «вайкання» та
крики,
намагання
уникнути
примусового
тримання
себе
на
станції. У цьому описі акцентовано
увагу на принизливому ставленні до
єврея, у якого виникли проблеми з
квитком.
Мовна
характеристика
персонажів
також
має
расові
особливості,
адже
станційний
наглядач розмовляв «по-мадярськи», а
єврей відповідав своїм жаргоном.
У
подальшому
увага
автора
повертається до купе вагона, куди
втягнув єврея пан З., який допоміг
йому з квитком. Поява єврея в купе
супроводжується його об’єктивним
правдоподібним описом:
як
він
зайшов, що тримав у руках, який
ефект справив на подорожніх.
Деталізація опису посилюється в
процесі
зображення
перебування
єврея в купе вагона, що також
позначено правдоподібністю, зокрема
тоді, коли єврей вирішив закурити
люльку й пускати дим в обличчя пана
З., чим викликав незадоволення й
навіть лють. А наслідком було те, що
пан З., схопивши люльку, викинув її у
вікно, вважаючи себе людиною
вищого рангу, наділеною більшими
правами, аніж єврей.
Душевний стан єврея після цього
випадку також відтворено дуже
докладно, з увагою до подробиць:
єврей поблід, затрусився, хотів ще
щось сказати, проте в нього не стало
голосу. Після цього, ображений, він
сів у кутку, дивлячись на всіх
заляканими очима, і скоро заснув.
Фактографічно відтворено момент
сну єврея й намагання зафіксувати

його на малюнку сином угорського
пана З. Лайошем, який змалював
голову єврея з вистромленим уперед
підборіддям і витягненою, мовби під
заріз, шиєю.
Тим часом у купе тривала розмова
про те, що таке «чиста раса». І
головним промовцем виступав саме
пан
З.,
який
порівнював
представників
різних
національностей
із
безперечним
висновком про високі досягнення
саме угорців. Зокрема, говорячи,
наприклад, про єврея, пан З. чітко
висловлювався, що це вже стара,
«зужита, проржавіла раса» [9: 22],
спираючись на зовнішні ознаки
самого єврея, який, до речі, був уже
немолодим. Далі пан З. перевів увагу
на «русинську» (українську) расу,
надаючи їй таку характеристику:
«дика, не спосібна до цивілізації,
вимираюча» [9: 22], на підставі того,
що він бачив: подорожніх українців,
які тікали від недолі, рухаючись
уздовж колії. Отже, читач бачить у
висловленнях пана З. невідповідність
об’єктивній
дійсності,
адже
він
намагався переконати всіх у расовій
перевазі
угорської
нації,
а
як
аргумент наводив неправдиві факти,
які не узгоджувалися з реальністю.
І закінчення оповідання також має
ознаки натуралізму, адже його опис
представлено контрастно до всього
змісту твору: приїхавши до Львова,
головний герой вирішив почитати
єдину в місті угорську газету, у якій
повідомлялося про страшну подію –
вбивство того-таки пана З. і його
сина з докладним описом того, що
сталося. Ця новина є несподіваною й
для читача, який не очікував такого
завершення оповідання.
Ще одним твором, у якому згадано
про долю євреїв, є оповідання «В
тюремнім
шпиталі»
(1902).
Твір
розпочинається
розлогим
описом
того, що таке «тюремний шпиталь»,
який визначається як «лише тінь,
карикатура звичайного шпиталю» [10:
150],
де
хворі
арештанти
намагаються знайти притулок своїй
19
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душі та загалом сприймають шпиталь
як радісну зміну в житті.
Автор
намагається
показати
шпиталь таким, яким він був
насправді,
правдоподібно
відтворюючи
всі
обставини
перебування в ньому: з хворими, які
чули прокляття, тихі зітхання, крики
від болю та шепіт жалю через
безповоротне минуле в житті. У
подальшому
автор
вдається
до
переказу того оповідання, яке він чув
від одного в’язня. При цьому ім’я
оповідача не названо.
В
оповіданні
йде мова
про
арештантів,
які
перебувають
у
тюремному шпиталі на тривалому
лікуванні. Один із них – дід Герасим,
який засуджений на двадцять років.
У
діалозі
з
третім
ув’язненим
простежуємо долю діда та його
ставлення
до
злочинів:
він
дванадцять років утримувався в
слідстві, був позбавлений зору й
засуджений ще на двадцять років,
але при цьому не втратив віри в Бога,
закликаючи ув’язненого терпіти, що
завинив: «Терпи, коли заслужив!
Давніше
не
таке
терпіли!...
А
накладати на себе руку – борони мене
боже. Що завинив, то буду терпіти»
[10: 152].
І саме в цій розмові в третього
арештанта виникло питання до діда,
а саме: чи снилися йому колись ті
євреї, яких він убив? Зі стислої,
короткої відповіді діда Герасима
дізнаємося,
що
він
убив
цілу
єврейську
родину.
Водночас
обставини їхньої смерті не названі.
Лише загально перераховано тих, хто
став жертвами Герасима. При цьому
співчуття або мучеництва сумління у
винного не спостерігаємо: «Старі ні,
лиш малі жиденята та одна жидівка.
… За інших мене карають люди, а за
неї ще бог каратиме» [10: 153]. Такий
висновок про себе робить
дід
Герасим.
Згодом він чекав смерті. А чому не
вмирав, було поза розумінням лікарів,
які також очікували, що він помре в
будь-який
момент.
І
лише

спілкування з дідом роз’яснювало
його думки: «Ви ніби ждете чогось або
боїтеся чогось?... – Смерті, паничу. І
жду, й боюся» [10: 154–155]. Тобто дід
Герасим не знав, що чекати по той
бік життя, але це його не лякало. Він
більше турбувався про вбитих євреїв,
яким би він начебто міг би зараз
допомогти, а водночас про закопаний
скарб, який заховав від інших і про
що міг розповісти лише обраній
людині.
І знов про вбиту єврейку говорить
дід Герасим: «А тота жидівочка – раз у
раз мені привиджається, так-таки
виразно: хреста просить» [10: 157].
Дід говорив про це з попом,
признався, що має сховані гроші, але
у відповідь чув лише: «Дай гроші на
церкву» [10: 157]. Проте віддати їх не
міг, оскільки вони з людей зідрані,
лихварські
гроші.
Оповідання
завершується передачею інформації
про закопані гроші паничу, який
опинився поряд із дідом у шпиталі.
Але де саме? На це запитання панич
відповіді
не
отримав.
Отже,
письменник із науковою точністю
дослідив психологію вбивці.
Як
бачимо,
оповідання
«В
тюремнім шпиталі» відрізняється від
інших про перебування в тюрмі
такими
натуралістичними
особливостями: у творі розповідається
про перебування в шпиталі двох або
трьох важкохворих осіб. І хоча всі
обставини їхнього життя описані
докладно для створення гнітючого
враження від стін шпиталю, який, по
суті, був тією самою тюрмою, усе ж
автор намагається показати читачеві
переваги перебування в цій установі.
Хоча порівняно з іншими творами
про арештантів в оповіданні немає
зображення важкої поденщини у
тюрмі,
поведінка
хворих
відрізняється
від звичок
решти
злочинців,
проте
всі
обставини
відтворено
з
фактографічною
точністю. Очевидно, що в оповіданні
порушено питання загальнолюдських
цінностей, навіть у важких умовах
відбуття покарання за скоєні злочини
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є необхідність вироблення до цього
спеціального
ставлення.
Тому
зображене виглядає правдиво й не
викликає сумніву.
В оповіданні «У столярні» (1902)
відтворено важке перебування І.
Франка протягом юнацьких років у
Дрогобичі, у «цьоці» Кошицької. Твір
написано від першої особи, й
елементи натуралізму простежуються
в ньому лише іноді. На початку твору
спостерігаємо опис місцезнаходження
столярні: це був старий будиночок у
подвір’ї, який відділявся від вулиці
«трохи
показнішим,
але
дуже
нехарним жидівським домом та ще
одною
величезною
жидівською
халабудою, де містився шинок» [10:
171]. Письменник нібито спеціально
вводить читача в цю атмосферу
єврейського
середовища,
аби
налаштувати його на потрібний,
важкий
до
сприйняття
лад
із
висновком про те, що це й було те
оточення, у якому пройшли перші три
роки міського життя І. Франка, що
єврейське помешкання відрізнялося
від українського в гірший бік, і хоч
воно було більшим за розміром, але
все ж таки гіршим. У подальшому
знайомимося з короткою згадкою про
Гучинського – чоловіка тітки, який
був столяром за професією та
молодшим за неї. В оповіданні є
згадка про дві свічки, які висіли на
стіні. Вони символізували їхнє спільне
життя як «недібраного подружжя» [10:
173].
Наступним етапом оповідання є
епізод убивства двох телят, який
герой підгледів у шпарину в огорожі.
Розпочинається
цей
фрагмент
контрастним
порівнянням
опису
гарного осіннього дня та важкого
враження автора від походу на
смердюче подвір’я, адже письменник
опинився на подвір’ї в неділю – того
самого дня, коли зазвичай в Україні
відпочивали й відзначали закінчення
робочого тижня. У центрі уваги
письменника – порівняння цього
«смердючого і брудного гнізда» [10:
173] з протилежним уявленням – із

загальним
радісним,
святковим
настроєм, що створювався завдяки
грі дзвонів у церквах, ясному
паланню сонця на безхмарному небі
та особистим враженням автора від
побачених селян у національних
костюмах.
У
подальшому
увага
автора
переноситься, власне, на вбивство.
Центральним об’єктом уваги стає
парубок-єврей, винуватець убивства:
«…жидок, з довженними, майстерно в
спіраль закрученими пейсами, з
брудною ярмуркою, на коротко
стриженій голові, весь брудний і
обшарпаний, з ідіотичним виразом на
лиці…» [10: 175]. Звернемо увагу на
другу частину речення й на такі
характеристики, як «весь брудний і
обшарпаний, з ідіотичним виразом на
лиці…», що свідчать про норов
парубка, про неконтрольований стан
його емоцій, який він показує на
обличчі, про перевагу зовнішніх
обставин над його внутрішньою
сутністю.
Усе це є ознаками натуралізму, у
якому
основне
значення
має
історичний
момент,
коли
загострюються всі вроджені риси
людини
під
впливом
зовнішніх
обставин.
Крім
того,
у
цій
характеристиці
двічі
вжито
означення
«брудний»
–
«брудна
ярмурка»,
«весь
брудний
і
обшарпаний».
Так
автор
хоче
підкреслити й зовнішні ознаки, і
внутрішні, тобто подати загальну,
комплексну
характеристику
персонажа.
У центрі уваги – подробиці
вбивства, яке відбулося дуже швидко.
Фактографічно точно описано процес
убивства з відтворенням усіх рухів
парубка-єврея та його зв’язаної
жертви: як він тримав голову теляти,
як напружилася шия тварини, як він
увіткнув ніж у шию, на яку глибину. І
тут же – характеристика струменя
крові як «рубінова», з блиском
дорогого кришталю, що наводить на
думку
про
дорогоцінний
дар,
отриманий різником у результаті
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величезних
зусиль.
У
момент
зображення того, як із рани теляти
витікала кров, увага автора знов
повертається до парубка, який із
«демонською радістю» дивився на
кров і на обличчі якого заграв
«ідіотичний
усміх»,
що
можна
сприйняти як нездорову реакцію
психіки хлопця та хибну свідомість у
розумінні того, що він робить.
Відзначимо, що вбивство другого
теляти згадано лише загалом, без
подробиць, що свідчить більше про
авторське важке сприйняття, ніж про
відсутність рухів героя твору.
Загалом цей епізод представлений
дуже лаконічно та стисло, що є
характерною ознакою натуралізму.
Впливаючи
на
читача
завдяки
контрастним зіставленням – телятко
було «біленьке», в обох теляток були
зв’язані «ніжки докупи», а жидок
«гепнув ним на землю», з невідомою
метою достарчив і закинув їх сюди, –
автор нібито намагається показати
своє нерозуміння того, що відбулося, і
несприйняття такої дійсності.
Епізод
відбувається
навкруги
парубка-єврея, який представлений
саме як ідіот, адже щонайменше
чотири
рази
згаданий
він
з
«ідіотичною усмішкою» та «ідіотичною
кровожадністю», що «вбиває з усміхом
і виявляє лиш одну нетерплячку, коли
жертва надто довго треплеться та
оббризкає свого ката своєю кров’ю»
[10: 176]. Хоча зробити правильний
висновок про характер та психічний
стан парубка важко, адже у творі
показаний лише один епізод із життя
юнака,
де
хлопець
описаний
докладно, що свідчить про нього як
про ката. Водночас його вміння
зробити
вбивство
швидким
і
безболісним, навпаки, переконує в
його навичках як майстра справи.
Отже, ми побачили фрагмент із
життя єврея, записаний автором із
юнацьких спогадів та під впливом
певного історичного моменту, що, на
нашу думку, переважно свідчить про
неправильне сприйняття в душі

автора, ніж про надмірну жорстокість
парубка.
В оповіданні «У кузні (Із моїх
споминів)» згадано про євреїв, які
володіли всім майном у Бориславі.
Оповідання має форму споминів
автора про дитинство й про те, як
його батько працював у кузні
ковалем. Написаний І. Франком 1902
року твір відкриває найцікавіші
моменти
життя
письменника,
зафіксовані в оповіданні. Наприклад,
письменник згадує про «дику бабу»,
яку намагався придушити помічник
коваля, котрий працював разом із
батьком, про зусилля батька під час
вигтовлення сокир, про те, що батько
був загалом добрим ковалем і відомим
в усіх навколишніх селах.
Найбільше розмов у кузні було про
Борислав, про десятки постраждалих
унаслідок
видобутку
нафти
без
належних умов безпеки, адже в
період
дитинства
І.
Франка
відбувався
початок
нафтового
промислу в Бориславі, і письменник
не міг оминути увагою цю болісну
тему зі свого життя.
Селяни говорили про діяльність
євреїв, що тисячі їх прибували до
Борислава, скуповували у селян за
безцінь шматочки землі та починали
рити нафтові закопи з надією
розбагатіти. Водночас з’явився й
новий тип працівника – ріпник, або
видобувач нафти, який став першим
проявом капіталістичного порядку в
тім
далекім
від
промисловості
патріархальнім кутку.
У подальшому автор згадує, що до
них доходили відомості про окремі
випадки
з
промислового
життя
Борислава. Зокрема, про те, скільки
загинуло робітників у тій чи тій ямі,
що стало причиною того чи того
випадку, але все це траплялося через
відсутність засобів безпеки в ямах.
При цьому були випадки й нечесної
поведінки роботодавців-євреїв, про
які згадує автор, оскільки один із
ріпників загинув, бо його євреї
підпоїли й зіпхнули в яму, а далі –
безкінечні розповіді про шахрайства
22

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (94)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 1 (94)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕРЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Венгринович Н. Р. Зооморфна
образність у натуралістичній прозі
Івана Франка та Френка Норріса.
Науковий
вісник
Міжнародного
гуманітарного університету. Серія:
Філологія, 2017. Одеса. № 27. Том 1.
С. 112–115.
2. Голод Р. Натуралізм. Дивослово.
2012. № 4. С. 50–56.
3. Гундорова
Т.
Франко
не
Каменяр. Франко і Каменяр. К.:
Критика, 2006. 352 с.
4. Кебало М. С. Художній світ
творів німецького та українського
натуралізму. Наукові записки ТНПУ.
Серія: Літературознавство. 2016.
№ 44. С. 128–137
5. Кобзей Н. Поетика натуралізму
у творах Івана Франка та Володимира
Винниченка
на
кримінальну
тематику: парівняльно-типологічний
аспект.
Українське
літературознавство. 2010. Вип. 72.
С. 33–42.
6. Косило
Н. В.
Типологічні
особливості
українського
та
англійського
натуралізму
в
порівняльному
аспекті.
Вісник
Житомирського
державного
університету імені Івана Франка.
2004. С. 135–138
7. Пилипчук
С.
Фольклорний
«Серпанок» Франкового оповідання «У
Кузні».
Українське
літературознавство. 2018. Вип. 83.
С. 85–98.
8. Ткачук
М. П.
Жанрова
структура
прози
Івана
Франка
(бориславський цикл та романи з
життя інтелігенції). Монографічне
дослідження. Тернопіль, 2003. 384 с.
9. Франко І. Зібрання творів: у 50
т. К.: Наукова думка, 1976–1986. Т.
20: Повісті та оповідання (1896–
1900). 1978. 487 с.
10. Франко І. Зібрання творів: у 50
т. К.: Наукова думка, 1976–1986. Т.
21: Повісті та оповідання (1898–
1904). 1978. 501 с.

євреїв, які справді були дуже частим
явищем.
Пересвідчитись
у
правдивості цих розповідей автору
вдалося, коли він із батьком поїхав до
Дрогобича, де побачив власними
очима й ріпників, і євреїв, які
кожного запитували, чи він із
Борислава і чи має яму з нафтою на
продаж.
Загалом оповідання має ознаки
ідилії та елегії [7: 88]. І хоча в
структурі
твору
переважає
реалістична розповідь автора, а
натуралізм має лише фрагментарне
окреслення, усе ж розповідь про
Борислав має такі натуралістичні
ознаки: фактографізм, деталізований
виклад матеріалу.
Висновки
й
перспективи
дослідження. Пізній період творчості
І. Франка позначений наявністю
низки
оповідань,
які
містять
натуралістичне
відтворення
єврейської
тематики.
У
таких
оповіданнях, як «Чиста раса», «В
тюремнім шпиталі», «У столярні», «У
кузні
(Із
моїх
споминів)»,
представлено спогади автора про
різні етапи його життя, у яких дуже
чітко
виокремлюється
єврейська
тематика, розкрита за допомогою
натуралістичних
засобів,
за
допомогою
яких
відтворено
проблематику єврейського буття в
Галичині.
Серед
натуралістичних
особливостей зображення єврейських
постатей
можна
назвати
фактографізм, детальний опис із
фіксацією всіх дрібниць як наслідок
наукової точності, правдоподібність,
об’єктивність відтворення та єдність у
процесі зображення природних і
соціальних чинників, що в сукупності
робить читача їх свідком.
Подальші дослідження натуралізму
у творчості І. Франка пізнього періоду
дадуть підстави визначити тривалість
звернення
письменника
до
натуралістичного стилю та окреслити
причини зміни його світогляду в цей
період.
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СТАТТЯ Л. ЛУНЦА «НА ЗАПАД!» У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ
ДИСКУСІЇ 1925–1928 РР.
О. О. Крижановська*
Статтю присвячено вивченню доповіді Л. Лунца «На Запад!» у контексті основних ідей
літературної дискусії 1925–1928 рр. Л. Лунц був теоретиком російської літературної
групи «Серапіонові брати», його літературно-критичні статті засвідчують глибину та
перспективність, що випередила свій час. У статті з’ясовано, що міркування автора з
приводу шляхів розвитку сучасної російської літератури виявилися суголосними
прогресивним ідеям тогочасної української літератури. Доповідь Л. Лунца «На Запад!»
(1922) найбільш повно репрезентує його митецькі переконання та виявляє багато
спільного з основними векторами літературної дискусії 1928–1928 рр. У статті доведено,
що доповідь Л. Лунца «На Запад!» засвідчує спільність тих художньо-естетичних пошуків,
що існували у 1920-ті роки в українській та російській літературах і репрезентували
європейський вектор мистецьких орієнтирів. Л. Лунц позиціонував себе як письменник«західник». Він підкреслював необхідність звернення сучасною літератури до традицій
Заходу, зокрема до традиції фабульної прози. У статті «На Запад!» автор зазначає, що
провінційний характер російської літератури виявляється в презирливому ставленні до
фабули, до інтриги та цікавого сюжету. Доведено, що під драматичною фабулою Л. Лунц
розумів наявність таких ефективних прийомів, які дають змогу викликати в глядача
інтерес та емоційний відгук. Усю сучасну літературу Л. Лунц називає нудною та
безграмотною. Автор наполегливо закликає письменників учитися в західної літератури,
орієнтуватися на західну традицію. Зауважено, що через два роки ідеї Л. Лунца виявилися
суголосними основним домінантам літературної дискусії 1925–1928 рр. в Україні.
Переконання в необхідності засвоєння європейського художнього досвіду, щоб позбутися
провінційності та вторинності, заклик наполегливо вчитися в кращих світових митців
демонструє типологічну близькість поглядів Л. Лунца, М. Хвильового та М. Зерова.
Ключові слова: драма, літературна дискусія, роман, сценічність, західна традиція,
фабула.
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L. LUNTS'S «GO WEST!» IN THE CONTEXT OF THE LITERARY DISCUSSION
OF 1925–1928
Kryzhanovska O. О.
The article deals with the study of L. Lunts' report «Go West!» in the context of the leading
ideas of the literary discussion of 1925–1928. L. Lunts was a theorist of the Russian literary
collective «Brothers Serapions», his literary-critical articles represent such depth and perspectives
that were ahead of his time. In the article by O. Kryzhanovska, it turns out that reflections on the
ways of development of modern Russian literature turned out to be consonant with many world
literatures, in particular Ukrainian. Report by L. Lunts «Go West!» (1922) fully represents his
creative convictions and reveals much in common with the main vectors of the literary discussion
of 1925-1928. The article proves that L. Lunts's article «Go West!» allows us to see the
commonality of those artistic and aesthetic searches that existed in the 1920s in Ukrainian and
Russian literature and represented the European vector of artistic landmarks. L. Lunts positioned
himself as a «Western» writer. He emphasized the need to turn modern literature to the traditions
of the West, in particular, to the tradition of fable prose. In the report «Go West!» the author notes
that the provinciality of Russian literature is manifested in a dismissive attitude to the plot, to
intrigue and an interesting plot. O. Kryzhanovska proved that under the dramatic plot L. Lunts
understood the presence of such effective techniques that allow the viewer to arouse interest and
emotional reaction. L. Lunts calls all modern literature boring and illiterate. The author insistently
encourages writers to study Western literature and orient themselves towards Western
traditions. O. Kryzhanovska proved that in two years the ideas of L. Lunts were consonant with
the main dominant of the literary discussion of 1925-1928 in Ukraine. The conviction of the need
to assimilate European artistic experience, get rid of the provincial and secondary, the call to
learn from the world's best artists demonstrates the typological similarity of the views of such
authors as Lev Lunts, Mykola Khvylovy and Mykola Zerov.
Keywords: drama, literary discussion, novel, stage, western tradition, plot, fable.

Постановка наукової проблеми.
Л. Лунц був наймолодшим учасником
російської
літературної
групи
«Серапіонові брати», але саме він став
основним
організатором
і
натхненником
цього
унікального
мистецького
угрупування,
що
об’єднало творчих особистостей у
письменницьке братство. Молодий
автор надихав «братів» своєю щирою
любов’ю до літератури, прагненням до
постійного творчого розвитку та
мистецьких пошуків. Після смерті
Л. Лунца у 1924 р. (письменнику було
лише 23) «серапіони» втратили єдність
і
група
перестала
існувати.
Письменник
був
основним
теоретиком «Серапіонових братів»,
залишив
оригінальні
й
глибокі
літературно-критичні
статті,
що
репрезентують його особисті митецькі
переконання й погляди на художню
творчість інших «серапіонів». Доповіді
та статті Л. Лунца завжди мали
резонанс та відгуки сучасників.
Погляди автора демонструють таку

глибину та перспективність, яка
свідчить про те, що він випередив
свій час. Його міркування з приводу
шляхів розвитку сучасної російської
літератури виявилися суголосними
ідеям українських митців того часу.
Доповідь
(яка
згодом
була
опублікована як стаття) Л. Лунца «На
Запад!»
(1922)
найбільш
повно
репрезентує
його
митецькі
переконання й має чимало точок
дотику
з
основними
векторами
літературної дискусії 1928–1928 рр.,
розгорнутої
на
тлі
українського
духовного відродження.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. За радянських часів
дослідження творчості Л. Лунца та
видання його творів було неможливе
через згадку про письменника в
доповіді А. Жданова «О журналах
«Звезда»
и
«Ленинград»
(1946).
Ситуація змінюється після 1985 року.
Сьогодні про Л. Лунца маємо наукові
дослідження
М. Алсултан,
М. Вайнштейна, А. Вольскої, К. Ічин,
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Н. Колосової,
М. Краснової,
Т. Купченко, Є. Лемминга, Б. Чурича,
В. Шубінського, П. Шулик та інших,
що репрезентують різні аспекти
творчості
митця.
Дослідники
звертаються
до
вивчення
його
епічних та драматичних творів,
літературно-критичних статей, листів
та доповідей. У першому повному
зібранні
творів
письменника
містяться ґрунтовні коментарі та
післямова до Є. Леммінга, яка дає
змогу
зрозуміти
особливості
теоретичних та естетичних поглядів
«серапіона» [8].
Вітчизняне
літературознавство
майже
не
приділяє увагу творчості Л. Лунца.
Наукові розвідки М. Алсултан [1] та
Н. Колосової [7]
зосередженні
на
дослідженні
драматичних
творів
письменника. Для нашої роботи
важлива
стаття
П. Шулик
та
Г. Поліщук, у якій автори розглядають
своєрідність поглядів Л. Лунца на
необхідність звернення до традиції
західної сюжетної прози [16]. Утім,
можемо констатувати, що в сучасних
наукових розвідках майже не йдеться
про його типологічний зв'язок з
українською літературою, зокрема
про суголосність поглядів російського
письменника провідним ідеям, що
було висунуто під час літературної
дискусії 1925–1928 рр.
Мета дослідження. Ґрунтовний
аналіз статті Л. Лунца «На Запад!» у
контексті української літературної
дискусії
1925–1928 рр.
поглибить
розуміння
унікальності
таланту
письменника та специфіки його
світогляду, дасть змогу виокремити
спільність тих художньо-естетичних
пошуків, що існували у 1920-ті роки в
українській та російській літературах
і презентують європейський вектор
мистецьких орієнтирів прогресивних
митців того часу. Це зумовлює мету й
завдання нашого дослідження.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Митці літературної групи «Серапіонові
брати» умовно поділялися на три

групи: «західники», які бачили свій
шлях у творчому зв’язку із західною
літературою;
«східняки»
–
письменники побутової літератури,
котрі
створювали
орнаментальні
твори,
активізували
стилістичні
особливості усної народної творчості,
активно використовували північні
діалекти; «центристи», які спиралися
на традиції російської класичної
літератури.
Для
Л. Лунца,
який
позиціонував себе як письменник«західник», важливо було підкреслити
необхідність звернення до літератури
Заходу,
зокрема
до
традиції
фабульної прози. Саме цій проблемі
присвячена його стаття «На Запад!».
Основні тези цієї роботи Л. Лунца
сприяють створенню уявлення про
творчі
переконання
не
тільки
молодого
письменника,
але
й
більшості «Серапіонових братів», які в
той час намагалися оновити російську
літературу.
Листи та спогади
«серапіонів»,
які
належали
до
«східняків» та «центристів», свідчать
про підтримку більшості положень
доповіді Л. Лунца, про співзвучність
їхнім
творчим
пошукам
цього
періоду.
Стаття починається авторським
іронічним пародіюванням ідеологічної
радянської критики, яка негативно
відреагувала на роман французького
письменника П. Бенуа «Атлантида».
Цей твір західні читачі сприйняли «з
винятковим захопленням» [9: 343]. В
офіційної радянської критики роман
П. Бенуа здобув клішовані оцінки про
відсутність зв’язку із сучасними
проблемами,
брак
соціальної
детермінованості, наявність кризи
буржуазного світосприйняття: «Успіх
«Атлантиди»
–
показник
краху
західної буржуазної культури. Захід
розкладається. Стомлений війною, він
шукає відпочинку в екзотиці та
авантюрних
дрібничках,
що
відводять його далеко від суворої
дійсності. «Атлантида» лоскоче нерви
західним буржуа, а вони – о живі
трупи! – замість Барбюса та Роллана
читають Бенуа» [9: 343]. Отже, ми
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бачимо,
що
Л. Лунц
уже
тоді
передбачив
появу
та
тотальне
розповсюдження
вульгарної
соціологічної критики та досить точно
навів її стилістичні стереотипи, хоча
в
ті
роки
це
явище
тільки
зароджувалося. Роман П. Бенуа стає
відправним пунктом для критичних
міркувань
письменника
про
оновлення російської літератури, про
необхідність наближення до західного
мистецтва,
у
якому
перевага
віддається
фабульним
епічним
творам. Л. Лунц зазначав, що в Росії
поважним людям «непристойно» не
тільки читати твори Г. Хаггарда,
О. Дюма, Ф. Купера, не кажучи про
те, щоб писати подібні речі: «Їх чекає
нудний, але дуже серйозний Гліб
Успенський
<...>
Бульварної
нісенітницею і дитячою забавкою
називали ми те, що на заході
вважається
класичним.
Фабулу!» [9: 343]. Фабула в розумінні
Л. Лунца – це «уміння поводитися зі
складною інтригою, зав’язувати і
розв’язувати
вузли,
сплітати
і
розплітати», – тобто все те, що
складає
основу
пригодницької
літератури. Фабула «означає те, що
один
з
вчителів
Лунца
<...>
Шкловський уважав за краще б
назвати на той час сюжетом, тобто
засобом побудови, на відміну від
фабули
як
матеріалу,
що
є
композиційно
організований
у
сюжеті» [4: 614].
Літературна група «Серапіонови
брати»
була
тісно
пов’язана
з
російським формалізмом. На початку
свого
творчого
шляху
майбутні
«серапіони»
були
активними
учасниками семінарів та лекційних
курсів
В. Шкловського
«Теорія
сюжету», Ю. Тинянова «Пародія в
літературі»,
що
проводились
у
петроградському Будинку мистецтв.
Згадані формалісти часто відвідували
творчі засідання «серапіонів», брали
активну участь у житті угруповання,
підтримували
письменників,
розвивали
ідеї,
запропоновані
Л. Лунцем. Варто зазначити, що

молоді митці вважали В. Шкловського
своїм «братом», він навіть мав
жартівливе прізвисько – «скандаліст».
Л. Лунц писав, що В. Шкловський –
«серапіонів брат був і є» [9: 341]. Після
статті «На Запад!» В. Шкловський в
одній із рецензій про літературну
групу спирався на ідеї, запропоновані
Л. Лунцем, і так само протиставив
російську літературу «старої школи»
творчості молодших митців, які
прагнули до розвитку принципів
західної художньої прози, до розвитку
сюжетної прози. Отже, звернення тут
до терміна «фабула» в статті Л. Лунца
зумовлено зв’язком із російськими
формалістами, які активно вживали
цей термін. У статті «На Запад!» автор
зазначає, що провінційний характер
російської літератури виявляється в
презирливому ставленні до фабули, до
тих
надбань,
що
«видобуто
багаторічною
копіткою
роботою,
створено
прекрасною
культурою» [9: 344].
Далі Л. Лунц поступово розглядає
сучасний стан драми та епосу в
російській
літературі.
Автор
категорично стверджує: «Російського
театру
не
існує.
Немає
і
не
було» [9: 344].
Таке
ставлення
зумовлено тим, що драматурги не
знають
«найпростіших
законів
сценічної
дії» [9: 345], відсутністю
гострих конфліктів у драматичних
творах, що робить їх несприятливими
для сценічного втілення в театрі, тому
що драматичні твори несценічні,
вони
позбавлені
напруженого
конфлікту. «Виїжджати в драмі на
тонкій психології, народній мові, на
соціальних мотивах не можна. Якщо
дія розвивається неправильно, п’єса
нікудишня, навіть якби в ній були
геніальні психологічні дослідження та
соціальні
одкровення.
Російський
театр женеться перш за все за
соціальними
мотивами,
за
психологічною правдою, за побутом.
Російський театр техніку інтриги,
фабульну традицію ігнорує. І тому
російського театру не існує. Є
найкращі драми для читання –
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Тургенєва,
Чехова,
Горького»,
–
зазначає
Л. Лунц [9: 344–345].
Російський театр, на думку автора, не
має тих специфічних традицій, що
формують особливу творчу школу.
Письменники-драматурги
віддають
перевагу
декларуванню
власних
світоглядних поглядів, що призводить
до панування в драматичних жанрах
філософії, соціології, психології та
нехтування традиційними законами
театрального мистецтва. Особливо
гостро
кризові
явища
театру
виявляються в сучасній письменнику
драматургії: «Громадськість повела
російську драму на нові місця, де <...>
без будь-якої західної техніки, без
усіляких тем, машин та хитромудрих
пристосувань
виросла
російська
«справжня» драма: ситна, жирна,
провінційна
й
сценічно
безграмотна» [9: 345]. Л. Лунц уважає,
що сценічність та привабливість,
цікавість для глядача є основними
чинниками,
що
зумовлюють
існування
драми
в
мистецтві.
Більшість сучасних йому творів
транслюють
певні
соціальні
та
ідеологічні переконання драматургів,
що є неприйнятним для розвитку
цього літературного роду. Л. Лунц
переконаний, що «тільки «низький»
водевіль, до якого не спустилася
громадська думка, зміг розвинутися в
систему. І російський водевіль –
єдине, чим може похвалитися наша
сцена» [9: 345]. Він називає водевіль
єдиним гідним жанром сучасного
театру, тому що його специфіка має
характеристики, які найбільш цінує
автор статті – плутанина, неочікувані
та випадкові збіги, перипетії. Як
бачимо, для письменника важлива
привабливість твору для глядача,
можливості його сценічного втілення.
У цих роздумах автора про
особливості існування драматичних
творів
у
сучасній
російській
літературі розкривається його талант
науковця-теоретика,
що
глибоко
розумів процеси художньої творчості.
І в цьому разі переконання Л. Лунца
про життєздатність водевілю, який

єдиний із багатьох жанрів зміг
створити
особливу
літературну
традицію, свідчить про розуміння
відсутності популярних у глядачів
театральних
репертуарів
та
незатребуваності творів талановитих
митців через засилля вульгарного
соціологізму.
Л. Лунц,
вивчивши
жанрові особливості водевілю, що не
втратив
своєї
глядацької
популярності,
визначив
необхідні
умови
та
закономірності
життя
драматичного
твору
на
сцені.
Очевидно, що категорію фабули в
драматургії Л. Лунц співвідносить з
визначенням
театральності
та
сценічності, що орієнтуються на
інтерес
і
психологію
глядача.
Сценічність досягається роботою над
фабулою п’єси, під якою автор
розумів певну техніку побудови
твору, наявність таких ефективних
прийомів, які дають змогу викликати
в глядача інтерес та емоційний
відгук.
Наступна
частина
доповіді
Л. Лунца присвячена кризі романного
жанру.
Реалістичні
твори
І. Тургенєва,
І. Гончарова,
Ф. Достоєвського, Л. Толстого автор
називає
«чудовою
системою
російського
роману» [9: 345],
яка
перестала
існувати.
Причини
відсутності романів він пояснює
неувагою до формального боку твору,
тим, що письменники, засвоївши
ідейний зміст, філософські положення
романної творчості Ф. Достоєвського
та Л. Толстого, усе інше вважають
другорядним, порушуючи гармонійну
єдність форми та змісту: «У нас роман
помер, тому що ми забули про фабулу,
про композицію, тому що померла й
без того несильна фабульна традиція.
Хто до останнього часу займався
композицією
Достоєвського
або
Толстого? Критику цікавили проблеми
чорта
і
Бога,
зла
і
добра.
Письменників-послідовників – ті ж
філософські та соціальні питання або,
в кращому випадку, техніка письма,
стилістичні прийоми. А те, що
російські романісти, особливо Толстой
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<...> працювали над фабулою, над
зав’язкою і розв’язкою, вчилися
композиції у західних письменників, –
цього ніхто не бачив» [9: 346]. Усю
сучасну
літературу,
для
якої
характерні стилізація, психологізм,
ідеологія, орнаментальність, Л. Лунц
називає нудною та безграмотною і
знову проводить паралель із західною
літературою, де «від письменника
обов’язково вимагають одного <…>
щоб
цікаво
було
читати,
щоб
відірватися не можна було від
інтриги.
Це
перша
вимога
й
найскладніша <...> Бальзак уводив в
реалістичний
роман
авантюрний
сюжет <...> Діккенс захоплював
читача <...> Флобер схилявся перед
Гюго. Золя, «натураліст», шукав в
буденному житті потужної інтриги
<...> Культура фабули на Заході
непереможна. І тому західний роман
не помер» [9: 347].
Для Л. Лунца проза – «результат
тривалої спільної діяльності багатьох
поколінь письменників, більшість із
яких може бути й невідомими.
Популярна в ті роки вольфлінівська
ідея історії мистецтв без імені <...>
Лунцем <...> застосовується до прози.
За Лунцем, у Заходу треба вчитися
перш за все тому, що там був
пройдений
тривалий
шлях
вироблення фабули, на якій у молодої
російської літератури не вистачило
часу» [4: 614].
Бесфабульність
сучасної йому літератури Л. Лунц
пояснює
пануванням
суспільної
критики, яка підпорядковує собі
художню
творчість
і
вимагає
«відображення дійсності, життєвих
взаємин
<...>
Відображення
це
повинно стати центром, цілим, усім.
Усе штучне – неприпустимо. А
складна фабула завжди штучна,
вигадана. Тому – геть її?» [9: 347]. Це
риторичне
питання
дає
змогу
Л. Лунцу вступити в полеміку з
офіційною критикою, з тими, кого він
називає «народники», маючи на увазі
їх прагнення насадити письменству
побут, натуралізм, орнаментальну
прозу. І далі автор висловлює ключову

для розуміння його творчих завдань
думку
про
те,
що
«мистецтво
перетворює світ, а не змальовує
його» [9: 347], тому «народництво –
ось типове потворне породження
нашої антифабульної критики <...>
Більшість наших письменників пішло
туди,
звідки
ми
відійшли.
У
народництво! Ви – народники, типові
російські провінційні й нудні, нудні,
нудні письменники» [9: 348].
У висновку Л. Лунц звинувачує
«серапіонів» й себе самого в зраді
фабули, західної орієнтації, адже
братство створювалося як «яскраве
фабульне,
навіть
антиреалістичне» [9: 348], але через
два
роки
молоді
письменники
«кинули, забули, продали фабулу за
юшку
сочевиці
літературного
крикливого успіху» [9: 349]. Л. Лунц
закликає «братів» учитися фабулі,
створювати погані, але фабульні
твори, стати тими, хто відновить
втрачену фабульну традицію й своїм
безуспішним
досвідом
відкриє
можливість
іншим
поколінням
створювати
талановиті
фабульні
твори: «Найімовірніше, з нас і нічого
не вийде. Але я знаю, вірю, що за
нами прийдуть інші і треті, які
рушать по тій же дорозі, які
скористаються
нашими
малими
досягненнями, щоб піти далі» [9: 350].
Л. Лунц
наполегливо
закликає
письменників вчитися в західної
літератури, орієнтуватися на західну
традицію: «На Захід! Той, хто хоче
створити російську трагедію, повинен
вчитися на Заході, бо в Росії вчитися
ні в кого. Той, хто хоче створити
російський
авантюрний
роман,
повинен вчитися на Заході, бо в Росії
вчитися ні в кого. Але той, хто хоче
відновити російський реалістичний
роман, і того я запрошую дивитися на
Захід! <...> Дивіться на Захід, якщо
не хочете вчитися в нього!» [9: 351].
Через два роки питання, до яких
звертався Л. Лунц, актуалізуються в
Україні в літературній дискусії 1925–
1928 рр., яка «виходила далеко за
межі своєї доби, мала свою традицію,
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охоплювала
проблематику,
що
тривожила
національно
свідоме
українство» [6: 430].
В. Дмитренко
зазначає,
що
М. Хвильовий
був
основною
постаттю
літературної
дискусії та задекларував дві основні
ідеї:
«необхідність
європейської
орієнтації української літератури і як
похідна з неї – важливість у цьому
зв’язку боротьби з провінційністю,
проти масовізму» [2]. Саме ці ідеї було
розвинуто за два роки до цього у
статті Л. Лунца «На Запад!». У
памфлетах М. Хвильового та виступах
його
однодумців
було
висунуто
концептуальні
для
української
культури положення: Європа чи
Просвіта,
«психологічна
Європа»,
«азійський
ренесанс»,
«романтика
вітаїзму», Україна чи Малоросія.
Програма
полеміста,
на
думку
М. Шкандрія,
«була
сміливим
і
захопливим проектом, навколо якого
об’єдналося
багато
найкращих
тогочасних письменників, – творення
української літератури, яка говорить
універсальною мовою мистецтва й
веде
діялог
із
великими
книгами» [14: 257]. Тут було відкинуто
деестетизацію мистецтва футуристів
та
пролеткультівців,
ідеали
«етнографічної
школи
(яка
не
керувалася жодною теорією і не йшла
далі не мудрованого показу якихось
місцевих
і
другорядних
речей)» [14: 257].
Програма
М. Хвильового та митців-«олімпійців»
висувала літературний ідеал, що став
«вишуканим
інтелектуальним
мистецтвом,
певним
своєї
літературної техніки, яка проникала в
свідоме і підсвідоме й порушувала
підставові
філософські
питання.
Мистецтво, як заявляв М. Хвильовий,
«для розвинених інтелектів», і творити
його можуть лише особистості з
надзвичайно
чутливою
нервовою
системою» [14: 257].
Парадоксальність
літературної
дискусії полягає в тому, що всупереч
тоталітаризму,
вважає
О. Пахльовська,
у
1920-ті
роки
набуває величезної сили імпульс

європеїзації національної культури,
«Україна і Європа – тема ця є
фактично фундаментом тогочасної
теоретичної
самосвідомості
української
культури.
Аспект
політичний цієї теми мав чітку й
виразну
орієнтацію:
повернення
України
обличчям
до
Європи
означало, нарешті, цілковитий відрив
від старої імперії, від «центру», який
віками перешкоджав Україні збутись
як
повноцінній
європейській
державі» [12: 111–112].
С. Павличко
зазначає, що в літературній дискусії
«найбільша проблема виникла з
визначенням змісту самої «Європи».
Які
історичні,
географічні,
філософські поняття й політичні
реалії
сюди
включаються?
І
передовсім, класична чи сучасна
Європа? Реально наявна сьогодні в
певних
художніх тенденціях
чи
міфологічна,
вигадана?» [11: 202–
203]. Дослідниця вважає, що Європа
М. Хвильового символізує прогрес та
цивілізацію, тому «ніколи не бачилася
ним як реальна цілість різних
суперечливих культурних і політичних
напрямів, відмінних національних
шляхів окремих країн та культур. Це
була
ідеалізація
однієї
лінії,
тенденційно спрепарованої, навіть
вигаданої» [11: 202–203].
За
М. Хвильовим в історії 1920-х років,
на думку С. Павличко, «традиційно
закріпилося
місце
архетипного
західника. Його гасла Європи на
противагу
«Просвіті»,
«геть
від
Москви», олімпійства (яке можна
розшифрувати як елітарність) на
противагу масовізму, що викликали
різку критику з боку офіційної
партійної лінії й, урешті, капітуляцію
Хвильового,
здається
це
підтверджують» [11: 200].
«Психологічна
Європа»,
за
М. Хвильовим,
утілюється
через
«європейського
інтелігента»,
«фаустівський тип» людини, що несе в
собі
допитливість,
соціальну
активність [13]. Отже, такі риси
мають бути в сучасного українського
митця, який справді прагне бути
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європейцем. Теза про «психологічну
Європу»
припускала
«вироблення
особливого типу культури, який би
сприяв
подоланню
рабського
комплексу
провінційщини,
стимулював
становлення
антропологічного
ідеалу
«громадського людини» фастівського
психотипу, репрезентованої вічними
образами Фауста, Гамлета і Дон
Жуана» [6: 407].
М. Зеров так само, як і Л. Лунц,
вважав,
що
позбутися
провінціальності
можна,
тільки
засвоюючи європейській культурний
досвід, що досягається самоосвітньою
працею: «Не уникаймо і старої
Європи, і буржуазної, і навіть
феодальної.
Не
лякаймося
її
психологічної зарази (хто знає, може,
пролетареві краще вже заразитися
класовою
окресленістю
західноєвропейського буржуа, аніж
млявістю
російського
«кающегося
дворянина»),
освоюймо
джерела
європейської культури, бо мусимо їх
знати. Щоб не залишитися назавжди
провінціалами. І на звернене до
молодої молоді «Камо грядеши?»
Хвильового відповідаймо: Ad fontes!
Тобто йдімо до перших джерел,
доходьмо
коріння» [3: 577–578].
Погодимось із Р. Мовчан у тому, що
«тонко, глибинно, можливо, на рівні
підсвідомості М. Зеров зреалізовує
етнозахисну функцію культури, яка,
за
Л. Гумільовим,
передбачає
«відторгнення
«антиситеми»,
протипоказаної
для
зростання
молодої,
ще
«непевної
себе»
української
нації»
(чи
літератури)» [10: 10].
Учасники дискусії, які були на
протилежних позиціях, говорили про
те, що «хатні европейці зовсім таки
«перекапустили», борючись із чужими
впливами й захищаючи Европу.
Одвертаються од Москви й дивляться
на Европу, а Европа (й Америка) сама
дивиться на Москву й чекає од неї
нового слова» [15: 8–9]. В. Юринець
застерігав, що «європейські орієнтації
українців дали тільки нові попелища

для
українського
працюючого
люду» [15: 192]. Л. Кавун зауважує,
що ця полеміка була небезпечною,
оскільки «кожний, хто виступав за
самобутність українського мистецтва,
захищаючи
внутрішній
світ
художника, як правило, потрапляв у
ситуацію, коли будь-який демагог,
прикриваючись
фразами
про
суспільну
корисність,
соціальне
замовлення,
міг
політично
опаплюжити прихильника творення
справжньої літератури» [5: 57].
На
відміну
від
опонентів,
М. Хвильовий у процесі літературної
дискусії писав про необхідність
позбутися російських впливів та
перестати
ідентифікувати
власну
оригінальну, самодостатню творчість
як периферійну та вторинну щодо
російської культури: «Без російського
диригента
наш
культурник
не
мислить себе. Він здатний тільки
повторювати зади, мавпувати. Він
ніяк не може уявити собі, що нація
тільки тоді виявляє себе, коли знайде
їй одній властивий шлях культурного
розвитку. Він не може уявити, бо
боїться – ДЕРЗАТЬ!» [13: 861]. Отже,
українська культура, щоб позбутися
провінційності,
має
обрати
європейський шлях ще й тому, що
«Росія щодо Європи й сама була не
центром,
а
провінцією» [10: 7].
Погодимось із думкою Ю. Коваліва
про те, що «М. Хвильовий наголосив
на небезпеці абсолютизації російської
літератури,
закомплексованої
на
стереотипах мислення письменника,
який,
ставши
«рабом
свого
суспільства»,
продукує
образи
«жидкобородого
московського
інтелігента», перейнятого проблемами
«теософії, порнографії, розчарування
й самогубства». Надто суровий присуд
«Великій російській літературі» був
зумовлений її загальним «пасивнопесимістичним»
настроєм,
де
панувала
«тоска
«російської
ширі» [6: 432].
Ці
характеристики
ілюструють
не
тільки
позицію
М. Хвильового та його однодумців,
але й Л. Лунца, який бачив небезпечні
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КОНЦЕПТ «ЩАСТЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ВИМІРІ Б. АНТОНЕНКАДАВИДОВИЧА
К. О. Протопопова*
Стаття присвячена з’ясуванню специфіки відображення особливостей функціонування
концепту «щастя» в прозі Б. Антоненка-Давидовича з акцентуванням уваги на його
еволюції. Творчість кожного письменника дає змогу відтворити його унікальну картину
світу, складовими якої є концепти, їх виділення й узагальнення сприяє більш повному й
об’єктивному розумінню творчості митця. Концепти є своєрідним художнім утіленням
світосприйняття
письменника,
результатом
взаємодії
індивідуально-творчої
майстерності з довкіллям і часовими реаліями. Творчість Б. Антоненка-Давидовича
акумулює в собі особистий досвід письменника, засвідчує унікальність його світобачення,
розкриває культурний і життєвий досвід, відображає його рецепцію світу.
Концепт «щастя» представлений із різною конотацією в усіх періодах творчості
письменника. Його розуміння персонажами творів Б. Антоненка-Давидовича зазнає
еволюції. Спочатку відчуття щастя корелює зі спогадами про дитинство, коханням до
жінки, «сродною» працею, поступово трансформуючись у доросле свідоме почуття
взаємного кохання. Твори письменника засвідчують поступове усвідомлення істинного
щастя. Знаковим для розуміння специфіки функціонування концепту «щастя» у
творчості Б. Антоненка-Давидовича є оповідання «Щастя». Це один з останніх творів
письменника, написаний у вже досить зрілому віці, тому концепт «щастя» представлено
тут найповніше, репрезентовано всі його складові, які в ранній творчості були намічені
лише пунктирами. Твір є вершинним щодо розуміння концепту «щастя» письменником. З
висоти літ та свого життєвого досвіду Б. Антоненко-Давидович доводить, що вічні ідеали
– кохання до жінки й любов до людей – дають людині істинне відчуття щастя.
Ключові слова: картина світу, концептуальна домінанта, підходи до розуміння
щастя, складові щастя, щастя, щаслива людина
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THE CONCEPT OF «HAPPINESS» IN THE ARTISTIC SURVEY BY
B. ANTONENKO-DAVYDOVYCH
Protopopova K. O.
The article is devoted to elucidating the specifics of reflecting the peculiarities of the
functioning of the concept of «happiness» in B. Antonenko-Davydovych’s prose with emphasis on
its evolution. The creation of each writer provides an opportunity to reproduce his unique picture
of the world, the components of which are concepts, their selection and generalization contributes
to a more complete and objective understanding of the artist’s creation. The concepts are a kind
of artistic embodiment of the writer’s worldview, the result of the interaction of individual and
creative skills with the environment and temporal realities. B. Antonenko-Davydovych’s creation
concentrates the personal experience of the writer, testifies to the uniqueness of his worldview,
reveals the cultural and life experience, reflects his reception of the world.
The concept of «happiness» is presented with different connotations in all periods of the
writer’s work. The understanding of happiness by the characters in B. Antonenko-Davydovych’s
works is evolving. Initially, the feeling of happiness correlates with memories of childhood, love
for a woman, «related» work, gradually transforming into an adult conscious feeling of mutual
love. The works of the writer testify to the gradual realization of true happiness. The story
«Happiness» is significant for understanding the specifics of the functioning of the concept of
«happiness» in the B. Antonenko-Davydovych’s creation. This is one of the last works of the
writer, that was written at a fairly mature age, so the concept of «happiness» is presented here
most fully, representing all its components, which in early work were outlined only in dotted
lines. The work is supreme for understanding the concept of «happiness» by the writer. From the
height of years and his life experience B. Antonenko-Davydovych proves that eternal ideals – love
for a woman and love for people give a person a true feeling of happiness.
Keywords: picture of the world, conceptual dominant, approaches to understanding
happiness, components of happiness, happiness, happy person

Постановка наукової проблеми.
Літературний
твір
–
унікальна
реалізація
індивідуально-авторської
манери
та
стилю,
особиста
модифікація
концептуалізації
дійсності,
яка
є
відображенням
картини світу митця. Картина світу
будь-якої людини складається шляхом
концептуалізації
дійсності,
виокремлення
основних
буттєвих
домінант. Уявлення про картину світу
письменника можна скласти на
основі цілісного аналізу його творів,
адже кожен концепт існує в системі
інших як одне ціле.
Життєві обставини впливають на
формування
стилю
письменника,
його
картини
світу.
Автор,
пропускаючи крізь призму свідомості
реалії життєвого світу, виробляє
індивідуальний стиль та манеру, а
відтак й унікальну концептосферу.
Концептосфера
письменника
складається з досвіду, життєвих
реалій
навколишньої
дійсності,
читацької лектури й уподобань,

заглиблена
в
етнокультурний
контекст.
Концептосфера є усвідомленням
світу митцем, його враженнями від
нього, які представлені в художніх
творах
автора.
Творчість
Б. Антоненка-Давидовича
не
виняток.
Осмислення
її
крізь
квінтесенцію
концептів,
які
є
базовими
для
його
творчості,
вважаємо доцільним. Їх виділення й
своєрідне дешифрування становить
важливий аспект аналізу творчої
спадщини митця. У концептосфері
творчості Б. Антоненка-Давидовича
простежуємо функціонування таких
концептів, як істина, пісня, родина,
смерть, лабіринт, щастя та ін.
Концепт
«щастя»
найповніше
представлено
в
однойменному
оповіданні «Щастя», проте він також
має низку втілень в інших творах
письменника.
Їх
виокремлення
уважаємо
актуальним
для
усвідомлення
особливостей
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художнього
світу
Б. АнтоненкаДавидовича.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Творчість Б. АнтоненкаДавидовича
розглянули
в
літературно-критичному дискурсі 2030-х років ХХ ст. О. Білецький,
В. Василенко, В. Коряк, І. Лакиза,
Я. Савченко, Г. Сивокінь, С. Щупак,
Ф. Якубовський, Б. Якубський та ін.
Сьогодні маємо численні публікації
щодо
вивчення
творчості
Б. Антоненка-Давидовича (Л. Бойко,
В. Дмитренко, О. Хамедова, О. Хмель,
Д. Чуб (Нитченко)
та
ін.).
В. Дмитренко
в
дисертаціях
«Б. Д. Антоненко-Давидович
у
літературному процесі 20-30-х років»,
«Творчість митців об’єднання «Ланка»МАРС у літературному процесі першої
третини
ХХ
століття:
аспекти
перцепції та рецепції» досліджувала
основні
проблеми
становлення
Б. Антоненка-Давидовича
як
письменника в контексті епохи,
особливості його творчих пошуків,
витоки й вияви стилю письменника,
місце й роль митця в історії
української
новітньої
літератури.
О. Хамедова
в
дисертації
й
монографії
«Доля
і
творчість
Бориса Антоненка-Давидовича»
простежила взаємозв’язки долі та
творчості й відповідно – біографічної
та творчої сутностей митця. Проте
окремо
концептосферу
творчості
письменника не розглянуто.
Дослідження
концепту
«щастя»
спостерігаємо
в
основному
в
лінгвістичних дослідженнях. Тому
вбачаємо недостатність осмислення
цього
концепту
з
позиції
літературознавства,
зокрема
в
текстах художніх творів. Концепти
крізь
літературознавчу
рецепцію
вивчали Т. Сивець, Л. Суворова та ін.
Наприклад, Т. Павлінчук розглядала
концепцію щастя та її художнє
вираження в романі В. Винниченка
«Лепрозорій»,
О. Кордонець
опрацьовував осмислення концепту
щастя в мініатюрах Б. Лепкого «Цвіт
щастя» та «Щастя» Лесі Українки. У

Б. Антоненка-Давидовича
простежуємо наскрізність концепту
«щастя» у творах різних періодів.
Зокрема, у романі «За ширмою»,
повістях
«Тук-тук»,
«Смерть»,
оповіданнях
«Золотий
кораблик»,
«Бабині казки», «Синя Волошка»,
«Образа»,
«Спокуса»,
новелах
«Зустрілися», «Мертві не воскресають»
та ін. Проте концепт у названих
творах не є домінантним. Вершинним
у
відтворенні
різних
складових
концепту є оповідання «Щастя».
Тому дослідження концептосфери
письменника з акцентуванням уваги
на окремих складових концепту
«щастя» вважаємо актуальним.
Мета дослідження. Пропоноване
дослідження покликане окреслити
особливості
функціонування
й
основні складові концепту «щастя» у
творчості Б. Антоненка-Давидовича.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Однозначного
та
універсального
визначення поняття «щастя» не існує.
Проте проблема розуміння поняття
«щастя» є доволі актуальною у
філософії та психології, етиці та
естетиці,
мистецтвознавстві
та
літературознавстві, педагогіці тощо,
адже усвідомлення себе щасливою
людиною істотно впливає на життєві
функції та життєвий процес.
К. Скворцова
наголошує
на
важливості
вивчення
феномену
щастя, оскільки це «диктується тим,
що викривлене уявлення про нього
може
зробити
життя
людини
нещасливим, адже сучасна людина
має досить туманне уявлення про
щастя, звичайно як про стан, який їй
іноді доводилось переживати, але
постійне
перебування
в
якому
недосяжне» [13: 222].
З позиції етики щастя це «стан
найвищого внутрішнього вдоволення
людини
умовами
свого
буття,
повнотою і осмисленістю життя,
реалізацією
свого
людського
призначення» [14: 400].
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Під щастям Ричард Леєр вважає
«почуття того, що вам добре: ви
радієте життю і хочете зберегти це
почуття» [11: 26].
Отже, щастя полягає «не у свободі
від неприємностей, а в протистоянні
неприємностям, боротьбі з ними та їх
подоланні» [Цит. за: 12: 87].
Розуміння
Б. АнтоненкомДавидовичем щастя можна віднайти
в листуванні з Д. Чубом (Нитченком)
від 27 лютого 1972 року. Він
висловив свою вдячність за високу
оцінку його літературної роботи, а
особливо за усвідомлення авторського
розуміння щастя: «Щастя – поняття
відносне й до нього треба підходити
діалектично, залежно від часу й
обставин, серед яких живе людина;
те, на що сьогодні не звертає уваги
людина, завтра може видаватися їй
щастям і навпаки» [2: 73]. Тобто
«маємо на увазі щастя визначеної
людини, конкретне щасливе життя з
його мінливістю та переживаннями.
Але абстрактне щастя розуміється
інакше – як сукупність рис, загальних
всім щасливим людям. У першому
значенні щастя однієї людини може
дуже відрізнятися від щастя іншої,
тоді як,згідно з другим, існує єдине
щастя, бо слово «щастя» охоплює
тільки риси, загальні всім щасливим
людям» [8: 16].
У статті «Про щастя» [16: 55–74]
П’єр Тейяр де Шарден виокремлює
три форми щастя, які, на його думку,
суперечать одна одній. Він називає їх
«щастя спокою», «щастя задоволення»
й «щастя розвитку». «Щастя спокою»
полягає
в
зменшенні
кола
спілкування, скороченні життєвих
потреб, обмеженні себе турботами.
Необхідно прагнути меншого, аби
залишатись у зоні свого внутрішнього
комфорту.
«Щастя
задоволення»
передбачає насолоду миттю, спонукає
до досягнення зручного стану для
того, щоб влаштуватися добре та
«живитися» й користатися зовнішніми
факторами, аж ніяк не обтяжувати
себе, турбуючись про дії. «Щастя
розвитку» можна досягти, лише

плідно та наполегливо працюючи,
тобто наші старання, які свідомо
спрямовані на досягнення результату,
є особистісним «щастям розвитку». Це
також знаходить своє відображення в
постійному
прагненні
рухатись
уперед, а отже, удосконалюватися.
Саме цей рух по висхідній, цю
градацію можна вважати «щастям
розвитку».
Послуговуючись
міркуваннями
П’єра Тейяра де Шардена про щастя
та форми його класифікації, ми
виокремили
у
творчості
Б. Антоненка-Давидовича
декілька
складових концепту «щастя»: щастя –
у спогадах про дитинство; щастя – у
спогадах про жінку; щастя – у
«сродній» праці; щастя – у взаємному
коханні; щастя – у гуманізмі.
Щастя
–
у
спогадах
про
дитинство.
Твори
для
дітей
Б. Антоненка-Давидовича
сповнені
життєствердного
оптимізму
та
висвітлюють повчальні уроки життя.
Його автобіографічні твори «Золотий
кораблик» та «Бабині казки» пройняті
розповідями про щасливе безтурботне
дитинство.
В оповіданні «Золотий кораблик»
хлопчина,
який
усе
ж
таки
насмілився драти пташині гнізда
заради забави з однолітками, своїм
прикладом показує, що не кожна
мета виправдовує засоби. Він викрав
пташенят, але, похапцем тікаючи,
упав та впустив галченят, і їх змило
водою під натиском сильної зливи.
Після завершення раптової бурі його
увагу привернув золотий кораблик,
якого він побачив на воді. Саме
оманливий золотий кораблик стає
переламним моментом оповідання й
допомагає
головному
персонажу
осягнути істинні цінності життя та
відчуття себе справді щасливим. У
творі автор майстерно відтворює
душевні
дитячі
переживання,
проводячи
паралель
із
матір’ю
головного
персонажа,
яка
ці
переживання та тривоги вгамовує.
Звичайно, кожна мати любить свою
дитину
найщирішою
та
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найвідданішою любов’ю. Так само й у
цьому творі мати, незважаючи на
інколи халамидну поведінку сина,
завжди готова прихистити своє дитя.
Повернувшись додому після пошуків
галченят,
замучений
хлопчина
знайшов найбажаніший прихисток у
теплих
материних
руках
та
усвідомив, що любов матері дає
найбільше щастя: «Мати підійшла до
мене й легенько погладила по голові,
заглядаючи в мої очі <…> Почувши
коло себе збентежений материн голос,
я уявив собі зараз, як би то голосила
моя мати, коли б мене не стало, як
тих пташенят. Пригадав, як крякала
в розпуці галка над дахом, і не
витримав. Ревне ридаючи, я уткнув
голову в шкарубкі, але такі теплі й
пестливі
руки
моєї
здивованої
матері...» [1: 140].
На щастя, він зрозумів свою
провину та виніс повчальний урок на
все життя. Отже, трагічність ситуації
мала настільки сильний вплив на
дитячу особистість, що він надовго
запам’ятав цю ситуацію: «І досі мені
соромно за мій вчинок і боляче за ту
галку та її галченят» [1: 140].
В оповіданні «Бабині казки», які
сам автор позначив як «з дитячих
вражень», репрезентовано подробиці
дитинства головного персонажа. Він
розповідає нам про те, яким «різним»
воно було, адже він гостював у своїх
двох бабусь: у баби Олександри по
батькові, яка жила в Недригайлові, й
у баби Олени по матері з роменського
Засулля.
Спогади
про
бабусь
позначені теплими й затишними,
радісними й щасливими враженнями:
«У роменської лагідної бабусі в хаті
мирно вистукують час дивовижні
старі дзиґарі з зозулею, пахне м’ятою і
любистком, а ввечері десь у запічку
затишно цвіркає без угаву цвіркун.
Коло хати садок з сливками та
грушками, якими бабуся частує мене,
два вулики з клопіткими, як і сама
бабуся,
бджілками...
У
недригайлівської баби на клуні живе
лелека, або чорногуз, як каже баба, а
за клунею – хащі бузини, де добре

ховатись, і з якої можна легко
зробити цікаву пукавку... Ну, хіба ж
не рай!» [4: 552].
Хоч ставлення хлопчини до бабусь
дещо відрізнялося, проте це аж ніяк
не
зменшувало
їхньої
взаємної
турботи та любові. «Я побоювався
баби Олександри і сам до неї ніколи
не підходив. Та баба Олександра
могла бути й іншою» [4: 553], –
говорить головний персонаж. Варто
згадати
моменти,
коли
баба
Олександра
заходилася
грати
з
онуками в гусей та вовка: «<…>
весело
кричимо
ми
[онуки
–
уточнення наше – К. О.] й стрімголов
летимо до теплих бабиних колін, а
вона, як добра господиня гусей,
пригортає
кожного
з
нас
до
себе» [4: 553]. Усе це свідчить про
позитивні
спогади
дитинства.
Мудрість та досвід баби Олександри
формували в онука любов до життя,
справедливості та істини, вона своїми
казками та піснями, «<…> і гадки не
маючи про те, перекинула немилому
онукові хиткий місток від давньої
давнини
до
недалекого
майбутнього» [4: 558] та пробудила
«<…> мішане почуття жалю, кривди й
гарячої
любові
до
чогось
неусвідомленого
ще,
але
такого
великого й дорогого, за що не жаль і
життя своє віддати…» [4: 558].
Отже, дитячі твори Б. АнтоненкаДавидовича сповнені відчуття щастя,
яким було наповнене його дитинство.
Щастя – у спогадах про жінку. У
творах «Синя Волошка», «Смерть»,
«Образа», «За ширмою», «Мертві не
воскресають»
та
інших
автор
епізодично зображує, як життя його
головних
персонажів
неодмінно
пов’язане з першим чистим почуттям
любові, яке давало усвідомлення
щастя.
В оповіданні «Синя Волошка»
розуміння щастя позначається в
передчутті зустрічі з коханою жінкою.
Зокрема, Василь, спілкуючись із
Санею, яку він називав Синя
Волошка за її блакитні очі: «<…> крізь
серйозно-насуплені, зовсім дитячі
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брови дивляться дві сині волошки.
Сині, сині» [3: 4], усвідомлює, що
«таке наївне, хороше дівча» припало
йому до душі. І хоча він називає її ще
дитиною, яка багато чого не розуміє в
житті: «Ах, Саню, яка ви ще дитина!
Скільки у вас тої наївності, і поруч –
жвавості! І це – добре» [3: 13], проте
сам
уже
встиг
усвідомити
і
признатися самому собі: «Мені стало
до болі радісно, немов і справді мені
зараз одкрило свої обійми містичне
щастя» [3: 14]. Вочевидь, це почуття в
нього сублімується в більш високе –
кохання. І ця товаришка Саня
залишилась у його серці та душі. Він
навіть зізнається, що полюбилася
йому
залізниця,
адже
саме
із
залізницею в нього був пов’язаний
шлях додому з фронту. І він «шукав» її
повсякчас, бо там повинна бути й
Синя
Волошка.
Маючи
змогу
повернутися
додому,
Василь
почувався щасливо, бо знав, там буде
його Саня. Тобто саме передчуття та
очікування зустрічі з дівчиною, яка
йому подобається, додавали йому сил
та наснаги, а відповідно викликали
таке радісне почуття щастя.
Кость
Горобенко,
головний
персонаж
повісті
«Смерть»,
неодноразово згадує свою кохану
Надю, яка приходила до нього уві сні.
Спогади про Надю сповнювали його
серце
швидкоплинним
відчуттям
щастя, яке було в них, про перші
серйозні стосунки з дівчиною. Вони
були теплими та щемливими: «Надя
вмерла, вмерла тільки фізично, а коли
з’явиться рідко уві сні, вона буде
просто
Надею,
«дореволюційною»
Надею» [5: 62].
На думку В. Дмитренко, згадка про
«своє перше кохання, дівчину, з якою
в нього був перший еротичний досвід,
у Горобенка виникає кожного разу,
коли в його житті відбуваються якісь
значні, на його думку, події. У даному
випадку
слід
говорити
про
протиставлення
двох
еротичних
ініціацій Костя, які увиразнюють
різницю між минулим і теперішнім,
між
Костиком
і
Костем

Горобенком» [9: 77–78].
Вона
зазначає, що «трагедія Горобенка в
тому, що він володіє здатністю
відчувати
одночасно
два
протилежних
почуття,
а
його
самоусвідомлення
постійно
коливається
між
«гімназистиком»
Костиком і більшовиком Горобенком,
який здатний убити людину на шляху
до дуже примарного щастя» [10: 246].
Спогади про Надю осяювали душу.
Вона була його коханою дівчиною,
його відрадою та втіхою, світлою та
прекрасною, як «сонце! Це ранкове,
вічно молоде, завжди бадьоре сонце!..
Чому, коли воно сяє так, як зараз,
коли воно пестить одімкнену душу й
розхристані груди, – так раптом, так
несподівано
пригадується...
Надя!» [5: 92]. Хвилинні думки про
Надю навіюють роздуми про те, що
для Горобенка вона була чимось
недосяжним та невинним: «Тепер же
Надя залишиться назавжди такою, як
була тоді, в ті далекі, неповоротні дні.
Надя вмерла, але вона житиме як
хороша згадка про першу дівчину, як
чиста пам’ять про першу жінку, що
він її пізнав <…> І це не обітниця його
чоловічої
незайманості,
це
не
сентиментальне «до гробовой доски» –
це звичайне людяне й цілком реальне,
але це все ж таки щось більше за них.
Бо, певно, не можна забути першої
пізнаної жінки, що перед тобою була
дівчина, а Надя ж, Надя...» [5: 93].
Отже, спогади про Надю як про
першу
дівчину
сповнювали
комуністичне життя Костя щастям та
теплом, подумки повертаючи його в
дореволюційні часи.
В
оповіданні
«Образа»
своїм
розумінням
щастя
зі
спогадів
поділився інженер-енергетик Саша,
коли вів розмову про те, як його двічі
в житті серйозно образили. Щастя він
відчув тоді, коли зустрів Магду
Едуардівну Рознатовську й закохався
в неї. Він був «нестямний від
щастя» [6: 336], у «нестерпному стані
благоговіння, екстазу» [6: 335]. Його
вражала краса цієї жінки: її «усмішка
мадонни, що могла б приборкати й
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бувалого
в
бувальцях
лева
зальотника» [6: 335]. Вона була для
нього «неможливо прекрасна й ніколи
недосяжна» [6: 335].
Сам
він
усвідомлював це неймовірне почуття
щастя та ейфорії: «Я, безперечно, був
хворий, але я добре знав, що на мою
хворобу нема ні лікарів, ні ліків. Це не
зрозуміле мені самому почуття так
пройняло мене, що я не тільки
занедбав усякі товариські стосунки,
навчання та різні обов’язки, але й
фізично почав гаснути на очах. Я
попелів
від
вогню
власного
почуття» [6: 337]. Тому він чітко
зрозумів, що то було щире кохання: «І
все ж таки це було кохання, що
давало мені надмірне щастя. Щастя
від того, що ця жінка живе зі мною
на одній планеті, що я бачив її і був
коло неї. Мені нічого від неї не було
потрібно, тільки бачити її, та й то
здалека, так, щоб вона й не помітила
мене: страшно-бо смертному глянути
в боже лице!» [6: 337]. На жаль,
недовгим було щастя Саші. Магда не
змогла вгледіти в ньому не те, що
коханого чоловіка, адже була заміжня
та мала доньку, а й просто людину, не
змогла поважати його саме за це.
«Мене потрясло всього, як від
страшного вдару. Я розплющив очі й,
замість божественних ліній, узрів
потвору, яка не вбачала в мені
людини», – сказав Саша. Отже, його
духовні цінності були набагато вищі
за зовнішню красу Магди.
У романі «За ширмою» головний
герой
Олександр
Іванович
Постоловський постає перед нами як
висококваліфікований лікар, людина,
яка може похвалитися успіхами та
досягненнями в роботі, проте, на
жаль, не в особистому житті. Він має
дружину, сина, матір, але він
нещасливий у шлюбі. За щастя він
має згадки про батьківщину та
рідний Переяслав, а також про
Марусю, яка «зорить перед очима і не
зникає. І не зникне, не забудеться
вона ніколи, бо хіба ж можна забути
першу дівчину!» [5: 533]. У роки
молодості він зробив свій вибір: його

вабила Москва, він навіть соромився
свого походження, тому Переяслав та
Дніпро залишились у минулому, хоча
думки його постійно прикуті до
рідного міста: «Спить і його Маруся,
дрімає і його тихе безтурботне щастя,
що могло б бути, та тепер уже не буде.
Він кидає першу кохану дівчину і,
закоханий у мрію, тікає від свого
щастя. І він увесь – у русі» [5: 533].
Для лікаря Постоловського робота
стає замінником щастя, але не дає
змоги
його
усвідомити
через
віддаленість
від
батьківщини
й
коханої.
Для нього переяславський період
життя – найкращий, найщасливіший,
найширіший,
адже
там
він
зустрічається з нею, з Марусею
Хоменко. Вона – особлива, вона несе
радість у його життя. «<…> Маруся уві
сні – несе йому радість у дійсності.
Цілий тиждень ходив він тоді
наснажений тою маревною зустріччю
з своєю дівчиною, і йому в усьому
напрочуд таланило. Маруся ж бо
приходила не сама – вона вела з
собою його юнацтво, за яким
черідкою тяглися дитячі непорочні
роки, і він увесь одмінявся. Мінялася
навіть його вдача, – він був зо всіма
лагідний, уважний і по-особливому
ніжний <…>« [5: 534]. Кохана дівчина
з юнацьких років символізує добро та
злагоду в його душі. Навіть не те що
згадка про неї позначається щастям,
а вона сама і є для нього щастям:
«Марусю!
Марусю
єдина
й
неповторна! Як мені бракує тебе
зараз! Ти ж бо тільки могла б
зрозуміти мою печаль, мою розпуку й
мою безвихідь. Тільки ти, проста, без
усякої фальші, без зовнішньої і
внутрішньої
косметики,
моя
переяславська
Маруся,
могла
б
розділити по-справжньому моє горе,
полегшити моїй бідній матері її
останні дні на землі; тільки тобі одній
я міг би одверто сказати, як мені
тяжко...
Де
ти,
моя
Марусю?..» [5: 602].
Він
настільки
довіряє їй, що навіть ладен замінити
Васі рідну матір на Марусю, бо певен,
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що «Маруся і в ролі мачухи була б для
Васі в сто разів краща за Нінуматір...» [5: 560].
В
оповіданні
«Спокуса»
Б. Антоненко-Давидович
змальовує
соборного настоятеля отця Йосипа
Федоровського, який часто згадує про
покійну
дружину
Маргариту
Порфирівну, а тому спогади линуть
до його молодості, де було «щастя, що
само
валилося
в
руки
Федоровському» [6: 291] і яке не міг
уявити «парубок, як кажуть, без роду
й племені, що йому може всміхнутися
таке щастя» [6: 290]. Тоді за щастя
молодий Йосип Федоровський вважав
одруження з «гарненькою лицем і
веселою вдачею, яка дарма, що їй
перейшло за двадцять п’ять, чомусь
ще
й
досі
дівувала» [6: 290],
Маргаритою
Дзюбиною,
єдиною
донькою «старого священника удівця
отця Порфирія» [6: 290], адже лише в
мріях Йосип міг собі уявити навіть
спілкування з такою красунею, бо
вона завжди була в товаристві
чиновників. Шлюб йому видавався
цілком «вигідний» та «перспективний»,
адже дружина мала успадкувати
п’ятикімнатний будинок, а також у
нього була можливість отримати
міську парафію на Юр’ївщині. Тому
отець Йосип «так був ошелешений
своїм неймовірним щастям, даним
йому, як незаслужена ласка неба, що
й досі не міг оговтатися <…>« [6: 292].
На жаль, як пізніше з’ясувалося,
щастя було ілюзорним, і, зрозумівши
фальш, отець Йосип повернувся до
«бридкої
картини
реальної
дійсності» [6: 297].
У новелі «Мертві не воскресають» із
циклу
«Сибірські
новели»
Євген
Вадимович
Скоробагатський,
перебуваючи в лікарні, а згодом й в
ОП у стані агонії, на грані життя та
смерті, без зайвої втіхи йому «<…>
лишалось тільки згадувати далеке
минуле.
Хочеться
відтворити
в
пам’яті щось світле й радісне, але де
його взяти в тих спогадах?» [6: 172] і
він із «<…> кволою радістю поринав у
бездум’я, а за ним і в забуття» [6: 181].

У його пам’яті виринали дівчата, з
якими він мав інтимні стосунки.
Проте за них йому було соромно
перед мамою та й перед самим собою.
«Тільки один його інтимний зв’язок
раз у раз спливав на поверхню
минулого, і Євген радо перебирав у
пам’яті всі подробиці його» [6: 173].
Коли він працював кур’єром у
редакції газети, то мав стосунки з
жінкою, яка була набагато старша за
нього. Це можна назвати чимось із
серії «службових романів». А іноді
Євген навіть думав, що це можна
вважати коханням: «А може, це і є те
кохання, де природний потяг двох
статей
зливається
з
якимось
незрозумілим
внутрішнім
спорідненням?» [6: 178].
Вочевидь,
стосунки
з
нею
були
його
найрадіснішим та найяскравішим
періодом до арешту, адже посіли
чільне
місце
в
спогадах.
Другорядними видаються спогади в
тюремній камері про домашню їжу,
коли голод та думки про їжу
заполонили всю пам’ять: «Пригадував,
яка то смачна підсмажена картопля й
свіжий огірок до неї, а головне щоб
було багато хліба. Звичайного чорного
хліба,
якого
можеш
їсти
досхочу…» [6: 169].
У
повісті
«Тук-тук»
старий
телеграфіст
Василь
Григорович
Гусятинський,
проживши
з
дружиною Катериною Сидорівною 27
років та залишившись удівцем із
двома дітьми, із щирим теплом згадує
роки життя з дружиною та її турботу
й піклування, припавши до її могили:
«Йому хотілось поскаржитись, сказати
Катерині Сидорівні, що йому тяжко
живеться і, як жити далі, і що робити
з Наташею і Сашею, він зовсім не
знає. Сказати, що нема в нього чистої
білизни і ніхто більше не варить йому
його улюбленої конфітури з полуниць
і ніколи не зварить... Хотілось удвох
пригадати те все, що було і що тепер
уже
навіки
щезло...» [5: 259].
Вочевидь, саме у своїх спогадах він
був щасливий, вони навіюють радісні
моменти життя. З цього розуміємо,
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що відчуття щастя та задоволення
життям
знаходить
відображення
лише в спогадах головного героя.
Щастя – у «сродній» праці.
«Сродна» праця, за Г. Сковородою,
посідає центральне місце в концепції
щасливої людини. Філософ говорить
про те, що феномен щастя можна
розглядати як хвилинні насолоди,
вищу чесноту, душевне благополуччя,
пошану, радість, благо, свободу,
доброчесність та добродійність лише
тоді, коли людина працює, а її
діяльність є суспільно корисною.
У новелі «Зустрілися» з циклу
«Сибірські
новели»
Б. АнтоненкоДавидович показав, що заарештовані
також мали «своє» розуміння щастя,
яке побутувало в таборах позбавлення
волі. В’язні, які мешкали в казармах і
були під наглядом стрільця ВОХРи
Порфирія Івановича Пєтухова, який
служив на той час на сільгоспколоні,
вважали за щастя «попасти на
сільгоспколону хоч на короткий літній
сезон. Це не лісоповал, де, пиляючи,
обрубуючи, а потім, замість коней,
тягнучи на собі важкі стовбури дерев,
треба було напружуватись з останніх
сил, – прополювання картоплі й
турнепсу, поливання в парниках
редиски й огірків, посаджених для
начальства, – діло не важке, норми
тут нема, а головне, коли вистигне
городина, можна збільшити свій
раціон
харчуванням
й
нишком
поласувати
свіжим
огірком
чи
редискою. На такій роботі, хоч увесь
строк
відбувай,
не
стомишся!» [6: 122]. Навіть в’язням
нового етапу, який щойно прибув до
табору, було за радість потрапити
саме на цю роботу: «<…> не тільки в
дівчат, а й у літніх жінок були веселі
бадьорі обличчя, наче вони приїхали
не на нову примусову працю, а на
таборовий курорт. Видимо, чутки про
переваги сільгоспколони дійшли й до
них, і вони нетерпляче чекали, коли
закінчаться формальності передачі й
прийому і їх поведуть в обітовану
землю сільгоспколони» [6: 125].

На
окрему
увагу
щодо
виокремлення
концепту
«щастя»
заслуговує оповідання «Щастя», адже
цьому творі цей концепт розкрито
якнайповніше: він є наскрізним у
всій
сюжетній
лінії.
Тут
виокремлюємо нові складові концепту
«щастя», а саме: щастя – у взаємному
коханні; щастя – у гуманізмі.
Оповідання «Щастя» Б. АнтоненкаДавидовича
значною
мірою
вирізняється з-поміж інших творів
автора насамперед тим, що в ньому
представлено всі складові концепту
«щастя», представлені в попередніх
творах. В оповіданні опосередковано
відбилися
моменти
стосунків
із
першою дружиною Вірою Баглій. Він
«залишив про свої почуття до Віри
Баглій
чудове
оповідання
«Щастя»« [7: 381],
–
зазначав
упорядник і дослідник творчості
письменника Л. Бойко.
Твір написано 1970 року, коли
Б. Антоненку-Давидовичу був 71 рік.
Тому таке розуміння щастя може бути
певним життєвим підсумком автора.
В оповіданні «Щастя» концепт
«щастя» представлений конкретно,
про що свідчить уже сама назва
твору.
Уже
в
зрілому
віці,
осмислюючи
своє
життя,
Б. Антоненко-Давидович
репрезентував своє уявлення про
щастя.
Можливо,
саме
роки
поневірянь
наштовхнули
письменника
на
розуміння
та
відчуття проблеми щастя, осмислення
питань вважати себе щасливим чи,
навпаки,
знайти
причини
та
виправдання бути нещасним. Не
випадково оповідання «Щастя» він
присвятив своїй першій дружині.
Стає очевидним, що саме роки,
пов’язані з нею, є найщасливішими в
житті. Уважаємо твір своєрідною
проєкцією внутрішнього світу митця,
тому
осмислення
репрезентації
концепту «щастя» у творі уможливить
більш глибоке його розуміння.
На
думку
О. Хамедової,
Б. Антоненко-Давидович цим твором
намагався нас переконати, що щастя
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– це «швидкоплинна мить, яку слід
цінувати» [15: 71].
Центральний персонаж оповідання
«Щастя» Віра Павлівна Палій у різні
періоди свого життя та в різних
життєвих
обставинах
по-різному
відчуває та розуміє щастя. Вона
«прискіпливо оцінює власне життя з
відстані
прожитих
літ.
Спогади
героїні про молоді роки ліричні й
зворушливі, бо біль утрат уже
минув» [15: 71].
Згадуючи юнацькі роки, Віра
Павлівна «виразно пригадала себе
скромною земською фельдшерицею,
що склала оце іспити за хлоп’ячу
гімназію, щоб далі вступити на
медичний факультет університету.
Добре запам’ятався їй той чудовий
ясний день на початку червня, коли
нарешті після всіх екзаменаційних
турбот вона легко зітхнула й довго
каталася в гурті абітурієнтів човном
по
Старику
й
Русанівській
протоці» [6: 236].
Тоді
їй,
як
безтурботній абітурієнтці, було за
щастя успішно скласти іспити та
разом зі своїми однолітками спокійно
відпочивати,
насолоджуватися
веселощами та гумором. Для її
юнацьких літ цього було достатньо,
щоб
почувати
себе
абсолютно
щасливою.
Пізніше Віра Павлівна постає
перед нами вже дорослою жінкою,
яка працює лікарем у військовому
шпиталі
й
допомагає
вижити
пораненим
солдатам.
Найбільше
розчулив її випадок із солдатом
Циркуляркіним,
якому
вона
вилікувала «приречену на ампутацію
праву руку» [6: 242]. На прощання
Циркуляркін приніс їй букет яскравих
сибірських квітів і «подивився на Віру
Павлівну
такими
вдячними,
зволоженими очима, що в неї самої
виступили
на
очах
теплі
сльози» [6: 244]. Це чи не найбільше
щастя для лікаря, коли його пацієнти
в
доброму
настрої
та здоров’ї
продовжують свій життєвий шлях.
«Ще багато було в її дальшій роботі
випадків, коли щастило повертати

людині не тільки здоров’я, а часом
навіть і життя, та згодом вони
притирались у пам’яті, а прізвища
хворих і зовсім забувались, але
маленького Циркуляркіна, що приніс
їй велике щастя, Віра Павлівна не
могла забути ніколи» [6: 244]. Ця
думка доводить нам, що чарівне
«спасибі» може стати справжнім
щастям, яке людина пам’ятатиме все
життя.
Щастя – у взаємному коханні.
Були хвилини щастя у Віри Павлівни
з її чоловіком Миколою. Тут повністю
простежується автобіографічна лінія,
адже
Миколою
є
сам
автор
(Б. Антоненко-Давидович), а Вірою –
його перша дружина Віра Михайлівна
Баглій. Розмірковуючи про своє
життя, Віра Павлівна пригадала роки
своєї молодості й зробила висновок,
що «щастя не буває тривалим, але що
коротше воно було, тим більшим і
яскравішим видається потім, коли
його не стане. З чим може зрівнятись
щастя
першого
пізнання
з
коханим?» [6: 245]. І справді, це вже
щастя, коли ти не один, а вас двоє в
цьому
великому
світі,
коли
є
підтримка та турбота: «Вони сиділи,
щільно
пригорнувшись
одне
до
одного, коло підвіконня, де тихо
булькав, доварюючись, капусняк, і
дивились, як тане від кволого тепла
жаровні
шерехата
наморозь
на
внутрішній шибці вікна» [6: 249]. Це
було їхнє велике щастя в «маленькій
студентській кімнаті двоповерхового
дерев’яного
будинку
на
розі
Столипінської, чи пак потім – вулиці
Гершуні,
й
Чеховського
провулка» [6: 245]. Не маючи навіть і
буханця хліба, який Віра не купила
вдень, вони все одно були щасливі, бо
були разом. З’ївши «ультраубогу
вечерю», «вони лягли в крижану
постіль і скоро нагріли її своїми
тілами… І нехай хто скаже, що то не
було щастя!..» [6: 249].
Щастя – у гуманізмі. Гуманізм –
життєва позиція, відчуття людяності,
підґрунтя до взаємного кохання. На
Євбазі
Віра
Павлівна
побачила
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дівчину,
яка
нагадувала
її
в
молодості. Так само, як і вона колись,
ця дівчина стояла тут, аби продати
свій товар. Хто, як не Віра Павлівна,
може
зрозуміти
відчайдушність
ситуації.
Тому
її
добре
серце
пригадало, як вона була щаслива,
коли мала змогу продати портрет
Шевченка незнайомцю й на виручені
гроші купити провіант, тому їй
рішуче спало на думку допомогти, бо
сумління
не
дозволило
вчинити
інакше, ще й «дівчина дивилась так
благально» [6: 259]. Сукня була зовсім
не потрібна Вірі Павлівна, але не
купити її
означало не допомогти
дівчині, крім того, «це ж було б
однаково, що поманути голодну
дитину й замість хліба показати
порожні руки!» [6: 259].
Продовжуючи попередню думку
про продаж сукні, зазанчимо, що
щастя може бути повсякчас, навіть
«проходити» повз нас, потрібно тільки
вміти побачити та підхопити його.
Для цієї дівчина щастям стала зустріч
із Вірою Павлівною, яка поставила
себе на місце бідолахи та допомогла в
скрутну хвилину. І це справді щастя –
бути зрозумілим серед суспільства зі
своїми проблемами, розпачами та
невдачами. Проте яким бажаним було
це щастя для тієї дівчини, що вона
навіть ладна й була задовольнитися
лише його частиною: «Доведеться
задовольнитися половинним щастям,
аби не втрачати його зовсім» [6: 260],
– промовила дівчина. Але Віра
Павлівна
була
дуже
порядною
людиною, вона щиро рада була за
тепер уже ощасливлену дівчину й
подумки вимовила: «Заздрю не твоїй
молодості, бо не вертаються назад
літа, – заздрю твоєму горю, що так
поступилося зараз перед великою
радістю…
Будь
же
щаслива,
дівчино!» [6: 260]. З цього зрозуміло,
що коли горе відступає перед
радістю, то це є не тільки перемогою,
але й щастям також.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
Отже,
аналізуючи
твори Б. Антоненка-Давидовича з

позиції
виокремлення
концепту
«щастя», можемо стверджувати, що
він епізодично представлений у всіх
періодах
творчості
письменника.
Персонажі
творів
Б. АнтоненкаДавидовича
усвідомлюють
та
розуміють щастя по-різному. Вони
були щасливими лише в минулому
житті, тому відчуття щастя для них –
це спогади про щасливе дитинство,
про кохану жінку, «сродна» праця.
Найповніше віддзеркалення концепт
«щастя»
має
у
своєрідному
підсумковому оповіданні «Щастя». У
цьому творі автор найзмістовніше
розкриває складові концепту, які в
попередніх
були
лише
намічені
пунктирами, та доводить, що вищим
виявом щастя є взаємне кохання та
любов до людей.
Перспективи нашого дослідження
вбачаємо у виділенні й аналізі
особливостей
інтерпретації
інших
концептів у творчості Б. АнтоненкаДавидовича.
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ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ДРАМИ
С. Ф. Соколовська*
Дослідження сучасної літературної ситуації, зокрема нових тенденцій у драматургії, є
актуальним завданням для літературознавства. На особливу увагу заслуговує творчість
драматургів, починаючи з 90-тих років ХХ століття, оскільки літературна практика
цього покоління митців спричинила цілу низку суттєвих зрушень у різних формальнозмістових площинах драми. Показовою в цьому сенсі є драматургія сучасного німецького
автора Р. Шиммельпфенніга. У процесі літературознавчого вивчення п’єси «Золотий
дракон» побудовано аналітичну модель художнього тексту, яку співвіднесено з
інтерпретаційною моделлю літературного твору. Хронотоп і структура оповіді
відображають художню картину світу та концепцію особистості. Створюючи ці аспекти
художньої реальності, драматург звертається до естетики епічного театру Б. Брехта.
Насамперед це ефект очуження, що виникає через 17 ролей, які розподілено між п’ятьма
акторами. Однак дійові особи не є героями-маріонетками, персонажами без ідентичності,
вони виконують ролі своєрідних нараторів, повідомляють про події, звертаючись
безпосередньо до глядачів. Відбувається посилення авторської присутності, що виражено
в епізації драматичного тексту, у прямій авторській характеристиці персонажів, у
просторово-часовій організації твору. Реальність, яку відтворює в п’єсі світ
багатоповерхового будинку, не дає людині змоги проявити свою сутність. Таке проявлення
уможливлюється в уявному світі, у людській свідомості. Набуття людиною особистісної
неповторності, установлення глибинних, сутнісних зв’язків з іншими людьми
відбувається у відкритому, необмеженому ментальному просторі.
Ключові слова: сучасна драма, літературознавче моделювання, художній простір,
художня комунікація, епізація драматичного тексту.

ART SPACE OF CONTEMPORARY DRAMA
Sokolovska S. F.
The study of the modern literary situation, in particular, new trends in drama, is a relevant
task for literary criticism. The work of playwrights of the 90s of the twentieth century deserves
special attention since the literary practice of this generation of artists caused a number of
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significant shifts in various formally substantive areas of drama. Indicative in this respect are the
works of the modern German author R. Schimmelpfennig. In the process of literary study of the
play «The Golden Dragon», an analytical model of a literary text has been built, which is
correlated with the interpretation model of a literary work. The chronotope and structure of the
narrative reflect the artistic picture of the world and the concept of personality. Creating these
aspects of artistic reality, the playwright turns to the aesthetics of B. Brecht’s epic theater. First
of all, this is the alienation effect, which occurs through seventeen roles that are distributed
among five actors. However, the characters are not puppet heroes, human beings without
identity, they play the role of storytellers, report events, addressing directly to the audience. The
author’s presence is being augmented, which is realized in the epization of a dramatic text, in the
author’s direct description of the characters, in the spatio-temporal organization of the work. The
reality that the world of a multi-storey building reproduces in the play does not allow a person to
realize themselves. Such a manifestation becomes possible in an imaginary world, in human
consciousness. The acquisition of personal uniqueness, the establishment of deep, essential
connections with other people occurs in an open, unlimited mental space.
Keywords: contemporary drama, literary modeling, artistic space, artistic communication,
epization of a dramatic text.

Постановка наукової проблеми.
У ґрунтовному дослідженні «Сучасна
драматургія: жанрові трансформації,
модифікації, новації» Є. Васильєв
говорить про значущі переломні
етапи, які «драма ХХ ‒ початку ХХІ
століття пройшла у своїй еволюції» [2:
13]. Автор окреслює три основні
періоди її розвитку й визначає
сучасну драматургію як «світову
драматургічну практику упродовж
останніх десятиліть, починаючи з
1991 року» [2: 13]. Не можна не
погодитися з думкою Є. Васильєва
про те, що «описати й науково
об’єктивно проаналізувати мистецьке
явище, яке ще не завершилось і
продовжує розгортатись «на наших
очах», набагато важче, ніж явище, на
яке можна поглянути з певної
історичної відстані і котре до того ж
отримало наукову рефлексію» [2: 21].
Тому
продуктивним
у
процесі
наукового пізнання сучасної драми
стає запропоноване й методологічно
обґрунтоване
Н.
Астрахан
літературознавче моделювання, яке
передбачає виокремлення аналітичної
моделі
художнього
тексту
та
інтерпретаційної моделі літературного
твору. Такий підхід зумовлений
потребами
розвитку
сучасного
літературознавства,
еволюцією
естетичної
та
літературознавчої

думки від Античності до сучасності
[1: 25].
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Нова стадія наукового
осягнення драми позначена появою
новаторських
теорій,
концепцій,
понять. На думку Є. Васильєва,
прикметною рисою чи не всіх
драмознавчих
концепцій
ХХ
‒
початку ХХІ століття є прагнення
осмислити не тільки й не стільки
класичні, скільки найбільш сучасні
явища у драматургії та театрі [2: 23–
24]. Про це свідчать праці Б. Асмута,
Н. Астрахан,
О.
Бондаревої,
Є. Васильєва,
Т.
Вірченко,
В. Головчинер,
О. Журчевої,
Л. Закалюжного,
Т.
Ірмера,
О. Кубрякової,
К.
Лаудан,
Г.Т. Лемана, Н. Малютіної, М. Пфістера,
Л.
Синявської,
П.
Сонді,
Л. Федоренко, Б. Хаас, В. Халізева,
О.Чиркова.
Взаємодоповнюваність,
суміжність
різних
думок
щодо
можливості пізнання драматичного
твору
стосується,
на
думку
Н. Астрахан,
«проблеми
співвідношення аналізу та синтезу,
об’єктивного
та
суб’єктивного,
статичного та динамічного в процесі
цього пізнання» [1: 82].
У праці німецького теоретика
драми Г.-Т. Лемана охарактеризовано
феномен «постдраматичного театру»,
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тобто ті форми, творці яких більше не
вважають
драматургічний
текст
центральною
категорією
театру.
Серед інших ознак постдраматичного
театру Г.-Т. Леман виділяє такі, як
фрагментація оповіді, гетерогенність
стилю, гіпернатуралістичні, гротескні
й неоеспресіоністські елементи [8: 41].
Подібні
сценічні
експерименти
визначили характер і тональність
сучасних пошуків у театрі кінця ХХ ‒
початку ХХІ століття.
Як
зазначає
німецький
театрознавець Т. Ірмер, книга Г.-Т.
Лемана з’явилася саме тоді, коли в
розвитку нової драми важливу роль
почав
відігравати
своєрідний
«антипроєкт
постдраматичного
театру» [4: 207]. За Т. Ірмером,
розвитку постдраматичного елемента
в
новій
драмі
протистоїть
«релітературизація театру» (тенденція
повернення
до
традиційних
літературних форм драми) [4: 207]. Т.
Ірмер переконаний, що нова німецька
драма зі своїм поглядом на суспільну
проблематику
змогла
«набагато
повніше відобразити її, ніж естетично
просунутий постдраматичний театр з
його дослідженням світу як реального
театру» [4: 211]. Один з авторів
нового
покоління
‒
Роланд
Шиммельпфенніг, якого вважають
одним
із
найпродуктивніших
сучасних драматургів Німеччини,
постановки його п’єс можна побачити
на сценах багатьох країн світу [4:
211].
Значна
кількість
творів
Р.
Шиммельпфенніга співвідноситься з
реальністю, а це означає, що такі
автори, як він, роблять з обмеженої
кількості персонажів «поперечний
розріз сучасного суспільства» і тому
тематично близькі до роману [6: 79].
Німецька дослідниця Д. Капуста
зауважує в цьому контексті про
фототеатр ‒ знімки з повсякденного
життя, між якими не існує причиннонаслідкового
зв’язку.
П’єса
Р. Шиммельпфенніга
«На
Грейфсвальдерштрассе» ‒ приклад
цього типу театру [6: 79].

Сучасний театр не отримує своїх
естетичних імпульсів із самого тексту
(9: 32]. Його замінила режисура.
Драма
відреагувала
на
це
спеціалізацією авторів на мові, звуку
та середовищі. Театральний критик
П. Михальцик бачить у творах Р.
Шиммельпфенніга
протидію
постдрамі [9: 32]. С. Городецький
вважає необґрунтованими спроби
«вписати
творчість
Р. Шиммельпфенніга в концепцію
постдраматичного театру» [3: 3]. На
його
думку,
«достатньо
навіть
першого
знайомства
з
п’єсами
Шиммельпфенніга, щоб зрозуміти, що
цей автор тяжіє до реалізму» [3: 19].
Мета дослідження полягає в
розгляді п’єси Р. Шиммельпфенніга
«Золотий дракон» (2007) як художньої
моделі дійсності, що передбачає вибір
способів побудови драматургічного
тексту,
його
трансформації,
формулювання висловлювання як
відкритого мовного коду, орієнтацію
на експеримент із формою. Ця модель
характеризується
особливими
просторово-часовими
умовами
сприйняття відтворюваних подій,
актуальних як у процесі читання, так
і
під
час
сценічного
втілення
драматичного твору, коли змінюється
характер інтерпретації драми, а отже,
сприйняття
тематично-художніх
параметрів і жанрової природи п’єси.
Поділяючи думку Л. Синявської
щодо розгляду драматургічного твору
як реалізації художньої комунікації [5:
1], вважаємо актуальним вивчення
характеристик та аспектів організації
художньої дійсності сучасної драми,
дослідження
базової
категорії,
навколо якої вибудовуються естетичні
концепції, наповнюють її новим
сенсом, намічають лінії до інших
категорій. Такою базовою категорією
в драматургії Р. Шиммельпфенніга
виступає художній простір. Як одна з
найважливіших
категорій
філософського
та
естетичного
мислення художній простір має
художньо-зображальну самостійність і
цінність.
Як
суттєва
ознака
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поетичного світу твору художній
простір надає йому внутрішньої
єдності та завершеності, наділяє
характером естетичного явища.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з
обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Зосередження сучасної драми на
драматичній формі та пов’язане з
цим повернення тексту, на думку
німецької дослідниці К. Лаудан, не
означає повернення «закритих фабул і
послідовного зображення подій з
переважним
використанням
діалогічної форми» [7: 12].
Ідеться радше про застосування
епічних елементів у творах сучасних
драматургів. Коли Б. Брехт та інші
драматурги ХХ ст. розуміли свої п’єси
як епічні, вони думали насамперед
про можливості оповідача поводити
себе
як
автор, тобто
тримати
дистанцію стосовно сюжету й давати
також читачеві/глядачеві відчути цю
дистанцію. Епічний театр у цьому
сенсі руйнував драматичну ілюзію.
На цьому тлі повернення до
структурних ознак драми можна
розуміти як відповідь на те, що
критики постмодернізму визначають
як
збіднення
постмодерністської
культури і як свідчення нового етапу
в інтелектуальній історії. Скочуванню
постмодерністського мистецтва до
безглуздості та сваволі протистоїть
створення змістовних творів, які
мають фабулу й нові параметри
персонажу,
мови
й
інтеракції.
Драматургія
Р. Шиммельпфенніга
свідчить про таке оновлення змісту і
форми.
Драматург
бачить
сенс
художнього мовлення у «створенні
зв’язного, стислого тексту», тим самим
віддаляючись
від
постдрами
та
постмодернізму [10: 716].
Літературознавче осягнення твору
сучасної
драматургії
передбачає
вивчення його жанрових параметрів
та особливостей його поетики. Одним
із найбільш поширених у сучасній
драматургії
різновидів
жанрових
трансформацій,
на
думку
Є. Васильєва,
потрібно
вважати

жанрову конвергенцію [2: 256]. Цей
різновид Є. Васильєв визначає як
«процес
взаємодії,
сходження,
зближення,
зрештою,
злиття
елементів різних жанрів в одному
тексті» [2: 258]. При цьому «жанр у
цілому
стає
різнобарвним,
стереоскопічним, поліфонічним» [2:
259]. Ознаки жанрової конвергенції
дослідник знаходить у п’єсі Р.
Шиммельпфенніга «Жінка з минулого»
(«Die Frau von früher», 2004), серед
яких
–
комедійність,
елементи
фарсового характеру, епічні елементи
з ліричним забарвленням. Окрім
цього,
в
образах
дійових
осіб
«проступають риси любовної комедії,
сімейно-побутової драми, мелодрами»
[2: 266]. З позиції Є. Васильєва,
«сказане
про
особливості
твору
німецького митця характерне й для
усієї сучасної драматургії. У ній
спостерігається злиття різних типів
драми (епічна і лірична), тотальна
інтертекстуалізація
та
інтермедіалізація
драматичного
твору, а також зближення і взаємодія
різноманітних жанрових елементів:
комедії, фарсу, драми, мелодрами» [2:
269–270]. Для наукового пізнання
твору сучасної драматургії важливим
є комплексне бачення різновидів
жанрових трансформацій, естетичної
парадигми та характерних ознак
художньої мови епохи, аспектів
художньої реальності, а також форм
присутності автора в художньому
тексті.
У цьому сенсі погляд на художній
твір як своєрідну модель дійсності є
не
лише
продуктивним,
а
й
необхідним. Такий погляд дає змогу
«відтворити його суттєві аспекти:
складну взаємодію матеріального та
духовного, споглядально дано та
сутнісно прихованого, часові та
просторові виміри, здатність до
становлення
і
розвитку,
індивідуальність та одиничність, що
вбирають
у
себе
загальність
і
множинність,
суб’єктивність
та
об’єктивність у їх діалектичному
взаємозв’язку» [1: 98]. Вихідною
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DER JUNGE MANN: Fliegt und
fliegt ‒
DER MANN: Und fliegt und fliegt
durch die winzige Küche des
GOLDENEN DRACHEN ‒
DER
JUNGE
MANN:
Der
herausgerissene Zahn fliegt
und
fliegt ‒
DIE FRAU ÜBER SECHZIG: Fliegt
und fliegt und landet im Wok…» [10:
228].
«DIE JUNGE FRAU: Die Wohnung
des Lebensmittelhändlers ist keine
Wohnung, sondern eher eine Art
Warenlager, sie ist bis unter die Decke
vollgestopft mit Vorräten» [10: 244].
Модельований у тексті простір не
просто «прив’язує» події до певного
місця, але й активно впливає на суть
зображуваного,
стає
художнім
образом. Цей образ складається як
мозаїка з окремих деталей, штрихів
та символів, починаючи з дракона,
який
символізує
в
китайській
міфології життя, світло, силу та
мудрість.
Небесний
дракон
є
покровителем Китаю, а Золотий ‒
символ китайської імператорської
сім’ї. Килим із зображенням Золотого
дракона висить на стіні в китайськотайсько-в’єтнамському
ресторані
швидкого
харчування
«ЗОЛОТИЙ
ДРАКОН», де працює й гине молодий
китаєць. Після його смерті китайські
працівники позбулися тіла свого
загиблого співвітчизника, загорнувши
його в килим і скинувши з моста в
річку. Золотий дракон приваблював і
хвилював китайця своєю близькістю
й
одночасною
недосяжністю.
Зображення
символізує
природу,
життя, відродження та перевтілення,
робить можливим вихід за межі
вузьких,
крихітних
приміщень
будинку, магазину чи ресторану.
Персонажі
рухаються
в
одному
мікрокосмосі: усі пов’язані між собою,
не завжди це усвідомлюючи, але
перебуваючи разом під одним дахом,
в одному світі.
Образи шляху, польоту, мосту,
пов’язані з членуванням як простору,
так і часу, метафорично зображають

інтерпретаційною
моделлю
п’єси
«Золотий
дракон»
є
організація
художнього простору. Інакше кажучи,
загальна динаміка зображуваного в
п’єсі знаходить свій вияв, з одного
боку, у ланцюгу подій, на яких
акцентована увага читача/глядача і
які сприймаються як фіксовані у
своїй завершеності окремі ланки дії, з
іншого боку ‒ у дії як такій, у тому
рухові, який втягує в себе все, що
зображено у творі, і, концентруючись
у просторі й часі зображуваного,
набирає в ньому форму певної події.
Просторові характеристики подій
відбиваються
крізь
призму
сприйняття персонажів, які стають у
п’єсі оповідачами:
«DER MANN: Fünf Asiaten in der
winzigen Küche des Thai-ChinaVietnam-Schnellrestaurants» [10: 205].
«DER MANN: In der Küche des ThaiChina-Vietnam-Restaurants
DER
GOLDENE DRACHE: Es ist eng, sehr
eng, kein Platz, und die asiatischen
Köche arbeiten hier trotzdem zu fünft»
[10: 209].
«DER MANN: Neben dem GOLDENEN
DRACHEN
ein
kleiner
Lebensmittelladen, der nachts lange
offen
hat,
hier
gibt
es
alles,
Lebensmittel, Alkohol, Tabak. Alles, was
man braucht» [10: 221].
Взаємодія просторів персонажів
робить
художній
простір
п’єси
багатовимірним,
об’ємним,
динамічним. Рухомість позицій дає
підстави об’єднувати різні ракурси
опису та зображення:
«DER MANN: Alles eng, ein paar
gekachelte Quadratmeter, vielleicht
vier oder fünf, die Gaskocher und die
Friteuse,
die
Arbeitsflächen,
die
Kühlschränke,
nebenan
noch
ein
kleiner Raum für die Vorräte, eine
Uhr an der Wand, und ein Kalender mit
Bildern
von
Vietnam,
vom
vietnamesischen Großhändler, ich wäre
gerne mal in Vietnam, die Küste soll
wunderschön sein» [10: 219-220].
«DIE JUNGE FRAU: Der Zahn fliegt
und fliegt ‒
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wohnt oben im selben Haus mit ihrem
Freund in der kleinen Wohnung
unter dem Dach…» [10: 207].
«DER MANN ÜBER SECHZIG: Zwei
junge Leute in ihrer gemeinsamen
Dachwohnung, ein Liebespaar. Sie
wohnen erst seit ein paar Monaten
zusammen. Eine herrliche Zeit, die sie
nie vergessen werden…» [10: 211].
«DIE JUNGE FRAU: In der Küche
einer Vier-Zimmer-Wohnung ein paar
Etagen über dem Restaurant DER
GOLDENE DRACHE. Der Mann in dem
gestreiften Hemd, der das Bier über
seine Hose verschüttet hatte, und eine
Frau in einem roten Kleid. In der Ecke
der silberne Kühlschrank, den sie
gemeinsam gekauft hatten. Das meiste
hier
sind
gemeinsame
Einkäufe,
Anschaffungen für eine gemeinsame
Zukunft…» [10: 214–215].
«DIE JUNGE FRAU: Jetzt! Jetzt bist
du da! Aber jetzt ist es zu spät! Jetzt
will ich nicht mehr. Ich kann auch nicht
mehr. Ich kann nicht mehr! Ich habe
gewartet und gewartet und gehofft, ja,
sicher, nein, nein, nein, jetzt ist es zu
spät ‒…» [10: 215].
Хронотоп
і
структура
оповіді
відображають художню картину світу
та
концепцію
особистості.
Створюючи ці аспекти художньої
реальності, драматург звертається до
естетики епічного театру Б. Брехта.
Насамперед, це ефект очуження, що
виникає
через
17
ролей,
які
розподілені між п’ятьма акторами.
Однак дійові особи не є героямимаріонетками,
персонажами
без
ідентичності, вони виконують ролі
своєрідних нараторів, повідомляють
про події, звертаючись безпосередньо
до глядачів, адже мета п’єси не
відстань, а протилежне: близькість,
ідентифікація. Ідеться про те, щоб
дати глядачам змогу максимально
наблизитися до персонажів. Драма
встановлює швидкий темп зміни сцен
‒ входження, вихід, постійна зміна
ролей, постійно нові ситуації. Театр
показує, що це театр, а не щось інше,
‒ певним чином, це кінець ілюзії.
Драматург шукає форму зображення,

життя людини, її кризисні моменти, її
пошуки на межі «свого» і «чужого»
світів, утілюють рух, указують на
ймовірність,
альтернативність,
багатоваріантність розвитку. Простір,
який реально бачать персонажіоповідачі,
доповнюється
уявним
простором. К. Лаудан, досліджуючи
творчість
Р.
Шиммельпфенніга,
зацважує
про
виникнення
«ментальних транзитивних просторів,
зумовлених пошуками можливостей
повернення особистого простору і
ідентичності» [7: 16].
Значимим для образної системи
п’єси є й ступінь заповненості
простору. За допомогою мовних
засобів, що повторюються (eng, klein,
winzig, kein Platz), підкреслюється
тіснота
навколишнього
простору.
Ознака тісноти поширюється як на
зовнішній світ, так і на внутрішній
світ персонажів та взаємодіє з
лейтмотивом твору: якби я міг чогось
побажати, якби я міг бути кимось
іншим, якщо я більше не хочу бути
тим, хто я є.
Аналітичне
моделювання
художнього
тексту
передбачає
«відносно
відокремлену
характеристику художнього простору,
художнього часу та аспектів їх
емоційно-оцінного забарвлення, які в
літературному творі перебувають у
єдності»
[1:
184].
Простір
драматургічного
тексту
враховує
простір сценічний, визначає форми
його
можливої
організації.
Так
драматургічний текст співвідносить
систему зображених у ньому подій з
умовами театру та можливостями
втілення дії на сцені з притаманними
їй
межами.
Форми
сценічного
простору визначаються авторськими
ремарками й просторово-часовими
характеристиками
в
репліках
персонажів:
«DER JUNGE MANN: Ein milder
Spätsommerabend. Ein alter Mann,
graues Haar, sehr dünn, ausgemergelt,
vielleicht krank, steht auf dem Balkon
seiner Wohnung. Seine Enkelin hat ihn
besucht, Großvater, Großvater. Sie
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у якій зміст поєднується з поетичним
рівнем: хто я, якщо я не персонаж?
Актор
стає
персонажем,
але
залишається актором, він не зникає
за дійовою особою. Як зазначає сам
драматург, «це робить речі більш
прозорими і в певному сенсі більш
людяними» [10: 719]. Т. Ірмер вважає
основним
творчим
принципом
Р. Шиммельпфенніга
«реалістичний
сеттинг» [4: 211].
П.
Михальцик
називає
Р. Шиммельпфенніга «поетом серед
сучасних драматургів» [9: 37]. На
думку дослідника, «структура п’єс
Р. Шиммельпфенніга нагадує музику»
[9:
37],
її
визначають
такі
композиційні прийоми, як повтори й
опозиції.
На
основі
повтору
розгортаються образні поля тексту,
повтор зв’язує різні просторові сфери
та часові плани твору, актуалізує
смисли, значимі в процесі його
інтерпретаційного моделювання:
«DIE JUNGE FRAU: Ein junger
Chinese, panisch vor Zahnschmerzen:
Panisch. Der Schmerz, der Schmerz,
der Schmerz ‒
Die junge Frau schreit vor Schmerz.
DER JUNGE MANN: Weine nicht,
weine nicht.
Die junge Frau schreit vor Schmerz.
DIE JUNGE FRAU: Der Schmerz ‒
DIE FRAU ÜBER SECHZIG: Er hat
Schmerzen.
DER MANN ÜBER SECHZIG: Der
Kleine hat Schmerzen» [10: 205].
Мова
персонажів
містить
просторові
характеристики,
які
набувають
пояснювальних
ознак
ремарок. Більшість яв починається з
позначення місця дії одним із
персонажів, іноді цей описовий текст
довжиною й деталізацією нагадує
натуралістичний театр (ява 14), іноді
він є лаконічним (ява 13). У
подальших
явах
рівні
коментаторського спостереження і
безпосереднього
висловлювання
знову й знову зливаються, як у
початковій яві:

«DER MANN: Nicht schreien, aber er
schreit; er schreit, und wie er schreit ‒»
[10: 205].
Репліки
–
це
не
стільки
спілкування
персонажів,
скільки
демонстрація
їхньої
ймовірної
поведінки, а потім «очуження» цієї
поведінки. В одній і тій самій репліці
персонаж змінює ролі ‒ від активної
дійової особи до спостерігача, який
коментує події з певної відстані. У
просторових
характеристиках
збільшується
роль
словесних
декорацій [7: 73]. К. Лаудан акцентує
їх роль у структурі тексту драми й
говорить про семантизацію простору
[7: 82]. Простір є носієм змістового
начала
динаміки
зображуваного,
особливу функцію виконують словесні
декорації, вони є просторовими
орієнтирами, активізують проблему
нетотожності, часткової ідентичності
кодів, якими користуються адресант
й адресат, а також множинності
кодів, якими може скористатися
адресат.
Погляд на драму як на мовний твір
і сценічну інтерпретацію передбачає
аналіз
мовних
одиниць,
їх
функціонування. Комунікація, що
відбувається за допомогою різних
мовних
засобів,
призводить
до
відтворення
особливого
типу
простору.
Репліки
пов’язані
з
поняттям «словесної дії», яка не
закликає до конкретного вчинку, а
мотивує до осмислення того, що
відбувається. Отже, драматургічна
мова, слово в драматургічній дії ‒ це
пошук сенсу, робота над змістом і
його поданням, процес кодування та
декодування:
«DER JUNGE MANN: Die Grille wartet
in dem dunklen Bau der Ameise darauf,
dass der Winter vorübergeht. Sie wartet
und wartet, aber sie hat das Gefühl für
die Zeit verloren, seitdem sie die Sonne
nicht mehr sehen kann, sie kann nicht
sagen, wie lange sie schon hier ist.
Manchmal denkt sie: vielleicht ist der
Winter längst vorbei. Vielleicht ist
draußen längst wieder Sommer» [10:
239].
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У розгорнутих описових репліках
персонажів формуються наскрізні
семантичні опозиції, релевантні для
тексту загалом: oben ‒ unten, innen ‒
außen, nah ‒ fern, Winter ‒ Sommer.
Мовні засоби не лише позначають
реалії
відтворюваного
на
сцені
простору, але й вказують на його
замкненість та обмеження: у 46 з 48
яв дія відбувається в приміщеннях
багатоповерхового житлового будинку
з
китайсько-тайсько-в’єтнамським
рестораном швидкого харчування та
продуктовим магазином внизу. У
репліці
відображена
просторова
позиція конкретного спостерігача,
водночас вона визначає характер
сценічного
простору,
намагання
подолати його замкненість.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
У
процесі
літературознавчого вивчення п’єси
«Золотий
дракон»
побудовано
аналітичну модель художнього тексту,
яку співвіднесено з інтерпретаційною
моделлю
літературного
твору.
З’ясовано, що модельований у тексті
простір активно впливає на суть
зображуваного,
стає
художнім
образом. П’єса Р. Шиммельпфенніга
представлена в руслі осмислення
характерних рис сучасної драми.
Серед таких ознак ‒ посилення
авторської присутності, що знаходить
вираження в епізації драматичного
тексту,
у
прямій
авторській
характеристиці
персонажів,
у
просторово-часовій організації твору.
Досліджено
функцію
словесних
декорацій,
які
впливають
на
сюжетний
розвиток
драми
та
трансформують художній простір.
Подальша розробка концептуальних
положень, пов’язаних із вивченням
особливостей сучасної драми, дасть
змогу розглядати художній простір на
сюжетному,
композиційному,
жанровому рівнях.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ТИПІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ У
ФРАНЦУЗЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ (П. ДЕ МАРБЕФА, В. ВУАТЮРА,
К. ДЕ МАЛЬВІЛЯ ТА М. ДЕ СКЮДЕРІ)
Ю. М. Гурмак*, І. М. Клюфінська**
У статті розкрито сутність текстотвірних аспектів структурних типів вторинної
номінації у французьких поетичних текстах, описано естетичні напрями розвитку
французької культури XVII століття. Зроблено припущення, що у французькій
літературі періоду Преціозності в основі вторинної номінативної діяльності покладено
когнітивні механізми пізнання тогочасних реалій буття та їхню стилізація в художньому
мовленні авторів зазначеної епохи. Для розкриття когнітивно-прагматичних механізмів
вторинних номенів на позначення об’єктів дійсності, відображених у французькій
преціозній літературі, було розроблено комплексну методику, яка виявилась ефективною
для визначення структурно-семантичних типів вторинної номінації з їхніми різновидами
та продуктивністю в поетичних творах П’єра де Марбефа, Венсана Вуатюра, Клода де
Мальвіля, Мадлен де Скюдері. Установлено новий критерій виділення структурних та
семантичних типів вторинних одиниць, зумовлений належністю вторинних номенів до
граматичного чи лексико-семантичного рівня мови. До структурних типів вторинної
номінації віднесено граматичний прийом повторення слів, словосполучень чи синтагм
(займенниковий, іменниковий, прикметниковий, прислівниковий, дієслівний (простий,
комплексний), пропозитивний типи, які класифіковано за такими видами: точний,
неточний, концептуальний, дивергентний, асоціативний та нульовий). До семантичних
типів
зараховано
стилістичну
анафору,
метафору
(оголошену/експліцитну,
пряму/чисту, розгорнуту, пропорційну, мертву, контекстуальну), метонімію та
перифраз. Також подано лексичний аналіз конкретних типів вторинних номенів, як-от
іменникових, займенникових, прикметникових, дієслівних анафор та їхніх різновидів, у
*
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поезіях найяскравіших представників періоду Преціозності. З’ясовано функції та мету
вживання досліджуваних засобів зазначеними авторами.
Ключові слова: вторинна номінація, вторинний номен, анафора, преціозний художній
стиль.

FUNCTIONING OF STRUCTURAL TYPES OF SECONDARY NOMINATION IN
FRENCH POETIC TEXTS (PIERRE DE MARBEUF, VINCENT VOITURE,
CLAUDE DE MALLEVILLE, MADELEINE DE SCUDÉRY)
Gurmak Yu. M., Klyufinska I. M.
The research deals with the essence of text-forming aspects of structural types of secondary
nomination in French poetic texts. The aesthetic directions of development of French culture of the
XVII century are described. It is assumed that in the French literature of the period of Preciosity
in the basis of secondary nominative activity rest cognitive mechanisms of knowledge of
contemporary realities and their styling in art speech of the authors of the mentioned times. For
the disclosure of cognitive-pragmatic mechanisms of secondary nomens to denote objects of
reality, displayed in French precious literature, a comprehensive methodology has been
developed that was proved effective in determination of structural-semantic types of secondary
nomination with their varieties and performance in the works of Pierre de Marbeuf, Vincent
Voiture, Claude de Malleville, Madeleine de Scudéry. A new criterion for the typification of
secondary units according to their belonging to the grammatical or lexical-semantic level of the
language has been proposed. Structural types of secondary nomination (grammatical anaphora)
relate to the grammatical process of repetition of a word, phrase, or syntagm using a secondary
nomen (anaphora). Pronoun, noun, adjectival, adverbial, verbal (simple, complex) and
propositional structural types of secondary nomens are traced out. They are classified into such
kinds as exact, inexact, conceptual, divergent, associative and zero ones. The semantic types of
the secondary nomination are united by the common principle of creation: associative thinking
and expressive-figurative content. Among them stand out the stylistic anaphora, metaphor
(announced/explicit, direct/pure, developed, proportional, dead, contextual), metonymy and
periphrasis.
A lexical analysis of specific types of secondary nouns, such as nouns, pronouns, adjectives,
verb anaphors and their varieties in the poetry of the brightest representatives of the Precision
period is also presented. The functions and purpose of the use of the studied means by the
mentioned authors are clarified.
Keywords: secondary nomination, secondary nomen, anaphora, precious artistic style.

Постановка наукової проблеми.
У XVII столітті у Франції співіснували
два естетичні напрями: естетика
розуму
й
величі
та
естетика
вишуканості
й
радості.
Поетипреціозники дотримувалися другої
концепції, яка визначала форми,
теми та стиль їхніх творів. А. Адам
зауважує, що тогочасні літератори
застосовували два терміни щодо
поезії: галантна та кокетлива [3: 277].
Преціозною
її
почали
називати
пізніше. Тому в різних джерелах, які
описують чи аналізують французькі
поетичні твори XVII століття, поряд із

термінами
«преціозний»,
«преціозність»
часто
трапляються
визначення
«галантний»,
«галантність». Однак обидва номени
позначають світську елегантність,
надзвичайну ввічливість у поведінці
та мовленні, делікатність почуттів,
гостроту розуму та дотепність. Ця
нова для свого часу галантна поезія
активно
практикується
у
всіх
преціозних салонах. Хоча варто
зазначити, що мода на "галантність"
не була зовсім новою. Ще в XVI
столітті в Італії та Іспанії існували
гуртки, учасники яких сповідували
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галантний стиль життя, мислення та
висловлення.
Там
зародилося
галантне суспільство. Трохи пізніше
цей стиль поширився й у Франції,
особливо в часи правління Генріха ІІІ.
Громадянські
релігійні
війни
призупинили його розквіт, однак із
появою преціозних салонів мода на
галантність відродилася та досягла
свого апогею.
Ця галантна поезія має чіткі
характеристики. Вона є сучасною для
своєї епохи, відображає спосіб життя
галантного французького суспільства,
передає актуальні на той час почуття.
Її мета – зачарувати читача. Вона не
має бути величною, а цікавою,
захопливою. Написана передусім для
дам
із
"хорошого,
вищого
товариства", ця поезія спрямована їх
розважити та схвилювати. Преціозна
(галантна) поезія – це здебільшого гра,
іноді вишукана, іноді хитромудра, але
завжди елегантна.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Ця тема вже була
об’єктом досліджень таких науковців,
як В. Б. Бурбело, А. Адам, Р. Бре,
Ж. Дебю-Брідель, Р. Дюшен, І. ЛендіУйон та інших, однак дуже мало робіт
присвячено аналізу саме структурних
типів
вторинної
номінації
у
французьких преціозних поетичних
текстах.
Мета дослідження полягає у
встановленні
та
систематизації
структурних і семантичних типів
вторинних номенів у французьких
поетичних
творах
періоду
Преціозності
XVI–XVII ст. таких
авторів, як П. де Марбеф, В. Вуатюр,
К. де Мальвіль та М. де Скюдері.
Методи дослідження зумовлені
метою
та
специфікою
мовного
матеріалу. У роботі використано
комплексну методику із залученням
як загальнонаукових (систематизація,
спостереження, зіставлення, опис,
узагальнення),
так
і
власне
лінгвістичних методів. Структурний
метод у поєднанні з інтерпретаційним
та
компонентним
аналізом
використано
для
з’ясування

структурних
типів
вторинної
номінації
в
поетичних
текстах
французької преціозної літератури. У
дослідженні
семантичних
типів
вторинної номінації в поетичних
текстах авторів-преціозників завдяки
компонентному аналізу визначено, у
яких саме рядках, строфах та їхніх
частинах ужито вторинні номени.
Завдяки міфологічній інтерпретації
витрактовано образи, запозичені з
античної міфології (у сонетах П’єра де
Марбефа, Венсана Вуатюра, Клода де
Мальвіля). У межах комплексного
стилістичного аналізу розглянуто різні
стилістичні фігури, які слугують для
акцентування уваги на семантичних
типах вторинної номінації.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. У
статті простежено, що преціозні
поети вміло поєднували різні типи
вторинної
номінації.
У
досліджуваному
матеріалі
серед
структурних типів найпоширенішими
є іменникові та дієслівні анафори.
Структурні
типи
вторинної
номінації в сонеті П’єра де Марбефа
«À Philis» («Et la mer et l’amour»). П’єр
де Марбеф побудував свій сонет «À
Philis» [5] на зіставленні двох образів –
моря й кохання, кожен із яких
представлений низкою іменникових
вторинних
номенів.
Серед
них
трапляються
точні
та
неточні
анафори.
До
точних
належить
п’ятиразове повторення іменника «la
mer» (у рядках 1, 2, 4, 9), триразове
повторення слова «l’eau» в однині (у
рядках 10, 11, 12) та один раз у
множині («les eaux» у рядку 5), яке
водночас є неточним вторинним
номеном до «la mer», семиразове
повторення
іменникової
лексеми
«l’amour» (у рядках 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13,
лише в рядку 13 означений артикль
«l’»
замінено
на
присвійний
прикметник «ton») та триразове
повторення іменника «feu» (у рядках
10, 11, 14), який одночасно є
неточною анафорою до «l’amour». Усі
ці повтори використано без зміни
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форми чи значення. Такі часті
вживання одних і тих самих слів не є
випадковими чи наслідком браку
синонімів,
вони
застосовані
зі
спеціальною
метою
–
створити
звуковий
гіпнотичний
ефект
(ураховуючи
подібність
звучання
зазначених одиниць), "зачарувати"
слухача
мелодійністю
та
переплетінням
однакових
і
співзвучних лексем. Цю своєрідну гру
слів,
засоби
її
створення
та
когнітивно-прагматичні результати її
сприйняття проаналізуємо далі.
До ряду неточних іменникових
анафор, які належать до лексичного
поля слова «la mer», зараховано також
іменникове словосполучення «la mer
de mes larmes» (рядок 14). Ми
вважаємо
його
однією
цілою
одиницею та не розділяємо на окремі
номени «la mer» і «mes larmes», тому
що
воно
представляє
один
гіперболізований
образ
великої
кількості страждань, "пролитих сліз"
через почуття кохання.
До ряду неточних іменникових
анафор, які належать до лексичного
поля слова «l’amour», класифіковано
також іменникове словосполучення
«un brasier amoureux» (рядок 12).
Зауважимо, що воно є вторинним
номеном до «l’amour» опосередковано
через іншу неточну анафору – «le feu»,
до
якої
це
словосполучення
є
синонімічним.
Цікавою є дивергентна анафора в
рядку 9, виражена іменниковим
словосполученням «la mer de l’amour»,
та її вторинний номен «sa mère» в
рядку 10. Ці анафоричні номени
належать саме до дивергентного
типу,
адже
перифрастично
позначають давньогрецьку богиню
кохання Афродіту, яка, за міфологією,
народилась із морської піни, однак
антецедента до цієї анафори в сонеті
немає. Читач тлумачить цей образ,
опираючись на власні знання та
контекст.
Також імпліцитно можна виділити
вторинний
номен,
яким
автор
позначає
свою
кохану.
Він

завуальований у словосполученні «ton
amour»,
який
класифіковано
як
нульову анафору, з опертям на те, що
це єдина згадка та єдине звертання
ліричного героя до тієї, до кого він
відчуває таке сильне й водночас
стражденне почуття.
Наступним поширеним типом є
дієслівний, зокрема комплексний.
П’єр де Марбеф слідує преціозним
традиціям
і
часто
застосовує
вишукані дієслівні словосполучення,
замість простих дієслів. Наприклад, у
рядку 1 «Et l’amer et l’amour ont l’amer
pour partage» виділяємо вторинний
номен «avoir pour partage», ужитий
замість
дієслова
«partager».
Це
словосполучення класифіковано як
дієслівний комплексний структурний
тип із головним дієсловом «avoir». Ще
один приклад цього типу відзначаємо
в рядку 9 «La mère de l’amour eut la
mer pour berceau», де виділяємо
словосполучення «avoir pour berceau».
Воно є дієслівною комплексною
анафорою, адже замінює дієслово
«naître».
У
сонеті
використано
також
дієслівні комплексні вторинні номени
з
головним
дієсловом
«être».
Наприклад, у рядку 4 «Car la mer et
l’amour ne sont point sans orage»
виділяємо словосполучення «n’être
point sans orage», яке передає зміст
«être orageux», а в рядку 8 «Et tous
deux ils seront sans hasard de
naufrage»
функціонує
комплексна
анфора
«être
de
naufrage»,
антецедентом до якої могло би бути
дієслово «naufrager».
Однак
автор
не
обмежився
зазначеними вище двома типами
дієслівних комплексних анафор, він
застосував
комплексні
вторинні
номени
з
іншими
дієсловами.
Підтвердженням цьому є дієслівне
словосполучення «fournir des armes»,
ужите в значенні «combattre» в рядку
11 «Mais l’eau contre ce feu ne peut
fournir des armes».
У тексті сонету багато також
простих дієслівних анафор. Оскільки
мова йде про поезію з яскраво
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змальованими художніми образами,
то очевидно, що твір наповнений
дієсловами в переносному значенні, а
отже, вторинними номенами. Серед
них зауважимо «s’abymer» у рядку 3,
ужите замість «plonger»; «enflamer»,
«brûler» у рядках 7 і 13, вжиті
стосовно почуття кохання в значенні
«passionner» тощо.
Прикметникові
анафори
відіграють у сонеті не менш важливу
роль,
особливо
іменниковоприкметниковий
тандем
«l’amer»,
«amère», «amer» у рядках 1 і 2. Завдяки
своїй співзвучності вони допомагають
створити гіпнотичний ефект та
наближаються до точних анафор,
однак із позиції частин мови та
орфографії такими не є. Лише
прикметникова пара класифікується
як
точні
вторинні
номени,
незважаючи на те що вони вжиті в
різних родах.
Отже, на прикладі аналізу сонету
П’єра де Марбефа доведено, що
навіть у невеликому за обсягом тексті
застосовано
все
розмаїття
структурних
типів
вторинної
номінації,
у
чому
проявляється
вмілість,
кмітливість
преціозних
поетів
та
багатство
їхнього
художнього мовлення.
Структурні
типи
преціозних
вторинних номенів в однойменних
сонетах Венсана Вуатюра та Клода де
Мальвіля
«La
Belle
Matineuse».
Венсана
Вуатюра
вважають
зразковим преціозним поетом, який
започаткував
«новий
смак»
на
галантну поезію [3]. Не менш відомим
та вмілим преціозним автором віршів
є Клод де Мальвіль. Обидва поети
вдалися до своєрідного змагання,
написавши кожен свій сонет на
досить поширену на той час тему про
«Красуню, що встає спозаранку» [4; 7].
Оскільки їхні поетичні доробки є
схожими за темою, формою, стилем
та образами, то результати їхнього
аналізу будуть висвітлені в одному
підрозділі, адже структурні типи
вторинної номінації, застосовані в

цих сонетах, відповідно, теж є
схожими, а іноді навіть однаковими.
Аналогічно до попереднього сонета
найпоширенішим структурним типом
у зазначених віршах Вуатюра та
Мальвіля є іменниковий. Логічно, що,
оскільки поезії присвячені коханій
авторського «я», то анафоричний ряд
на позначення цієї жінки містить
найбільшу
кількість
вторинних
номенів. Серед них – однослівні
іменники («la nymphe» – В. Вуатюр:
рядок 5; «Philis» – В. Вуатюр: рядки 13
і 14, К. де Мальвіль: рядок 9), та
іменникові словосполучення («la Belle
Matineuse» – загаловок, «l’astre du jour»
– В. Вуатюр: рядок 14). Зауважимо,
що
вказане
іменникове
словосполучення, ужите Венсаном
Вуатюром, є подвійною анафорою,
адже воно насамперед позначає «le
soleil» («зірка дня» – «сонце»). Але в
контексті сонета автор застосовує
його для опису своєї коханої, він
порівнює
свою
фаворитку
з
найяскравішим світилом дня, тому
утворюється ще одна анфорична
пара «l’astre du jour» – «Philis» («зірка
дня» – «Філіс»). До іменникових
вторинних
номенів
додається
семантично
нейтральна
займенникова анафора «elle», ужита
обома поетами (В. Вуатюр: рядки 4,
7, К. де Мальвіль: рядок 13).
Наступним важливим образом в
обох
поезіях
є
Сонце,
тому
анафоричний ряд на позначення
цього
образу
є
не
менш
різноманітним. Зокрема, Клод де
Мальвіль вживає іменники «le Soleil»
(рядок 6), «ce dieu» (рядок 7),
іменниковий зворот «sacré flambeau
du jour» (рядок 12) та займенник
«vous» (рядки 13 і 14). Зазначимо, що
іменник
«le
soleil»
загалом
є
первинним, однак у представлених
сонетах він ужитий на позначення
персоніфікованого бога, тобто його
первинне значення модифікувалося,
тому
класифікуємо
його
як
вторинний номен.
В. Вуатюр
обмежується іменниками «le Soleil»
(рядок 9) та «l’Aurore» (рядок 13), який
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вважаємо контекстною анафорою,
адже Аврора – це ім’я богині
вранішньої
зорі,
яка
не
має
беспосереднього стосунку до Сонця,
однак у сонеті автор констатує, що
Сонце блідне та стає всього-на-всього
вранішньою зіркою порівняно із
сяйвом його коханої [1]. Щодо
займенникових анафор Сонця, то
Вуатюр використовує лише одну –
особовий
займенник
–
прямий
додаток «le» (у рядку 13). Саму ж
Аврору В. Вуатюр теж позначає
вторинним
номеном,
а
саме
іменниковим зворотом «l’Amante de
Céphale»
(рядок
1),
який
класифіковано
як
дивергентну
анафору, адже його значення може
бути потрактовано лише завдяки
обізнаності
в
давньогрецькій
міфології,
а
експліцитного
антецедента в тексті поезії нема
(вторинний номен «l’Aurore» в рядку
13 є анафорою до Сонця, як
зазначено вище, і не стосується
випадку
позначення
богині
вранішньої зірки, названої «l’Amante
de Céphale»).
Ще
однією
дивергентною
іменниковою анафорою у сонеті
В. Вуатюра є іменниковий зворот
"des portes du matin" (рядок 1),
вжитий у переносному значенні
замість "à l’aube". А у вірші К. де
Мальвіля зустрічається іменникова
анафора дивергентного типу "les feux
de la nuit" (рядок 14), вжита на
позначення "les étoiles".
Щодо
дієслівного
типу,
то,
зважаючи на те, що в обох сонетах у
гіперболізованому тоні змальовано
художні
образи
не
реальних
персонажів,
а
персоніфікованих
фізичних
явищ,
очевидно,
що
більшість дієслів ужито не в прямому
(первинному),
а
в
переносному
(вторинному) значенні. Тому всі
дієслова,
ужиті
в
непрямому
значенні, є контекстними дієслівними
анафорами. Наприклад, у вірші
Вуатюра: «jetait» (у рядку 3 стосовно
богині вранішньої зорі, яка розкидала
свої золоті та лазурні кольори), «brilla»

(у рядку 6 стосовно коханої жінки
авторського «я», яка сяяла своїми
принадами), «éclairait» (у рядку 7
стосовно
тієї
самої
фаворитки
ліричного героя, яка освітлювала весь
Всесвіт), «s’allumaient» (у рядку 12
стосовно хвиль, землі та повітря, які
запалювалися
навкруги)
тощо;
натомість у Мальвіля: «régnait» (у
рядку 1 панувала тиша), «ressuscitait»
(у рядку 4 вітер Зефір воскрешав
квіти), «déployait» (у рядку 5 Аврора
розпускала свої золоті коси), «semait»
(у рядку 6 вона встеляла рубінами
дорогу Сонцю), «être jaloux» (у рядку
12 персоніфіковане Сонце заздрило
Філіс, коханій жінці авторського «я»).
Окремо звернемо увагу на дієслівні
словосполучення,
які
становлять
комплексний анафоричний тип. У
поезії Вуатюра в рядку 8 «Et
remplissait de feux la rive orientale»
функціонує зворот «remplir de feux»,
який передає значення «éclairer». Цей
випадок цікавий тим, що зазначене
словосполучення є багаторівневою
анафорою.
Виділений
дієслівний
зворот
загалом
є
дієслівною
комплексною анафорою, водночас
містить іменниковий анафоричний
номен «feux», який позначає «lumière».
Отже, спостерігаємо
анафору
в
анафорі.
У
сонеті
Мальвіля
відзначаємо лише одне дієслівне
словосполучення «faire voir», ужите в
значенні «montrer» у рядку 11 «Fit voir
une lumière et plus vive et plus belle».
Отже, констатуємо, що сонети В.
Вуатюра та К. де Мальвіля «La Belle
Matineuse»
не
є
багатими
на
комплексні дієслівні вторинні номени,
однак вони наповнені іменниковими,
займенниковими
та
простими
дієслівними
анафорами,
що
відображає
преціозну
манеру
художнього стилю.
Структурні
типи
преціозних
вторинних номенів у поемі Мадлен де
Скюдері «Placet des amants au Roy
contre les voleurs de nuit et les filoux,
et la Response des filoux». Поема
Мадлен де Скюдері [6] складається з
двох частин та написана у формі
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листа-звернення до короля спочатку
закоханих, а далі – злочинців [2]. Тому
художній стиль вірша наближається
до епістолярного. Підтвердженням
цього
є
велика
кількість
займенникових вторинних номенів
«nous, on», які позначають адресантів
(15 уживань для закоханих – у рядках
2, 6, 8, 12–18, 27, 32, 35, 36, 44, і 12
уживань для злочинців – у рядках 52,
53, 55, 57-59, 62, 63, 68, 71, 80, 83) та
«vous»,
ужитих
на
позначення
адресата-короля (15 уживань – у
рядках 3–6, 29, 38, 40–44, 46, 49, 66,
80).
Окрім
займенникових
анафор,
основні
персонажі
поеми
представлені
іменниковими
вторинними номенами. Наприклад,
образ
закоханих
змальовано
за
допомогою іменників «amants», який у
тексті твору вжито 9 разів (тобто 9
точних анафор у заголовках та
рядках 3, 33, 50, 55, 67, 69, 95),
«ames amoureuses» (рядок 7), «galant»
(рядок 58), «maîtresse» (рядки 58, 86),
«esclaves de l’amour» (рядок 67),
«coquets» (рядок 83). Ці вторинні
номени мають позитивне семантичне
забарвлення
та
викликають
прихильне ставлення читача до
зазначених персонажів. Однак у
поемі є низка негативно забарвлених
іменникових анафор на позначення
цих самих «коханців»: «plaideurs»
(рядок 64), «joueurs» (рядок 64),
«escroqueurs»
(рядки
64,
65),
«courtisans» (рядок 65). Вони вжиті в
другій частині твору, у якій злочинці
звинувачують закоханих у штучності
їхніх почуттів («faux amants tout
remplis d’artifices» у рядку 50, «ils sont
pleins d’artifice» в рядку 93) та
неправдивості їхніх слів, а заразом і
неправомірності
їхньої
скарги,
висловленої в першій частині вірша.
Отже, позитивний образ коханців та
його
сприйняття
читачем
змінюються.
Щодо іменникових анафор на
позначення злочинців, то цю функцію
виконують лише два іменники –
«voleurs» та «filoux», кожен із яких

ужито 6 разів (у заголовках та рядках
9, 14, 26, 33, 49, 74, 86, 88, 95), тобто
по 6 точних анафор для кожного
зазначеного іменникового вторинного
номена, які між собою виступають
неточними анафорами. Аналогічна
ситуація з іменниковими вторинними
номенами на позначення короля:
іменник «Roy» вжито 3 рази, тобто 3
точних анафори (у заголовках та в
рядку 66), а субстантив «Prince» – 2
рази (у рядках 1 і 47), що становить 2
точні анафори. Між собою «Roy» і
«Prince» функціонують як неточні
іменникові вторинні номени. Крім
того,
вони
є
дивергентними
анафорами, адже написані з великої
літери, значить, мова йде не про
титул короля/принца загалом, а про
конкретну королівську особу. Однак
імені короля в тексті вірша не
вказано,
читач
імпліцитно
має
зрозуміти, до кого саме звернено
скаргу.
Ще
один
випадок
дивергентної анафори наявний у
рядках 66 «grand ayeul» та 80 «un
prince charmant», які є неточними
анафорами між собою та позначають
попереднього короля Франції, однак
якого сааме, теж не зазначено в
поезії, тобто їхній експліцитний
антецедент відсутній.
У поемі є ще два важливих для
розповіді образи – це любов та ніч.
Образ кохання позначений сімома
точними іменниковими анафорами
«amour» (у рядках 6, 20, 30, 37, 54, 72,
81), а образ ночі – десятьма точними
повтореннями іменника «nuit» (рядки
7, 12, 19, 25, 30, 53, 68, 75, 85, 90),
доповненими
іменниковим
словосполученням «ombre du silence»
(рядок 36). Цікавими є два вживання
іменникового словосполучення «ce
dieu», які не є точними анафорами
між собою. Перше застосування цього
сполучення слів у рядку 9 стосується
образу ночі та є іменниковою
анафорою до «nuit». А друге – у рядку
39, ідентичне за формою, має інший
вторинний зміст та є анафорою до
«amour».
Отже,
автор
художньо
поєднала образи ночі та кохання,
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певною
мірою
ототожнила
їх,
надавши їм однакові анафоричні
номени.
Активне
застосування
точних
вторинних номенів концентрує увагу
читача на змальованих образах
(закохані, злочинці, король, любов,
ніч) та на основній темі твору (у
першій частині – це скарга на те, що
злочинці
заважають
закоханим
насолоджуватися
своєю
любов’ю
вночі, а в другій – злочинці
звинувачують
цих
закоханих
у
несправжності їхніх почуттів). Точні
анафори
створюють
ефект
«закарбовування»
в
пам’яті
та
сприяють цілісності поеми, особливо
враховуючи,
що,
як
ми
вже
зазначали, вона складається з двох
частин.
Іншим типом вторинної номінації в
поезії
Мадлен
де
Скюдері
є
асоціативна анафора. Її першим
прикладом є іменник «placet», ужитий
у заголовку та в рядку 51. Його
класифіковано
як
іменниковий
асоціативний
тип
вторинної
номінації,
адже
він
відображає
узагальнений зміст першої частини
поеми,
тобто
звернення-скаргу
закоханих
до
короля.
Іншою
асоціативною анафорою вважаємо
іменник «arrest» у рядку 94, тому що
він
є
своєрідним
визначенням
інформації, яка слідує за ним і
виражає
моральне
судження
–
висновок усієї поеми: «Un amant qui
craint les voleurs Ne merite point de
faveurs».
До
асоціативних
іменникових
вторинних
номенів
зараховуємо
також
субстантив
«ennuy», записаний у рядку 37,
оскільки він підсумовує попередньо
перелічені «незручності», створені для
закоханих нічними шахраями. Ще
один випадок цього структурного
типу вторинної номінації фіксуємо в
рядку 45: «Plaisir que rarement les rois
peuvent goûter»: іменник «plaisir»
передає зміст попередньої фрази
(рядок 44) – «Il fait qu’on aime en vous
vostre sainte personne», тобто рідкісне

задоволення королів – це любов своїх
підданих.
Щодо дієслівного типу вторинної
номінації,
то
за
преціозною
традицією поетичний доробок Мадлен
де Скюдері наповнений дієслівними
комплексними анафорами. Серед них
найяскравішими є:
 «ne fuir point les yeux de qn»,
ужита замість «se cacher» у рядку 14:
«Mais du filou caché l’on ne fuit point les
yeux»;
 «avoir une escorte», ужита на
позначення «être accompagné» в рядку
15: «Comme on n’ose marcher sans avoir
une escorte»;
 «se glisser par une fausse porte»,
яка в рядку 16 репрезентує значення
«entrer dans une maison de son amant
ou amante»;
 «faire
couler
les
jours»,
використана в рядку 29: «Ô vous qui
dans la paix faites couler nos jours»,
замість якої можна було б сказати
«faire vivre»;

«sans respecter plumes, soutane
et crosses», у незвичній для нас формі
якої врядку 61 мається на увазі «en
dehors de toute considération de
personne», та багато інших.
У поемі простежуємо преціозну
«моду» на прислівникові анафори.
Мадмуазель де Скюдері вживає такі
самі прислівники, як Мадам де
Лафайєт,
із
поширеним
серед
преціозних авторів суфіксом -ment:
«impunement» (рядок 10), «seulement»
(рядок 21), «hardiment» (рядок 87). Як
ми вже зазначали, такі прислівникові
вторинні номени покликані зробити
мовлення преціозників «красивим» та
вишуканим.
Наявний
у
поезії
також
прислівниковий асоціативний тип
вторинної номінації. Він виражений
прислівником «ainsi» у рядку 79, який
концентрує попередньо висловлену в
рядках 69–78 розповідь шахраїв про
те, якими були «справжні» (на їхню
думку) коханці раніше, у попередні
століття.
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Аналіз поеми Мадлен де Скюдері
ще раз підтвердив різноманітність
уживання
преціозними
авторами
структурних
типів
вторинної
номінації, їхні віртуозні переплетення
та іноді прихований зміст (як у
дивергентних
анафорах).
Також
активним виявилося використання
асоціативного типу як іменникових,
так і прислівникових вторинних
номенів. Як майстер слова, Мадлен де
Скюдері
обрала
тактику
використання
великої
кількості
точних
займенникових
та
іменникових
анафор
для
акцентування уваги на головних
образах та темі поеми.
Висновки
й
перспективи
дослідження. Отже, підсумовуючи
дослідження
функціонування
структурних
типів
вторинної
номінації у французьких поетичних
текстах
періоду
Преціозності,
зазначимо, що завдяки широкій гамі
вторинних номенів преціозні поети не
лише урізноманітнювали свої тексти,
а й надавали їм оригінального
вишуканого тону, привертали увагу
читача
чи
слухача,
а
також
здійснювали величезний внесок у
розвиток
французької
мови
та
літератури.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ:
АСПЕКТ АДРЕСАТА
Г. В. Кузнєцова*
Стаття присвячена огляду сучасного стану вивчення категорії адресата політичного
дискурсу в роботах східноєвропейських лінгвістів; обґрунтовано актуальність і важливість
дослідження категорії адресата. Указано на недостатність наукових праць, присвячених
адресатному чинникові дискурсу на відміну від власне текстового чинника й чинника
відправника політичного дискурсу (політичного діяча). Наголошено на обов’язковому зв’язку
розуміння
категорії адресованості й чинника адресата політичного дискурсу. Праця
містить коротку історію визначення категорії адресованості, оскільки вона становить
підґрунтя для вивчення категорії адресата політичного дискурсу. Показано, що інтерес до
адресата як до категорії виник у лінгвістиці досить давно й пов’язаний насамперед із
роботами М. Бахтіна та Ю. Лотмана, завдяки яким інтерес до вказаної категорії поширився
на інші європейські лінгвістичні школи й наукові підрозділи університетів. Незважаючи на
довгу історію, категоріальні ознаки текстової й дискурсивної адресованості все ще не
сформульовані досить чітко як у лінгвістичній, так і в нелінгвістичних парадигмах;
важливість питання в мультимедійній парадигмі є визнаною.
Існує невелика кількість праць, написаних протягом останнього десятиріччя, у яких
зроблено деякі спроби визначити категоріальні ознаки категорії адресата. Проте вони
або написані на матеріалі інших видів дискурсу, наприклад, художнього, або
ілюстративний матеріал виявляється обмеженим. Тому категорія адресата
залишається недостатньо вивченою, і цей факт тільки підкреслює своєчасність її
подальшого дослідження.
Ключові слова: політичний дискурс, адресованість, адресат, типи адресата.

POLITICAL DISCOURSE IN EAST-EUROPEAN LINGUISTICS: THE
ADDRESSEE ASPECT
Anna Kuznyetsova
The article deals with the review of contemporary state of the study of the political discourse
addressee category in the works of East-European linguists; the topicality and importance of the
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study of the addressee category is substantiated. Inadequate attention towards the research of
the discourse addressee constituent in comparison to the text constituent and the forwarder
constituent of the political discourse is pointed out. The necessary connection with the
addressness (targeting) category in the study of the political discourse addressee constituent is
emphasized. The paper includes a brief history of the research of the addressness (targeting)
category, as it is the basis of the study of the political discourse addressee phenomenon. It is
shown that the attention to an addressee as a category appeared in linguistics quite a while ago
and can be attributed primarily to the works of M. Bakhtin and Yu. Lotman, owing to who the
interest to the category in question was spread throughout other European linguistic schools and
university research departments. Notwithstanding its long history, the categorical features of text
and discourse targeting are still not formulated clearly enough, either in linguistic or in nonlinguistic paradigms; however, the necessity of the multi-paradigm studies is acknowledged.
There exist a few papers, published within the last decade, in which certain attempts were
made to outline and determine categorical features of the addressee category. However, they
either dealt with other kinds of discourse, for instance, with the belles-lettres one, or were made
on a limited research material. Hence, the category in question remains poorly studied, and this
fact only emphasizes the timeliness of its further research.
Keywords: political discourse, targeting, addressee, addressee types.

Постановка наукової проблеми.
Упродовж
останніх
десятиріч
політичний дискурс став одним із
найпопулярніших
об’єктів
лінгвістичних і міждисциплінарних
досліджень і, можливо, найбільш
досліджуваним видом інституційного
дискурсу. Серед багатьох вітчизняних
і зарубіжних робіт, присвячених
питанням політичного дискурсу (далі
– ПД), найбільше має об’єктом аналізу
перший та другий фундаментальні
компоненти ПД – його адресант,
тобто політичний або громадський
діяч, який є відправником або
автором дискурсу, а також політичне
повідомлення
безпосередньо.
У
сучасній
лінгвістичній
літературі
висловлюється думка про те, що
постійне
зростання
інтересу
до
вивчення політичних текстів може
бути пояснене такими чинниками:
1) внутрішні потреби лінгвістичної
теорії, яка в різні періоди зверталася
до різних площин функціонування
мовної системи;
2) політологічні аспекти вивчення
політичного мислення та його зв’язків
із політичною поведінкою, а також
необхідність розробки методів аналізу
політичних текстів;
3) соціальне замовлення, прагнення
звільнити політичну комунікацію від

маніпулювання
громадською
свідомістю [3: 245].
Аналіз останніх досліджень і
публікацій Найбільший внесок у
вивчення адресатного й текстового
складників ПД у вітчизняному й
східноєвропейському
мовознавстві
зробили
В. З. Дем’янков,
В. І. Карасик,
Ю. І. Левшенко,
М. Ю. Сейранян,
С. Л. Славова,
Ю. Ю. Суханов,
В. Фігар,
В. О. Чернявська,
Є. О. Четвертак,
О. П. Чудінов,
Д. В. Шапочкін,
І. С. Шевченко, О. І Шейгал, група
польських дослідників, які працюють
у
напрямку
критичного
аналізу
дискурсу,
а
саме
У. Окульська,
П. Цап, А. Совіньська та ін. Загалом
безсумнівний інтерес до вивчення ПД
і політичного спілкування призвів до
появи
нової
окремої
галузі
філологічних досліджень – політичної
лінгвістики
й
політичної
дискурсології,
причому
названій
царині присвячують окремі семінари
та друковані періодичні видання [16:
11–124; 21]. Зокрема, знаними стали
наукові конференції з питань аналізу
ПД, що започатковані в Бірмінгемі
(Велика
Британія),
а
пізніше
регулярно організовані Європейською
радою з політичних досліджень у
різних містах Європи, включаючи
Прагу та Варшаву. З 2003 року
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Методи,
використані
в
пропонованій розвідці, включають
аналіз та узагальнення наукового
матеріалу з теми дослідження, а
також висунення гіпотези стосовно
напрямку й перспектив подальшого
вивчення
об’єкта
дослідницького
інтересу.
Виклад основного
матеріалу.
Насамперед варто підкреслити, що
вивчення характеристик у функції
адресата ПД тісно пов’язане з
проблемою адресованості загалом,
особливо з проблемою вербальної
адресованості,
адже
текстового
повідомлення «взагалі» не існує, будьякий текст завжди адресований
певній аудиторії. Спрямованість на
аудиторію – одна
з основних
категорій, яка детермінує головні
характеристики
текстового
повідомлення будь-якого смислу й
обсягу; таке повідомлення й будує
(вибудовує) дискурс [7: 89]. У сучасній
лінгвістиці адресованість тексту, що є
вербальним об’єктом, розуміють як
його здатність опредметнювати уяву
про передбачуваного адресата й
особливості його інтерпретаційної
діяльності [5].
Чинник адресата мовленнєвого
повідомлення
неодноразово
був
предметом лінгвістичних досліджень,
хоч аналізу вербального повідомлення
в широкому розумінні присвячено
набагато більше наукових розвідок.
Кореляцію
«адресант-адресат»
у
різних
мовленнєвих
жанрах
аналізували
в
роботах-розвідках
вітчизняні та зарубіжні мовознавці,
серед
яких
–
А. М. Баранов,
Ф. С. Бацевич,
В. В. Богданов,
Г. І. Барташова,
Т. Г. Винокур,
О. П. Воробйова,
Т. А. Єщенко,
Ю. А. Левицький,
О. В. Михайлова,
А. В. Полонський,
М. Ю. Федосюк,
І. С. Черватюк,
О. Й. Шейгал,
Т. В. Шмельова та ін.
Зазначимо, що більшість праць
названих мовознавців ґрунтується на
базових положеннях творів видатного
філолога й філософа М. М. Бахтіна,
який уперше розглядав концепцію

проводяться конференції політологів у
Москві
та
щорічні
міжнародні
конференції в Єкатеринбурзі за
участю Інституту філософії та права
РАН (з 2006 року), видаються
спеціалізовані періодичні видання,
зокрема
журнали
″Полис″,
′′Политические науки″, ″Политическая
концептология″, науково-практичний
альманах ″Дискурс-Пи″ [14: 16: 181–
187; 18: 117].
Однак необхідно підкреслити, що
третій фундаментальний компонент
ПД – адресат – донині не має такого
глибокого вивчення ні в лінгвістиці,
ні в інших наукових дисциплінах з
огляду на те, що дискурс як
мультимодальне явище, і ПД зокрема,
потребують
мультимодального
підходу.
Загалом
адресата
ПД
сприймають
як
дещо
пасивний
компонент, як об’єкт і результат
маніпулятивного
впливу,
здійснюваного
адресантом
або
адресантами
через
політичне
повідомлення – текст у його різних
формах.
Досить
типовими
є
спостереження Є. О. Четвертак, яка
стверджує,
що
ПД
–
засіб
маніпулювання свідомістю великих
груп людей, основною метою якого є
нав’язування певної думки широким
лавам
виборців
із
подальшим
розрахунком завоювати їхні голоси
під час виборчої кампанії [20: 42-43].
Варто зазначити, що в роботах із ПД
можна натрапити на
висловлення
про
доцільність
та
необхідність
уважного
врахування чинника
адресата
ПД,
його
аналізу
та
вивчення. Усе це безпосередньо
свідчить
про
актуальність
і
важливість
дослідження
різних
аспектів
адресата
ПД,
зокрема
лінгвістичних і когнітивних чинників
його формування.
Мета пропонованої роботи – аналіз
дослідження адресата ПД як його
третього
фундаментального
компонента в рацях лінгвістів, які
рнпрезентують
східноєвропейську
наукову площину.
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адресата мовлення щодо мовленнєвих
жанрах. За М. М. Бахтіним, кожне
висловлення завжди має адресата
(різного характеру, різного ступеня
близькості до автора, конкретності,
усвідомленості тощо), розуміння якого
у відповідь автор мовленнєвого твору
очікує й передбачає. Адресованість
висловлення
є
його
особливою
(розрізнювальною) ознакою, адже
кожний мовленнєвий жанр має
типову концепцію адресата. Крім
того, науковець зазначав, що така
концепція адресата є іншою не тільки
для кожної історичної доби, а й для
кожного
літературно-художнього
жанру й стилю [4: 168, 279–280]. Ці
базові положення вивчення адресата
як
дискурсивної
категорії
залишаються актуальними донині.
Серед найґрунтовніших робіт із
цього
питання
варто
назвати
насамперед
дослідження
Н. Д. Арутюнової та О. П. Воробйової.
Н. Д. Арутюнова,
називаючи
тогочасні
визначення
другого
учасника комунікації, який отримує
інформацію, зауважує, що такого
учасника можна називати
порізному: отримувач мови, рецептор,
інтерпретатор,
слухач,
аудиторія,
співрозмовник, декодувач, і пропонує
більш універсальний термін «адресат»,
що підкреслює свідоме спрямування
висловлення
на
конкретну
або
неконкретну особу, причому така
особа або особи можуть бути певним
чином
охарактеризованими,
і
комунікативний
намір
автора
повідомлення повинен узгоджуватися
з цими його характеристиками [2:
362]. Уже в цьому визначенні
наголошується можлива множинність
чинників щодо адресата й важливість
їх
урахування
й
вивчення,
висвітлення таких чинників залежно
від жанру й характеристик самого
повідомлення,
яке
мовознавці
розуміють у широкому сенсі. Роботи
дослідниці,
присвячені
аналізу
адресата
повідомлення,
стали
класикою лінгвістики.

Неабияке значення для подальшого
дослідження
фактора
адресата
повідомлення мали також погляди
професора Тартуського університету
Ю. М. Лотмана,
який
першим
розглянув питання колективного або
масового
адресата,
зробивши
великий внесок у вивчення адресата
ПД.
Науковець
користувався
терміном
«образ
аудиторії»
й
пов’язував його з розшифруванням
набору мовних культурних кодів та
поняттям
загальної
пам’яті,
реконструкція якої для тексту та його
отримувачів дає дослідникові змогу
знайти прихований у тексті «образ
аудиторії» [12: 80]. Учений писав, що
культура – це складно організований
механізм, що зберігає інформацію і
постійно напрацьовує для цього
найвигідніші способи, отримує нову,
зашифровує
та
декодує
повідомлення, переводить їх з однієї
системи знаків у іншу [13: 395]. За
Ю. М. Лотманом, текст містить у собі
згорнуту
систему
усіх
ланок
комунікативного
ланцюжка,
й
наскільки ми можемо виокремити з
нього позицію автора, настільки ж
можливо реконструювати на ґрунті
цього тексту та його ідеального
читача. Учений вважав, що цей образ
активно
впливає
на
реальну
аудиторію,
перебудовуючи
її
за
власним
уявленням.
Особистість
реципієнта повідомлення, яка є
семіотичною єдністю, обов’язково
варіативна й здатна ″настроюватися
за текстом″. Тому між текстом та
аудиторією відбувається складна гра
позиціями [12: 88]. Це спостереження
має
надзвичайне
значення
для
дослідження сучасного ПД, оскільки
політичні повідомлення різної форми,
як відзначають спеціалісти з теорії
комунікації, не стільки впливають на
аудиторію, скільки взаємодіють із
нею.
Подальший
розвиток
категорій
адресованості
та
адресата
спостерігаємо в працях вітчизняного
науковця
О. П. Воробйової,
яка
стверджувала,
що
адресованість
71

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (94)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 1 (94)
тексту та дискурсу є його іманентною
ознакою, її маніфестації виявляються
за певними сигналами в тканині
повідомлення. Однак цю текстову й
дискурсивну
властивість
можна
досліджувати як таку, якщо об’єктом
аналізу залишається сам текстовий
складник
дискурсу,
який
розглядається в ракурсі адресованості
як властивості, що набута ним у ході
формування
дискурсивного
повідомлення [5: 54]. Крім того,
дослідниця зазначає що основними
лінгвістичними
механізмами
формування тексту в ракурсі його
адресованості
є
когнітивний
і
комунікативний
механізми.
Когнітивний механізм виступає як
своєрідний тригер, що запускає й
спрямовує
процес
когнітивної
обробки повідомлення адресатом.
Комунікативний
механізм
виявляється
через
комбінацію
стратегій і тактик, що задаються в
дискурсивному
повідомленні
та
організовують сприйняття адресата
та
інтерпретацію
повідомлення
загалом [5: 55]. Науковець також
досліджувала питання про роль
адресатних антрополанцюжків та
номінаційних ланцюжків в аспекті
адресованості
текстового
повідомлення, а також роль текстових
категорій
під
час
формування
повідомлення
у
цьому
аспекті.
Відзначаючи недостатню вивченість
вказаних
питань,
мовознавець
стверджує, що взаємодія текстових
категорій в аспекті адресованості має
характер функціонально-семантичної
або
семантичної
співвіднесеності
різних текстових категорій, яка
маніфестується у тканині текстової
складової
дискурсу
через
перетинання або часткове чи повне
суміщення названих адресатних та
номінаційних ланцюжків [5: 78].
Варто зазначити, що особливості
названої О. П. Воробйовою взаємодії
текстових категорій залишаються
відкритим питанням донині.
У
роботах
дослідниця
користувалася терміном «розщеплена

адресація»,
спираючись
на
такі
важливі
моменти:
розмежування
реальної, зображеної та відображеної
комунікації; виокремлення образу
читача
як
модусу
реалізації
адресованості, що втілює призупинку
безпосередньої
адресації;
неоднорідність образу читача як
наслідок
множинності
виявлень
діалогічної взаємодії; співвіднесеність
адресата й адресанта у дискурсі.
Відповідно
дослідниця
будує
типологію адресатів (для художнього
тексту
короткого
оповідання),
виокремлюючи три типи адресата, а
саме: фіктивний адресат (тобто
художній образ, включений до сфери
зображеної комунікації), гіпотетичний
адресат (образ адресата в уявленні
адресанта, на якого орієнтоване
висловлювання і який виступає
посередником між автором дискурсу
й
адресатом)
та
реальний
(емпіричний
адресат),
який
безпосередньо є реципієнтом цього
висловлювання [5: 138,139].
Названа
праця
слугувала
підґрунтям для подальшого вивчення
категорій адресованості й адресата в
сучасному мовознавстві. Дисертація
Т. Л.
Камінської
присвячена
висвітленню
образу
адресата
в
текстах масової комунікації [10].
Автор розглядає та аналізує поняття
«адресат текстів масової комунікації»
(під якими розуміє тексти політичного
змісту) у таких аспектах: адресат як
реальна
людина;
адресат
як
категорія, представлена у структурі
комунікативного акту в широкому
розумінні; адресат як соціологічна
категорія
з
його
певними
характеристиками,
отриманими
шляхом соціологічних досліджень;
адресат як текстова категорія [10: 3536]. Аналізуючи типологію образу
адресата МК (масової комунікації),
Т. Л. Камінська виокремлює такі його
категоріальні ознаки, що наявні
безпосередньо
в
текстовому
повідомленні:
елементи,
що
репрезентують
картину
світу;
елементи,
що
слугують
для
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характеристики стилю життя та
соціального
статусу;
елементи,
зорієнтовані на мовленнєвий досвід
аудиторії.
Мовознавець
робить
найбільший акцент на дослідженні
соціально-економічних чинників у
побудові
класифікації
адресатів
текстів масової комунікації, пропонує
певний розвиток поняття «цільова
аудиторія»
й
відзначає,
що
виокремлення
й
описування
можливих типів (видів) цільових
аудиторій для ЗМІ й політичних діячів
допомагає створити уявлення про
особливості
національної
самосвідомості в певний історичний
момент,
адже
без
вивчення
соціальних груп, на які може ділитися
аудиторія,
що
сприймає
тексти
масової комунікації, а саме тексти
політичного характеру в певний
період, важко уявити практичну
політичну
діяльність,
організацію
рекламних та виборчих кампаній,
тощо
[10:
47].
Т. Л. Камінська
пропонує таку типологію адресатів
текстів
масової
комунікації:
«інтелігентна
меншість»′;
«представники
зразкового
середовища»;
«прості
люди»,
зауважуючи,
що
формулювання
названих
типів
адресатів
було
запозичене з самих текстів як
характеристика
їхніх цільових
аудиторій
[10:
174-183,
239].
Дослідниця робить висновок про те,
що система адресатів є рухливою й
детермінована соціальною ситуацією,
яка змінюється [10: 238], що робить
результати
дослідження
й
запропоновану класифікацію досить
відносною. Заслуговує на увагу також
зроблене науковцем спостереження
про те, що реальний чинник адресата
далеко не завжди береться до уваги
під
час
втілення
видавницьких
проєктів,
незважаючи
на
його
важливість [10: 240–241].
У
дисертації
С. О. Кривенко,
написаній із позицій політичної
науки, адресантові й адресатові ПД
приділено цілий параграф, однак
більшу увагу одержує саме адресант

[11]. У висвітленні проблематики
щодо адресата авторка обмежується
оглядом наукових праць відомих
західноєвропейських
філософів
і
лінгвістів та Ю. Лотмана й пропонує
власні висновки з них щодо
ролі
адресата
ПД.
Використовуючи
термінологію
У. Еко,
дослідниця
називає
адресат
ПД
збірним
поняттям
«ідеальний
читач»,
указуючи на те, що в процесі
створення політичного тексту автор
орієнтується на конкретну аудиторію.
Автор
названої
дисертації
погоджується з відомим філософом і
письменником у тому, що адресат не
є суб’єктом висловлювання, а подібно
до автора тексту набуває актантної
ролі [9: 33], стає
абстрактним,
уявним,
стратегією,
ідеєю,
покликаною доповнити ідею автора в
процесі досягнення основної мети –
актуалізації повідомлення [11: 129]. У
своїй праці С. О. Кривенко робить
висновок, що множинний адресат
політичного дискурсу означає не
лише наявність безпосереднього й
опосередкованого
отримувача
політичного
повідомлення.
Він
позначає ще й те, що головний –
опосередкований – адресат ніколи не
є однією особою, він – поняття збірне
й виступає як цільова група, середній
читач
тощо.
Визначити,
кому
адресований
текст,
можна,
з’ясувавши, для кого зрозумілий [11:
126].
Загалом
погоджуючись
із
наведеним висновком, зазначимо, що
в
цитованому
дослідженні
не
запропоновано
більш розгорнутої
розробки
методики
такого
з’ясовування або спроби виділити
більш вузькі групи колективних
адресатів ПД. Не викликає сумніву
той факт, що такі спроби, напевно,
виходили за межі поставлених у
названій роботі цілей.
Доцільно відзначити досить велику
кількість праць, присвячених ПД, які
претендують
на
глибокий
і
розгорнутий аналіз проблематики,
пов'язаної з вивченням цього виду
дискурсу,
у
яких
дослідження
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адресата
ПД
не
має
жодної
перспективи, хіба що згадується лише
побіжно. Зокрема, у роботі-огляді про
лінгвістично
орієнтовані
методи
вивчення ПД наголошено, що такі
методи
мають
міждисциплінарну
основу, а їхня мета – висвітлення
змістовних зв’язків між політикою як
діяльністю та мовою. У цьому огляді
відсутній аналіз адресата ПД [6], так
само як у недавніх студіях з
аналогічної тематики [1; 14; 19].
Мовознавці, які наголошують на
необхідності й актуальності створення
багатоаспектної
теорії
дискурсу,
зокрема й політичного, розглядають
вивчення можливих адресатів ПД та
їх типологічних характеристик серед
важливих аспектів вироблення теорії
ПД, класифікуючи такі дослідження
як
розгляд
контекстних
і
комунікативних
параметрів
ПД,
однак ніяких стратегій і тактик
аналізу в межах названих підходів не
названо [15: 76]. Проте в основному
здійснений
огляд
праць,
присвячених
ПД,
свідчить
про
незацікавленість
дослідників
у
заглибленні в проблему адресата
цього виду дискурсу. У більшості
праць указано тільки окремі його
властивості. Наприклад, зазначено,
що визнання потреб аудиторії ПД
слугує
запорукою
забезпечення
політичною владою [23], а також
наголошено на тому, що взаємодія
ПД з ідеологіями й культурою
адресата
сприяє
досягненню
дискурсової інтенції [8: 25].
Вивчаючи категорію адресованості
на матеріалі жанру політичного
інтерв’ю,
вітчизняні
мовознавці
А. В. Прокопенко
та
Н. С. Рева
називають такі особливості адресата
медіаполітичного дискурсу: соціальна
роль,
вік,
гендерна
належність,
психологічний
стан,
когнітивні
здібності,
життєві
цінності,
особливості сприйняття мовлення. З
огляду на названі чинники автори
наводять низку типологій, в основі
яких лежить
один або кілька
вказаних чинників. Наприклад, за

характером
адресованості
розрізняють прямі (тобто емпіричні
читачі/слухачі), непрямі (ті, що мають
доступ до інформації, але не беруть у
ситуації
участі)
і
адресатиретранслятори (ті, що передають і
тлумачать
повідомлення).
За
соціально-типологічними значеннями
виокремлюють
національних
і
позанаціональних адресатів, причому
кожна з цих груп формується за
ознаками, які властиві конкретній
культурі. За професійною орієнтацією
автори
називають
адресатівпрофесіоналів
та
адресатівнепрофесіоналів.
Професіонали
взаємодіють
з
адресантами
за
паритетними принципами, тоді як
непрофесіонали
залежать
від
адресантів-професіоналів
та
ретрансляторів.
За
ступенем
обізнаності
розрізняють
епіфанів
(обізнаних адресатів) та профанів
(необізнаних
адресатів),
за
принципом
співвіднесеності
до
реального/уявного світу – реальних
адресатів і текстових адресатів, які
втілюють і реалізують образ читача
[17: 160–161]. Попри всю наукову
цінність зробленого огляду типів
адресатів, автори не заглиблюються в
аналіз кожного з типів та в процедури
виокремлення їхніх категоріальних
рис,
зосереджуючи
свій
дослідницький
інтерес
на
структурних
та
лінгвістичних
чинниках
обраного
жанру
політичного дискурсу з огляду на
дотримання відповідних ролей його
учасників.
Крім
того,
указана
розвідка фактично стосується тільки
одного жанру ПД, який був у фокусі
уваги авторів. Утім, зроблений ними
огляд типів адресатів на основі різних
чинників заслуговує на увагу й
подальше опрацювання на ширшому
матеріалі.
Загалом можна зауважити, що
адресат ПД як дискурсивна категорія
не набув донині ретельного вивчення
в
працях
східноєвропейських
мовознавців.
Однак
необхідно
відзначити певні напрацювання в
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цьому напрямку стосовно окремих
жанрів ПД, особливо в роботах
українських і російських науковців.
Для
праць
із
філології
більш
характерні окремі зауваження про
необхідність
урахування
фактора
адресата в дослідженні дискурсу, як,
наприклад, у роботах польського
дискурсолога
П. Цапа.
Науковець
стверджує, що в ПД мовець повинен
бути переконаний у тому, що його
мовленнєві
тактики
спроможні
належно
активувати
аксіологічну
чутливість адресата й спонукати його
до бажаного сприйняття політичного
повідомлення [22].
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. Викладене
вище показує, що нині адресат ПД
становить маловивчену категорію в
східноєвропейському
мовознавстві.
Окресленими
є
тільки
основні
напрямки дослідження цієї категорії.
Певною мірою визначені можливі
типи
адресатів
на
обмеженому
фактичному
матеріалі,
оскільки
сьогодні
немає
спроб
більш
розширеного
та
ґрунтовного
наукового
пошуку.
Одним
із
напрямків подальшого дослідження є
чинник адресата в жанрах ПД,
включаючи також інтернет-форму
цього виду дискурсу. Крім того,
вважаємо доцільним застосування
деяких
методик
когнітивноконцептуального
підходу
до
дослідження
властивостей
і
характеристик адресата ПД.
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HATE EMOJI В ЛІНГВОКРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ:
ПРОБЛЕМИ ДЕКОДИФІКАЦІЇ СМИСЛУ
Р. К. Махачашвілі*, А. О. Бахтіна**
Доба «мережевого суспільства» набуває безперервної трансформації, постійно змінюючи
акценти онтологічної та онтичної сутності людини виду homo ciberneticus. Проте
фундаментальним фактором людського співіснування залишається комунікація як
субстрат порозуміння між людьми з передбаченим нею подальшим ефектом на різні
сфери екзистенційної парадигми. Мова ж як вияв людської свідомості й гуманізаційного
процесу загалом є істинною субстанцією, яка кодифікує комунікативні акти, що в
комп’ютерному бутті набуває ширшої проблематики декодифікації. Тому в нашому
дослідженні ми експлікували один із найпопулярніших сьогодні видів цифрової комунікації –
вербальні повідомлення із застосуванням штучної мови emoji та невербальні тексти
лише з використанням оптичних знаків. Мета статті зумовила виведення гіпотетикодедуктивної теорії уможливлення апробації emoji в лінгвокриміналістичних експертизах
судових справ України з апеляцією до вже апробованих судових експертиз emoji у
світовому контексті. Селекціонувавши конкретні emoji з різних судових справ країн
Європи та США, ми впровадили експеримент із креацією емпіричного конструкта –
тексту-симулякра із закодованими контекстами за допомогою селекціонованих emoji, які
респондентам необхідно було розкодувати з огляду на індивідуальну перцепцію та
інтерпретацію emoji. Результати експерименту з його подальшою аналітичною обробкою
продемонстрували можливість і необхідність долучення до лінгвокриміналістичних
експертиз мови emoji як іконографічного або піктографічного виду, що є релевантним
специфіці світової цифровізації та організації цифрової комунікації. Зважаючи на всі
етапи перевірки отриманих даних, ми номінували селекціоновані emoji як hate emoji, що
уможливлюють деструкцію комунікації та є цифровим корелятом hate speech.
*
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HATE EMOJI IN FORENSIC LINGUISTICS EXPERTISE: PROBLEMS OF
DECODING THE MEANING
Makhachashvili R. K., Bakhtina A. O.
The era of the "Network society" acquires a continuous transformation, constantly changing
the emphasis of the ontological and ontic essence of human species homo ciberneticus. However,
communication remains fundamental to human existence as a substratum of interpersonal
understanding, with its intended consequent effect on the various spheres of the existential
paradigm. Language, as the ousia of human consciousness and the process of humanization in
general, is a true substance that encodes communicative acts, that in computer being attains a
broader problem of decoding. That is why in our research, we explain one of the most popular
types of digital communication today: verbal messages using the artificial language emoji and
non-verbal texts just with the help of optical signs. The purpose of the article led to the derivation
of a hypothetico-deductive theory of allowing emoji approval in forensic linguistics expertise. That
theory we have approved in the probable court cases of Ukraine with an appeal to the emoji has
already approved in forensic expertise in the global context. After selecting specific emoji from
different forensic cases in Europe and the United States, we have implemented an experiment
with the creation of an empirical construction: a mock text with the coded contexts using selected
emoji. Respondents had to decode emoji based on individual perception and interpretation. The
results of the experiment with its subsequent analytical processing demonstrated the possibility
and necessity of involving emoji in forensic linguistics expertise as an iconographic or
pictographic type, which is relevant to the specificity of global digitization and the organization of
digital communication. Taking into account all the verification stages of the data obtained, we
have nominated the selected emoji as hate emoji, which are capable of destroying the
communicative act and which are a digital correlate of hate speech.
Keywords: hate emoji, language, codification, forensic linguistics expertise, computer being,
Unicode Consortium.

Мова є одним із найважливіших
ідентифікаторів
і
водночас
кодифікаторів людського буття. Її
прагматична функція збігається з
функціями
біологічних
ідентифікаторів
(геном,
відбитки
пальців,
кров),
але
онтологічна
функція
мови
передбачає
верифікацію людської сутності на
всіх рівнях буття, що автоматично
виводить її на поняття мови як усії. У
новогрецькій мові термін усія (οὐσία)
тлумачиться для позначення сутності
та природи якоїсь речі. З концепції
давньогрецької
мови
термін
визначали в синтезі з онтологічною та
онтичною
організацією
смислу
об’єкта.
Зокрема,
Аристотель
ототожнив усію з ὑποκείμενον (річ, що
лежить в основі; сутність). Усе це дає
підстави номінувати усію як εἶδος,

вид чи особливість, інколи єдність
матерії та ейдосу, а інколи саму
матерію [2: 112]. У подальшій історії
філософії
ситуація
постійно
ускладнювалася,
оскільки
стоїки
розглядали усію як невизначений
субстрат,
мислителі
середнього
платонізму
та
неоплатонізму
повернулися до значення «сутність», а
христологія
наблизила
до
усії
ὑπόστασις, збагативши її іншими
значеннями, яких у новогрецькій мові
більше немає [2: 117]. Ми ж
розглядаємо усію в Аристотелевому
сенсі – як сутність, основу, субстрат
ідентифікації істоти як людини,
синтезований матерією з ейдосом або
в ширшому понятті – онтологією з
онтичністю.
Мова
завжди
істинна.
Вона
ідентифікує не лише саму людину, а й
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її
наміри,
дії,
вчинки,
часто
приховані, але іманентно завжди
присутні вербально. Мова здатна
виявити й розкрити різні ситуації в
синхронічному
та
діахронічному
аспектах,
даючи
пояснення
конкретному мовному акту як із
логічної
позиції,
так
і
з
біхевіористичної, психологічної тощо.
Натомість хибними можуть бути
висловлювання, верифікація яких
відбувається
за
допомогою
встановлення
істинності/хибності
засновків
та
висновку
висловлювання. Зокрема, ці знання
локалізовані
в
лінгвістичних
експертизах,
проведення
яких
установлює
логічні
та
феноменологічні зв’язки структури
мови, синтезовані з прагматичними
та
праксіологічними
факторами,
притаманними конкретному мовцю.
Наприклад, за умови ефективних
експертиз маємо сьогодні поняття
hate speech, лінгвістичний чинник
якого є усією процесу та результату
деструктивних
комунікативних
ситуацій між людьми. Зокрема, В.
Клемперер, досліджуючи hate speech
фашизму в книзі LTI – «Lingua Tertii
Imperii: Notizbuch eines Philologen»
(«Мова Третього Рейху. Записник
філолога») зробив висновок, що мова –
це субстанція, яка «створює і мислить
за тебе», коли йдеться про масову
свідомість та вплив на неї через мову.
Усе це сприяє утворенню мовної
моделі, іманентною характеристикою
якої
вважається
«обмежена
дозволеність», за межами якої істинна
суть
промови
втрачала
свою
ефективність.
Таким
«взірцем»
ефективної
мовної
моделі
В. Клемперер називає Й. Геббельса,
який володів стратегічними мовними
зворотами.
Зі свого боку, індустрія 4.0 суттєво
трансформувала
екзистенційну
функцію людини, трансгресувавши її
з Homo Sapiens у Homo Ciberneticus
[18]. А відтак поняття hate speech в
умовах цифрової комунікації також
трансформується,
пристосовуючись

до мови як кодифікатора, що є
експлікантом
кодифікативних
зв’язків у штучних мовах. Власне,
кодифікація в комп’ютерному бутті
[6] і є тією «обмеженою дозволеністю»,
валідованою чіткими алгоритмами.
Наприклад,
одним
із
видів
комп’ютерного алгоритму є алгоритм
Codemoji, субстрат якого полягає в
шифрі Цезаря (або шифрі зсуву) –
симетричний
моноалфавітний
алгоритм шифрування, у якому
кожна
буква
відкритого
тексту
замінюється на ту, що віддалена від
неї в алфавіті на сталу кількість
позицій. Римський імператор Юлій
Цезар
використовував
для
приватного листування шифр зсуву з
ключем 3: замість літери A підставляв
D, замість B – E й так далі. За
означеним
алгоритмом,
кодифікатором emoji є Unicode. Проте
усія emoji як мови перебуває на
перетині протиріччя: з одного боку,
ця мова є універсальною, але з тим
акцентом, що її універсальність
пролонгована
специфікою
комп’ютерного буття та основою
«мережевого суспільства» [3] загалом,
для
якого
характерна
цифрова
комунікація з використанням emoji. З
іншого – перцепція та інтерпретація
знаків
emoji
має
ознаки
«індивідуальної мови» [5: 142]. Це
протиріччя особливо загострюється,
коли через використання конкретних
знаків emoji між комунікантами
виникає конфлікт, здатний виявити
злочинні наміри та привести до
злочинних дій. Конфлікт якраз і
виникає через різні індивідуальні
кодифікатори, до яких належить
передусім
мова,
а
також
ментальність, виховання, культура
тощо, віддзеркалені в мові. Отже, у
цифровому форматі hate speech
трансгресується в різновид, який ми
номінуватимемо й експлікуватимемо
надалі як hate emoji.
Постановка наукової проблеми.
Лінгвістичні експертизи мають досить
розгалужену
класифікацію,
підпорядковану
специфіці
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досліджуваного об’єкта. Експертизи
можуть фокусуватися у фонетичній
та
фонологічній
площинах,
охоплюючи й акцентно-інтонаційний
фон досліджуваного тексту (судовоакустична
експертиза
[1:
13]);
лінгвостилістичні
експертизи,
покликані
верифікувати
етногеографічні дані, що стосуються
учасників
судового
процесу;
граматичні експертизи, здатні до
експлікації специфіки мислення та
світогляду
піддослідного,
які
закладені в структурно-системній
сітці
мови, якою
піддослідний
говорить, на перетині мови (мов),
якою він мислить, що й знаходить
своє відображення в прагматиці його
дій.
На
нашу
думку,
у
лінгвокриміналістичних експертизах
наявний ще один вид – іконографічні
або піктографічні експертизи. Така
необхідність зумовлена специфікою
світової цифровізації («мережевого
суспільства»).
Проте
водночас
виникають
питання:
наскільки
об’єктивним може бути інтерпретація
emoji? Чи не виникне загроза хибної
інтерпретації через специфіку emoji,
яка полягає у фреймовій структурі
семіотичного
поля
знака,
що
візуалізує план змісту залежно від
ментальних
фреймів?
І
чи
не
передбачає все попередньо зазначене
наявність когнітивного упередження
в інтерпретації emoji в судових
справах?
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Питання залучення до
судових експертиз штучної мови
emoji
порушували
переважно
зарубіжні дослідники, оскільки в
більшості країн Західної Європи та в
США судові практики мали досвід
експертної
обробки
не
лише
вербального тексту, а й emoji як
різновиду
комунікативного
акту.
Кожен із них, окрім практичної
(досвідної)
картини
застосування
emoji в лінгвокриміналістиці, подає
обґрунтування
доцільності
або
недоцільності залучення emoji до
судових справ, орієнтуючись як на

універсальні
характеристики
цифрової комунікації, так і на
фреймову
специфіку,
залежну
здебільшого
від
етнічних
та
ментальних
характеристик.
Найвідомішими
дослідниками
означеного питання є Голдман Ерік,
Гоун Лорен, Енгелен Ян, Кірлі
Елізабет, Кон Ніл, Маккалок Гретхен,
Морант
Марко
Рікардо,
Нікель
Мартін, Піперскі Олександр, Поллак
Ніл та інші.
Фокусуючись на правовій сфері
залучення
emoji
до
цифрової
комунікації, професор юридичного
факультету університету Санта-Клари
Ерік Голдман у праці «Emojis and
Intellectual Property Law» (2018) [13]
описує функціональність знаків emoji
з огляду Законодавства США в сфері
охорони інтелектуальної власності.
Професор наголошує на проблемі
захисту emoji з юридичної позиції.
Проблемне поле означеного питання
візуалізується
передусім
на
структурному рівні, оскільки оптичні
знаки
комп’ютерного
буття
кодифікуються за допомогою Unicode,
однак
на
різних
цифрових
платформах
декодифікація
характеризується різним ступенем
оптичності
(залежно
від
програмування конкретної мережі).
Коли
ж
декодифікація
не
відбувається, тоді ми говоримо про
авторське право на конкретні emoji,
яке
належить
іншій
цифровій
платформі. Однак Ерік Голдман
звертає увагу на так звані «proprietary
emojis», створені приватними особами
або для них (наприклад, Kimoji від
Кім Кардаш’ян). У такому разі, коли
буде порушення авторського права,
передбачене
використанням
зазначених знаків на платформах,
якими
Unicode
для
них
непередбачений,
та
долученням
знаків до видів комунікації, ітиметься
про
юридичну
відповідальність
порушника
права
власності
на
конкретні emoji. Крім того, у разі
використання emoji в hate speech,
можливе
й
кримінальне
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впровадження проти порушника, а
застосовані ним emoji підлягатимуть
лінгвокриміналістичній експертизі.
Протилежний
попередньому
вектор, а саме emoji як фактор
гуманізації, досліджують науковці в
галузі
кримінального
права,
кримінального процесу, кримінальної
відповідальності та доказів Елізабет
Кірлі й Мерилін Макмехон. У праці
«The Emoji Factor: Humanizing the
Emerging Law of Digital Speech» [14] на
основі
дослідження
конкретних
випадків
долучення
emoji
як
доказової
бази
в
досудових
розслідуваннях та судових засіданнях
дослідники
узагальнюють,
що
оптична візуалізація людської думки,
безперечно,
додає
повноти
вираження
думок
і
почуттів
комуніканта,
проте
й
утворює
проблемне поле, яке полягає в
перцепції та інтерпретації знака.
Зокрема, фахівці з різних дисциплін
виявили, що emoji також можуть
виконувати такі лінгвістичні функції,
як фатичні маркери (що вказує на
розмову),
контекстуалізовані
модифікатори
(зміна
значення),
навмисні
еквікватори
(значення
помутніння)
та
емоційні
знаки
пунктуації. А отже, посилюється
проблема правильної декодифікації
знака не лише в межах цифрової
платформи як її складової, а й у
межах
міжособистісної
цифрової
комунікації
як
додаток
до
вербального тексту або його замінник,
що,
власне,
і
призводить
до
конфлікту.
Через
це
більшість
науковців та дослідників emoji, у
судових
практиках
зокрема,
висловлюють недовіру до оптичних
знаків як до конструктивного підходу
до доказової бази, наголошуючи на
відсутності універсальної перцепції та
інтерпретації знака не лише в
комп’ютерному бутті, а й у свідомості
людини.
Однак
автори
праці
звернули увагу на те, що emoji, які
апріорі
мають
негативний
сигніфікант, найбільш варіативні, а
тому розширюють проблемне поле із

залученням
етнічних,
культурологічних, законодавчих тощо
факторів, натомість позитивні emoji
здебільшого інваріантні.
В
українському
правовому
контексті випадки долучення emoji до
лінгвокриміналістичних експертиз не
спостерігаються,
а
отже,
наше
завдання – на основі закордонної
теоретико-практичної бази розробити
гіпотетико-дедуктивний експеримент
із
залученням
українських
респондентів.
Метою дослідження є виведення
на основі емпіричного експерименту
гіпотетико-дедуктивної
теорії
доцільності та необхідності залучення
emoji – з номінацією конкретних
знаків
як
hate
emoji
–
до
лінгвокриміналістичних експертиз на
основі українського законодавства в
судових справах, виявивши переваги
та
недоліки
ймовірного
впровадження.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Епоха
комп’ютерного
буття,
яка
експлікується
як
«складна,
багатовимірна сфера синтезу дійсності,
людського
досвіду
та
діяльності,
опосередкована новітніми цифровими
та
інформаційними
технологіями;
техногенна
дійсність,
складова
техносфери буття» [6: 36], суттєво
форматувала
екзистенційні
передумови людства, відобразившись
як на свідомості та світогляді людини,
так і на формах їх реалізації. Оскільки
основним ідентифікатором людини є
мова, тож акцентуємо на трансгресії
комунікативного
буття
у
сферу
цифрової
комунікації.
Ідеться,
передусім,
про
штучні
мови,
використання яких сьогодні набуває не
лише ознак
додатку до тексту
природної
мови,
а
й
ознак
самобутності – тексту, візуалізованого
штучною мовою, який у повному обсязі
здатен замінити текст, написаний
природною
мовою.
До
таких
універсальних штучних мов належить
мова emoji, яку з огляду на специфіку її
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функціональності
науковці
розглядають
як
"особливі
мовні
ідеограми,
нефонетичні,
багатомодальні писемні знаки для
вираження
широкого
спектру
людських емоцій ву текстах різних
цифрових медіа" [5: 142], вона набуває
характеристик
полілатеральності
–
«…(від давньогр. πολύ – багато; від лат.
latus – сторона) – категорії, яка
відображає
в
знакові
різнобічне
відтворення смислів за допомогою
логіко-структурного,
лексикограматичного, морфологічного та ін.
засобів» [5: 142].
Японський дизайнер інтерфейсів
та засновник emoji Шигетака Куріта
створив перші 176 символів для
японських користувачів мобільної
платформи i-mode. Створені ним
картинки (12x12 пікселів) корелювали
з
життям
мешканців
міста
засновника
(Префектура
Ґіфу,
Японія), відтворюючи найпоширеніші
дискурси реальної комунікації. Тому,
узявши за основу ідею манги – однієї
з форм японського зображального
мистецтва,
Куріта
відтворив
піктографічно елементи японської
культури. Згодом, потрапивши на
Захід, до Unicode Consortium, emoji
трансгресувалися в міжнародну мову
символів, створення яких набуло суто
цифрової зумовленості.
У зв’язку з означеною вище
цифровою
зумовленістю
можемо
зробити висновок, що зумовленим є
не
лише
формат
спілкування
цифрової людини ХХІ століття, а й
засіб, чим у нашому випадку є мова
emoji.
Саме
тому
все
більшої
популярності у світі набуває судова
практика,
де
суди
закликають
долучати до справи emoji як один із
видів доказу. Така практика вже була
запроваджена у Великій Британії,
Новій Зеландії, Франції та Сполучених
Штатах Америки. Окрім того, США
має сьогодні найбільший досвід
доказовості злочинних дій та/або
намірів за допомогою використання
emoji. Ерік Голдман, викладач права
та блогер Університету Санта-Клари,

повідомив, що кількість випадків,
коли США покликаються на emoji як
доказ, зросла з 33 у 2017 році до 53 у
2018-му, що становило 30% загальної
кількості покликань на emoji [12].
Наприклад, в одній судовій справі
позивач стверджував, що emoji,
"усміхнене обличчя з висунутим
язиком" (Face Savouring Delicious
Food) (рис. 1) принижував його
гідність та ганьбив у соціальних
мережах.
Суд
постановив,
що
згаданий emoji мав на меті ображати,
висміювати,
критикувати
та
зневажати. Проте це тлумачення було
не автономне: воно важливе стосовно
інших фактів та додаткових обставин
справи.

Рис.1
Часто
використання
emoji
передбачає притягнення людей до
адміністративної
відповідальності,
оскільки в цивільних справах США
суди трактують emoji «великий палець
угору» (Thumbs Up Sign), «удари
кулаком» (Fisted Hand Sign) та
«рукостискання» (Handshake) (рис. 2)
як складові угоди або намір укласти
договірну угоду.

Рис.2
У Франції у 2016 році чоловіка
засудили до трьох місяців ув’язнення
за
погрозу
колишній
дівчині.
Звинувачення було висунуто на
основі текстового повідомлення в
месенджері, у якому чоловік надіслав
піктограму пістолета (Pistol Emoj, рис.
3). Суд постановив, що пістолет
інтерпретовано та долучено до справи
як
«загрозу
смерті
у
вигляді
зображення».

Рис.3
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Варто
зауважити,
що,
за
інформацією ВВС, компанія Apple для
запобігання провокації вогнепальних
нападів у США прийняла рішення
замінити зображення справжнього
пістолета на іграшковий (рис. 4). На
місці традиційного чорно-сріблястого
револьвера в нових emoji з’явилося
зелено-помаранчеве
зображення
пластикового
водяного
пістолета.
Водночас в офіційному коментарі від
Apple повідомляють про те, що це
«гарний редизайн популярного emoji».

Розробники
стверджують,
що
новий
emoji
(він,
до
речі,
представлений у шести відтінках
шкіри) потрібен саме для того, щоб
висловити «малу кількість чогось,
невеликий проміжок часу, маленьку
суму грошей і т. д». [18]. Проте в
деяких культурах це також знак гніву
й роздратування. Однак користувачі
інтерпретували цей знак як знак із
сексуальним підтекстом, таким, що
покликаний
принизити
чоловічу
гідність.
Проте варто зауважити, що для
толерування різних ментальних та
культурологічних чинників Unicode
Consortium запроваджують зміни,
зокрема вони стосуються «чоловічих»
професій,
як-от:
поліцейський,
будівельник чи детектив, – вони
отримали в emoji жіночі версії. Також
в оптичній візуалізації з’явилися
жінки-атлети, прапор ЛГБТ і родини
лише з одним із батьків.
Проте
чи
сприятиме
таке
толерування
правильнішій
інтерпретації
комунікативних
підтекстів,
чи
навпаки:
безпосередньою
номінацією
гендерної,
расової,
класової
належності сприятиме розгортанню
інших конфліктів – це питання
лишається відкритим. Окрім того,
Елізабет Кірлі та Мерилін Макмехон,
спеціалісти в галузі права Йоркського
університету в Торонто (Osgoode Hall
Law School), у праці «The Emoji Factor
– Humanizing Digital Speech» [14],
зробили висновок, що найбільшої
складності
та
варіативності
в
інтерпретаціях набувають саме ті
emoji, які апріорі мають негативний
сигніфікант,
натомість
позитивні
emoji
здебільшого
інваріантні.
Джозеф Ремі, заступник прокурора та
член
Консультативної
ради
Національного центру злочинності
проти
білих
комірців
(NW3C),
зазначив, що сьогодні не існує жодної
судової практики, яка б із залученням
emoji сприяла в доказовій базі
прокурорам, суддям або слідчим, але
інші типи справ є повчальними. Як

Рис.4
Отже, мова emoji опинилася не
тільки в ролі повноцінного замінника
природної
мови
(усе
частіше
створюються, наприклад, проєкти з
emoji-літератури: оптична візуалізація
поезії та прози [15]), а й у ролі
інтерпретанти
[8],
яка
має
суб’єктивний характер, залежний від
ментальних
та
культурологічних
чинників. Тому використання emoji в
доказовій базі судових справ хоч і
набуває популярності, проте викликає
недовіру саме через полілатеральність
emoji та, відповідно, варіативність
інтерпретації
оптичного
знака.
Наприклад, на початку 2021 року в
соціальних
мережах
відбувся
конфлікт
через
нові
emoji,
запроваджені платформами Apple та
Google. Приміром, людська рука
(Pinching Hand), яка наближає один
до одного вказівний і великий пальці,
зображуючи знак «мало», «потроху»
(рис. 5) [4], яскраво демонструє
комунікативний бар’єр у перцепції та
інтерпретації знака.

Рис.5
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пояснює Дж. Ремі, «тридцять років
тому йшлося про наркотики та
наркотичний
сленг.
Зараз
ми
атакуємо ту саму проблему, лише поіншому. Інакше кажучи, emoji дуже
схожі на тип кодованої мови, що
використовується
в
торгівлі
наркотиками» [12]. Зокрема, у 2015-у
році
відбувся
суд
над
Россом
Ульбріхтом.
Розслідування
підтвердило,
що
наркоторгівля,
запроваджена Ульбріхтом, налічує
дохід у розмірі понад 200 мільйонів
доларів
США.
Прокурор
у
Федеральному
окружному
суді
Манхеттена зачитав на доказ текст
публікації підсудного в Інтернеті,
однак без покликання на наявні в
ньому emoji. У тексті було зазначено:
«Я такий схвильований за наше
майбутнє, що можу луснути» («I'm so
excited and anxious for our future, I
could burst» [14: 38]). Згодом суддя
Кетрін Б. Форест проінструктувала
адвоката та присяжних, що необхідно
долучити до лінгвістичної експертизи
emoji як підтвердження практичних
намірів та емоційно-психологічного
стану підсудного.
Елізабет
Кірлі
та
Мерилін
Макмехон, наводячи значну кількість
прикладів із долученням emoji до
доказової бази, пфдсумовують, що
хтось із правознавців ігнорував
оптичні знаки, тоді як хтось приймав
їх на доказ, а хтось – на свої
суб’єктивні
судження.
Проте,
зазначають
дослідники,
«з
використанням соціальних медіа та
emoji,
що
прискорюється
як
домінантний інструмент комунікацій,
послідовна юридична реакція на їх
присутність у судових процесах стане
все більш затребуваною» [14: 50].
В
Україні
подібна
практика
долучення emoji до розгляду судових
справ сьогодні не зафіксована. Проте
зарубіжний
досвід
означеного
питання свідчить про розширення

контекстуального поля справи, що
розглядається, і, відповідно, має
право претендувати на доказовість з
урахуванням інших лінгвістичних
експертиз
вербального
тексту
з
оптичною візуалізацією. Необхідність
такого розширення експлікується не
лише
світовим
досвідом,
а
й
глобалізацією, пов’язаною передусім
із
«мережевим
суспільством»
та
орієнтацією на homo ciberneticus.
Окрім того, пандемія через Covid-19
також внесла стихійні корективи в
буттєвий вимір людини [16], що
адіафоризує
фізикалістську
екзистенцію, трансгресуючи її в online-буття як єдине дозволене буття.
On-line-буття,
зі
свого
боку,
характеризується
когнітивним
дисонансом, який полягає в зіткненні
двох протилежних вимірів – цифрової
безмежності та фізичної обмеженості.
Усе це має своє віддзеркалення й на
цифровій
комунікації:
цифровий
комунікант має валідувати не лише
свою практичну діяльність у мережі,
а й навчитися передавати емоції в
цифровому форматі для адаптації як
до ситуації, так і до іншого
комуніканта, що передбачатиме в
синтезі
емпатію
з
подальшим
уникнення комунікативних бар’єрів,
які є субстратом колізій, конфліктів,
мережевих війн тощо.
Щоб простежити й проаналізувати
перцепцію та інтерпретацію знаків
emoji на перетині судових процесів
(адміністративних
та/або
кримінальних справ), ми апробували
такий
емпіричний
експеримент.
Селекціонувавши з різних іноземних
джерел emoji, які фігурували в
судових справах країн світу та
ефективно сприяли розкриттю справ
(рис. 6), ми створили текст-симулякр,
який
подається
як
вербальноеліптичний конструкт, де конкретні
контексти замінені знаками emoji.
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Рис.6
Проте попередньо ми створили
повністю вербальний текст, який
також подаємо для прикладу, однак
акцентуємо, що наш текст є лише
однією
з
інтерпретант,
а
не

константою, але це дасть змогу
простежити розходження контекстів і
смислів між першим задуманим та
наступними
декодифікованими
текстами за emoji (рис. 7).

Рис.7
подзвони мені, коли буде дуже
погано, я зможу тебе вислухати і
порадити
й,
за
потреби,
притягнути
винного
до
кримінальної
відповідальності.
Тільки пам’ятай про те, що злість
та обурення завжди приходить,
коли ти в шоковому стані й
хочеться когось вдарити, але ти
стримуєшся.
Однак
можна
вибухнути, якщо закриватись у
собі, мовчати і тримати скелети
в шафі. І пам’ятай, що зло робить
той, хто не знайшов себе в цьому
світі. Життя – це перешкоди та
несподіванки, тому краще мати
напоготові гостре слівце, щоб
знищити словесно противника,

До експерименту було долучено 8
респондентів-українців,
завдання
яких
–
розкрити
контексти,
перетворивши
emoji
на
слова/словосполучення/речення,
апелюючи
до
індивідуального
сприйняття знаків. Вікова категорія
респондентів була окреслена від 15 до
55 років, тексти з виділеними
вставками подаємо анонімно, зі
збереженням конфіденційності.
1. Якщо тебе без твоєї згоди
будуть
знімати
в
різних
ситуаціях коли-небудь і ти будеш
настільки злим, що аж піна з рота
йтиме, що матимеш бажання
закатати
під
асфальт
та
кричати, як дикий звір, то
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головне – не перегинай, щоб не
обернулось усе проти тебе, щоб
бути просто обуреним, а не
інвалідом на все життя. Хоча
життя й нелегке, треба вміти за
себе боротись, але пам’ятай, що я
поруч і завжди тебе підтримаю.
2. Якщо тебе без твоєї згоди
зніматимуть коли-небудь і ти
будеш
настільки
горіти,
що
матимеш стимул до дії та поганий
настрій,
то
подзвони
мені,
чортяка, я зможу все зважити й,
за потреби, викликати поліцію.
Тільки пам’ятай про те, що злість
завжди приходить, коли ти трошки
злякався і готовий лізти в бійку.
Однак можна вибухнути, якщо
забити й послати під три чорти
того, хто тобі не подобається.
Життя – це боротьба, тому краще
трохи позлитися, головне – не
переборщити,
щоб
бути
розлюченим, а не скаліченим.
3. Якщо тебе без твоєї згоди
будуть знімати коли-небудь і ти
будеш настільки запарений, що
матимеш
головний
біль
та
роздратованість, то подзвони мені,
я геній у цій справі, я зможу
вчинити правосуддя, і за потреби
викликай поліцію. Тільки пам’ятай
про
те,
що
злість
завжди
приходить, коли ти «маленька
людина» і даєш відсіч. Однак можна
воювати, якщо ти впертий, до
смерті, і «добрі люди» знають, хто
програє. Життя це – спіраль, тому
краще менше робити необдуманих
вчинків, та головне – не рубати з
плеча, щоб бути лише злим, а не
інвалідом.
4. Якщо тебе без твоєї згоди
сфотографують коли-небудь і ти
будеш настільки роздратованим,
що матимеш час та запал, то
подзвони мені, чортяко, я зможу
підлетіти
й,
за
потреби,
проінспектувати. Тільки пам’ятай
про те, що запаморочення завжди
приходить, коли ти наляканий і
побитий.
Однак
можна
підірватися, якщо пробиватися до

кінця і бути злим з тими, хто
слабший. Життя – це гра, тому
краще мати сталеві нерви, головне
– не йти напролом, щоб бути
запаморочливим,
а
не
безпорадним.
5. Якщо тебе без твоєї згоди
фотографують коли-небудь і ти
будеш настільки вибуховим, що
будеш різати й сердитися, то
подзвони мені, чорт забирай. Я
зможу зважити й, за потреби,
допомогти. Тільки пам’ятай про те,
що пара завжди приходить, коли
ти маленький гуманоїд і б’єшся.
Однак можна вибухнути, якщо
достукатися
до
мертвих
і
послати
чортів,
які
не
подобаються.
Життя
–
це
круговерть, тому краще трохи
поранитися,
головне
–
не
відрубати, щоб бути спокійним, а
не інвалідом.
6. Якщо тебе без твоєї згоди
зніматимуть на відео коли-небудь і
ти будеш настільки обурений, що
матимеш бритву в руці та будеш
у стані аффекту, то подзвони мені,
чортяко,
я
зможу
віднайти
справедливість,
за
потреби,
викличу поліцію. Тільки пам’ятай
про
те,
що
злість
завжди
приходить,
коли
ти
трішки
наляканий та агресивний. Однак
можна вибухнути, якщо забити до
смерті й послати чортів, хто
слабший.
Життя – це розвага,
тому краще трішки порізати,
головне – не зарубати, щоб бути
агресивним, а не покаліченим.
7. Якщо тебе без твоєї згоди
знімуть коли-небудь і ти будеш
настільки
полум’яніти,
що
матимеш голитися та біситися,
то подзвони мені, чорте, я зможу
зважити й, за потреби, викликати
поліцію. Тільки пам’ятай про те, що
гнів завжди приходить, коли ти
трохи наляканий і б’єшся. Однак
можна
вибухнути,
якщо
достукатися до гроба й послати
до біса, хто поганий. Життя – це
пістолет, тому краще трохи
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різати, головне – не сокирою, щоб
бути злим, а не інвалідом.
8. Якщо тебе без твоєї згоди
фотографують коли-небудь і ти
будеш настільки розбурханий, що
матимеш бритву та злість, то
подзвони мені, чорт, я зможу
зважити й, за потреби, допомогти.
Тільки пам’ятай про те, що гнів
завжди приходить, коли ти трохи
наляканий і в ударі. Однак можна
вибухнути, якщо забивати цвяхи
до могили й посилати тих, хто
поганий.
Життя – це постріл,
тому краще менше різати, головне
– не рубати, щоб бути злим, а не
покаліченим.
Як бачимо, денотати мають суттєве
розходження з інтерпретативними
значеннями.
Очевидно,
що
респонденти розподіляли смислове
навантаження
з
релевантністю
позитивному
контексту,
однак
конкретні знаки здебільшого було
неможливо
інтерпретувати
позитивно.
Наприклад,
знак
a
сфокусований
в
одному
семантичному
полі
з
певним
розходженням на функціонали (фото,
відео). Знак b більшою мірою
інтерпретується
в
негативному
значенні,
але
не
в
контексті
зовнішнього подразника (пожежа –
вогонь), а в психофізіологічному
навантаженні
(злість/обурення/роздратованість
тощо).
Знак
c
інтерпретований
із
перевагою в негатив (6:2), що
іманентно та за контекстом указує на
інтерпретацію
агента
(адресата
повідомлення) як на людину із
суїцідальними нахилами. Знак d,
незважаючи
на
фізіономістично
негативну
візуалізацію,
у
симульованому
контексті
інтерпретується
в
позитивному
значенні (друг/товариш). Знак f
збігається з власним денотатом,
експлікуючи
зваженість
та
виваженість, а отже, подається в
текстах
більшою
мірою
в
позитивному значенні. Знак g є

цілком передбаченим оптично, таким,
що має безпосередню кодифікацію та
ідентифікацію.
Проте
варто
зауважити,
що
інтерпретація
в
текстах ділить своє значення навпіл з
перцепцією знака. Наприклад, 4
респонденти зберігають нейтралітет,
інтерпретуючи знак як поліцію, тоді
як 4 інших сприймають знак у
позитивній
асоціативній
інтерпретанті
(захист/допомога).
Знак h є одним із ключових, які
найсуттєвіше
експлікують
полілатеральність emoji, про що ми
докладніше зазначимо пізніше. Для
початку звернімо увагу, що в обох
випадках інтерпретації знак h, на
думку
респондентів,
розкриває
негативний
бік
психоемоційного
стану
(злість/гнів/роздратованість).
Знак i в контексті має негативну
інтерпретацію, проте зауважимо (і що
видно з другого випадку вживання
знака), що поза контекстом він
матиме
здебільшого
нейтральну
(денотативну)
експлікацію
(трохи/менше), що, зі свого боку,
свідчить про відсутність в українській
ментальності
когнітивного
упередження до знака як до такого,
що покликаний принизити чоловічу
гідність. Знак j більшою мірою
експлікує
людський
страх,
що,
імовірно,
зумовлено
фізіономістичними
оптичними
даними візуалізації. Знак k також
має
переважно
негативну
інтерпретацію, що синтезується з
ударом,
битвою,
однак
20%
респондентів
усе
ж
змогли
трансгресувати
сигніфікант
у
позитивне
семантичне
поле,
релевантне боротьбі та силі. Знаки l
та m інтерпретовані за принципом
інтерпретації знака k. Цікавим є
перцепція та інтерпретація знака n,
оскільки його безпосередній денотат
апріорі
має
або
негативну
характеристику (якщо сприймати
смерть як втрату, біль, завершення,
забуття тощо), або нейтральну (якщо
сприймати смерть як перехід в інший
буттєвий вимір). Проте респонденти
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змогли
трансгресувати
знак
у
позитивне
семантичне
поле
(5
позитивних експлікацій з 8-и), що в
різних вербальних вираженнях вказує
на
спробу
не
боятися
смерті,
боротися, мати сміливість. Знаки o,
p, q мають стовідсоткову негативну
інтерпретацію, окрім того, в усіх
текстах
синтезуються
в
один
вербальний інтерпретативний ряд.
Знак r має в текстах розподіленість:
20% позитив, причому конотативно
позитивне значення візуалізується в
дихотомії
боротьба-розвага,
що
експлікує протилежні екзистенційні
функції;
30%
негатив
(постріл/тяжкість); 30% нейтралітет,
що
корелює
з
безпосереднім
денотатом (пістолет). Зауважимо, що
в
симулякрі
був
зазначений
іграшковий пістолет, щоб зменшити
негативне навантаження на знак.
Проте, як бачимо, респонденти знака
r
фокусуються
не
стільки
на
оптичності знака, скільки на його
властивостях. Власне, тому ми й
маємо
таку
розгалуженість
в
експлікації. Знаки s і t інтерпретовані
в парадигмі негатив/позитив із
розподіленістю в 5:3 та 3:5, що
вбачаємо в семематичності знаків, де
ніж (невеликий предмет, а отже,
зручніший
в
оперативному
використанні)
здебільшого
асоціюється з типовою холодною
зброєю, яка з високою частотністю

фігурує в кримінальних злочинах.
Сокира як холодна зброя (більший
предмет, важчий, а отже, незручний)
меншою
мірою
фігурує
в
кримінальних справах, як правило, у
побутових злочинах. Окрім того, в
українській мові розповсюдженим є
фразеологізм
«рубати
з
плеча»,
значення якого вербалізується у двох
семантичних полях: 1) говорити,
діяти різко, категорично; 2) робити
що-небудь зопалу, не подумавши [9].
А
отже,
сокира
ментально
асоціюється в українців як сигнал до
обдумування своїх дій та слів, що й
трансгресує
інтерпретацію
в
позитивний
бік.
Знак
u
має
стовідсоткову
негативну
інтерпретацію, де найчастіше денотат
є
релевантним номенам,
якими
респонденти
експлікують
знак
(інвалід/каліка), лише в одному
випадку
маємо
стилістично
нейтральний номен – безпорадність,
який певною мірою толерує ставлення
комуніканта до людей з обмеженими
фізичними
можливостями.
Проте
акцентуємо, що толерує лише певною
мірою, оскільки знак u власною
оптичністю вказує на безпосередність
сигніфіканта,
тому
застосування
цього знака апріорі призведе до
негативної конотації, навіть без
урахування вербальної інтерпретації.
Розподілимо тепер усі інтерпретанти
схематично (рис. 8):

Рис.8
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Як бачимо зі схеми, загальна
кількість негативних інтерпретацій
знаків у тексті переважає над
кількістю позитивних та нейтральних,
проте позитив стоїть на другому
місці, що свідчить про можливість
зміни
смислового
навантаження
контексту
залежно
від
багатьох
факторів, притаманних респондентам
(вік,
виховання,
ментальність,
етнічність, професія тощо).
Зважаючи на зазначене вище,
повернемося до знака h, про який
ішлося
попередньо
як
про

найадекватнішу
експлікацію
полілатеральності знака. Знак h у
кожному тексті інтерпретується в
негативному
семантичному
полі
(злість/агресія/роздратованість).
Варто наголосити на тому, що ми вже
провели серію опитувань із перцепції
та інтерпретації emoji, і в кожному з
них знак h інтерпретувався в межах
негативної
конотації
(рис.
9).
Звернімо увагу на одну з підсумкових
діаграм з опитування, у якому взяло
участь 150 респондентів:

Рис.9
Насправді ж Unicode Consortium
кодифікує знак h як «Face with Look
of Triumph Emoji» (обличчя з виразом
тріумфу). Проте цілком закономірним
є хибна інтерпретація цього знака,
оскільки така номінація є ментальним
фреймом, адже означений emoji був
створений
у
Японії.
Звідси
й
специфічні
фізіономістичні
характеристики оптичного знака:
почуття
тріумфу
в
японців
безпосередньо валідується боротьбою,
підтвердженням чого є зародження
культури
самурайства
(яп.
侍,
さむらい, самурай, "слуга"). Кодекс
"Бусідо" [20], якого дотримувалися
самураї,
диктував,
що
він
зобов’язаний
постійно
вдосконалювати
тіло
й
дух
самурайський. Ідеться передусім і про

вдосконалення в бойових мистецтвах
–
насамперед
це
стосувалося
майстерного оволодіння зброєю. Так
з’явилася катана – найвідоміший меч
у світі та священна зброя самурая.
Згідно
з
«Бусідо»,
душа
воїна
закладена
в
його
мечі.
Це
автоматично
робило
катану
найважливішою зброєю, утрата якої
прирівнювалася до смерті. Разом із
катаною використовували Дайсьо –
зменшену копію основного меча. Це
був меч статусу, носити який
дозволяли тільки самураям. Техніка
володіння
мечем
(мистецтво
фехтування) суворо реґламентована.
У кендо (шлях меча) діють суворі
правила: як необхідно тримати меч,
як завдавати ударів, як до нього
підходити й брати в руки. На
допущені помилки вказує сенсей,
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слабкість
вважається
тут
неприпустимою
[20].
Власне,
фізичним удосконаленням воїна й
передбачається його тріумф. Усе це
часто знаходить своє втілення в
японських видах спорту. Скажімо, у
боротьбі сумо є звання йокодзуна
рікісі (横綱力士), що перекладається як
«силач товстого канату»: звання
йокодзуни надається борцям, які
мають звання одзекі й відзначаються
особливими бойовими якостями та
силою. Отже, розглянувши уважніше
знак,
бачимо,
що
оптичне
зображення тріумфу за допомогою
emoji візуально нагадує воїна, борця,
зосередженість та впевненість якого
супроводжується парою з ніздрів.
Окрім того, варто зауважити, що в
японській культурі є також поняття
сібуса, що означає гіркувато-терпкий
смак незрілої хурми й застосовується
в
контексті
різних
предметів,
мистецтв та моди. Отже, сібуса
асоціюється з боротьбою, «шляхом
меча»,
де
боротьба
релевантна
поняттю тріумф.
Натомість у нашій культурі пара з
ніздрів
асоціюється
з
такими
характеристиками, як злість, лють,
гнів, роздратування тощо, що й
верифікується на рисунку 9 та в
текстах-симулякрах зокрема. Окрім
того, на візію знака в негативній
конотації вказує й інтерпретація
знака
b,
який
експлікується

респондентами за його наслідковим
функціоналом,
тобто
за
парою,
димом, яким передує вогонь, а отже,
«випускання пари» автоматично стає
показником злості, агресії, люті,
роздратування.
Зауважимо також на знакові d,
інтерпретація якого хоч і має
семантично правильну орієнтацію,
проте
йому
також
належить
інтерпретація в межах фреймової
семантики. Респонденти експлікували
згаданий знак у системі негативного
семантичного
поля
(дикий
звір/поганий
настрій/роздратованість/біс/злість).
У початковій інтерпретанті, створеній
авторами експерименту, знак d
розкривається як «зникнути від усіх в
лісах і горах». В Unicode Consortium
цей знак має денотат «Японський огр»
(«Japonese Ogre») [17]. І в цьому
випадку наявність обставини «в лісах
і
горах»
у
вербальному
тексті
передбачена
не
японською
культурою, а кельтською (фрейм
розподіляється в Центральній Європі
– до півночі від Альп). Японською тут
є лише оптична візуалізація знака.
Огри – це персонажі кельтської
міфології, які мешкають переважно в
лісах і горах. Однак, як бачимо,
внутрішня
семантика
знака
d
зчитується
в
універсальному
контексті – біс/чорт/злобива істота.

Рис.10
92

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (94)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 1 (94)
Підсумкове опитування восьми
респондентів
за
результатами
створених
текстів
демонструє
розподіленість позиції респондентів у
питанні,
чи
можуть
emoji
погрожувати
життю
та
безпеці
людини,
з
перевагою
до
стверджувальної відповіді (рис. 10).
За результатами експерименту та
опитування 8 респондентів, які взяли
участь
в
експерименті,
можна
зробити певні висновки. Семіотичний
рівень мови, до якого належить мова
emoji, є необхідним базисом у сфері
лінгвокриміналістичних
експертиз.
Окрім того, конкретні знаки emoji, які
вже були долучені до судових справ у
різних
країнах
світу,
можемо
номінувати
як
hate
emoji
з
уможливленням
експлікації
такої
номінації, про що й ідеться в
дослідженні. По-перше, через те, що
знаки
emoji
відтворюють
той
структурно-семантичний та логічний
субстрат
смислу,
який
апріорі
закладений у вербальному тексті.
Проте в цифровій комунікації все
частіше
вербальний
текст
кодифікується за допомогою emoji,
тому штучна мова в цьому разі є
апостеріорним «телеграфом» смислу
переданої
інформації,
а
отже,
потребує декодифікації. По-друге,
оскільки будь-яка емоція є логічно
зумовленою, про що свого часу
наголосили К. Юнг та З. Фройд,
емотивна функція emoji містить
доповнювальний елемент до загальної
характеристики потенційного злодія,
що й дасть змогу за допомогою
експертизи простежити конкретний
момент
події,
який
передував
злочину, або окреслити портрет
звинуваченого.
Висновки
й
перспективи
дослідження. Отже, долучення до
лінгвокриміналістичних
експертиз
такого виду, як іконографічні або
піктографічні експертизи, об’єктом
якого будуть hate emoji і вивченням
яких
займатимуться
цифрові
лінгвісти та програмісти, уможливить
розширення доказової бази судових

справ. Така необхідність, зі свого
боку, зумовлена двома факторами: 1)
мова emoji є апостеріорною [7], тобто
трансгресованою з природної мови та
зумовленою нею (оскільки перцепція
та інтерпретація відбувається саме
природними
мовами),
а
тому
підсилюється
необхідність
верифікації конотації певного знака
разом із вербальним текстом; 2)
комп’ютерне буття та цифровізація
буттєвого виміру людини передбачає
тотальні
зміни,
передусім
–
у
концепції культури мови та мовлення,
абстрагованої до кодифікації смислу
цифрового письма, а відтак потребує
розширення експертної методики та
алгоритмів розпізнання підтекстових
корпусів певного дискурсу.
Проведений нами експеримент зі
створеним текстом-симулякром із
використанням emoji та залученням
до
інтерпретації
тексту
восьми
респондентів був спрямований на
спростування
або
підтвердження
нашої гіпотетико-дедуктивної теорії
про перцепцію та інтерпретацію
конкретних знаків emoji в негативній
конотації – такій, що спонукає до
злочинних намірів та/або дій. За
результатами інтерпретацій текстусимулякра підсумовуємо, що візія
заданих
знаків
апелює
до
спроможності emoji до створення
злочинної
ситуації:
результати
коливаються
в
межах
вище
середнього (4 бали з 5: 50%) та
середнього (3 бали з 5: 30%) з восьми
наявних респондентів.
Отже, переконуємося, що задані
emoji уможливлюють злочинні наміри
та/або дії, що також передбачено
кількома чинниками: зовнішній –
оптична
візуалізація
конкретного
emoji, фізіономістика якого свідчить
про негативну конотацію; внутрішній
–
передбачений
ментальною
(фреймовою)
семантикою
знака,
виховним аспектом, притаманним
комунікантам (адресату та адресанту
або одному з них). Зазначені emoji,
селекціоновані з різних судових справ
світу, і в українському контексті
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можемо номінувати як hate emoji, що
є оптичним корелятом вербального
hate speech.
Усе зазначене вище й окреслює
водночас верифікацію необхідності
долучення hate emoji до судових справ
України
та
виявляє
проблему
ймовірного долучення, яка полягає у
відсутності універсальних норм та
правил інтерпретації мови emoji.
Окрім того, важливй
аспект –
перцепція emoji, яка є релевантною
здебільшого
індивідуальним
особливостям
комуніканта:
від
ментальних чинників до виховання,
виду діяльності тощо. З огляду на
останнє окреслюється перспектива
дослідження означеної проблеми, яка
полягає в спробі універсалізації
декодифікованого (вербально) знака
emoji
для
адіафоризації
індивідуальних
інтерпретант,
уможливлення чого, зі свого боку,
передбачить орієнтація на логічну
структуру
знака
emoji
з
його
денотатом як універсальним номеном
і єдиним сигніфікантом.
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СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ЯК ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗБАГАЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Л. В. Сога*
Статтю присвячено дослідженню стилістичних прийомів та виражальних засобів,
характерних для англомовної мовленнєвої експресії, вивченню засобів і способів зв’язку
самостійних речень, а також надфразових єдностей, способів їх об’єднання у фрагменти й
цілі мовленнєві твори. У роботі виявлено та узагальнено наукові підходи до вивчення
прийомів стилістичного синтаксису, здійснено аналіз синтаксичних конструкцій, що
мають експресивний потенціал і прагматичну спрямованість. Установлено, що
предметом синтаксичної стилістики також є вивчення специфіки функціонування
виразних засобів і прийомів у складних мовних творах. Виявлено, що стилістичний
прийом реалізується, як правило, у контексті надфразових єдностей, абзацу та цілого
тексту, а взаємодія моделей речень у таких контекстах надає емоційного й
експресивного значення відрізкам мовлення, які вони утворюють. Отже, стилістичні
прийоми, засновані на формальних і смислових взаємодіях декількох синтаксичних
конструкцій або речень у певному контексті, і є одним із найбагатших джерел
мовленнєвої виразності. Ці стилістичні прийоми слугують засобами поетичного
синтаксису та широко використовуються в художній літературі, публіцистиці й
відзначені в науковій мові. Попри той факт, що кожен стилістичний прийом
індивідуально сприяє загальній експресивності тексту, більший ефект досягається
завдяки їх взаємодії, адже за допомогою зазначених стилістичних прийомів
установлюється контакт з адресатом, підсилюється емоційний фон та емфатичність
тексту, здійснюється прагматичний вплив на реципієнта. Тому виразні засоби та
стилістичні прийоми синтаксису, які створюються як із використанням стилістично
маркованих конструкцій, так і без їхньої участі, є одним із найбагатших засобів
стилістики англійської мови. Розглянуті випадки порушення звичної логіки синтаксичного
з’єднання частин складного речення, смислові розбіжності між їх узуальним та
оказіональним уживанням вносять у текст суб’єктивні мотиви та вживаються з певною
стилістичною метою, які, функціонуючи в сукупності, мають більший ефект.
Ключові слова: синтаксичні структури, паралелізм, анафора, стилістичний прийом,
мовленнєва експресія, прагматичний вплив.
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STYLISTIC DEVICES AS BASIC ELEMENTS OF ENRICHING ENGLISH
LANGUAGE
Soga L. V.
The article deals with the study of stylistic techniques and means of expression characteristic
of English speech expression, the study of means and methods of communication of independent
sentences, as well as phrasal units, ways to combine them into fragments and whole speech
texts. The paper identifies and generalizes scientific approaches to the study of stylistic syntax
techniques, analyzes syntactic constructions that have expressive potential and pragmatic
orientation. It is established that the subject of syntactic stylistics is also the study of the
specifics of the functioning of expressive means and techniques in complex linguistic texts. It is
found that the stylistic technique is realized, as a rule, in the context of phrasal units, paragraph
and whole text, and the interaction of sentence models in these contexts gives emotional and
expressive meaning to the segments of speech that they form. Thus, stylistic devices based on
formal and semantic interactions of several syntactic constructions or sentences in a particular
context, is one of the richest sources of speech expression. These stylistic devices serve as a
means of poetic syntax, and are widely used in fiction, journalism and are found in scientific
language. Despite the fact that each stylistic device individually contributes to the overall
expressiveness of the text, a greater effect is achieved through their interaction, and with the help
of these stylistic devices, contact with the addressee is established, the emotional background
and emphaticity of the text are enhanced. Therefore, expressive means and stylistic techniques of
syntax, which are created both with the use of stylistically marked constructions and without
their participation, are one of the richest means of stylistics of the English language. The
considered cases of violation of the usual logic of syntactic connection of parts of a complex
sentence, semantic differences between their usual and occasional use bring subjective motives
into the text and are used with certain stylistic purposes, which due to functioning together have
a greater effect.
Keywords: syntactic structures, parallelism, anaphora, stylistic approach, speech expression,
pragmatic influence.

Постановка наукової проблеми.
Одним
із
напрямків
сучасної
лінгвістики є вивчення засобів і
способів
зв’язку
самостійних
пропозицій, а також надфразових
єдностей, способів їх об’єднання у
фрагменти й цілі мовні твори.
Предметом синтаксичної стилістики
також
є
вивчення
специфіки
функціонування виразних засобів і
прийомів у складних мовних творах.
Стилістичний прийом реалізується, як
правило, у контексті єдності абзацу й
цілого тексту. Взаємодія моделей
речень у таких контекстах надає
емоційного й експресивного значення
відрізкам мови, які вони утворюють.
Залежно від характеру відносин між
синтаксичними моделями, способів
транспозиції їх значення та характеру
зв’язку
між
компонентами
цих
моделей
виділяють
три
групи

стилістичних прийомів, заснованих
на
формальних
і
смислових
взаємодіях декількох синтаксичних
конструкцій у певному контексті. До
цих груп стилістичних прийомів
синтаксису
належать
паралелізм,
хіазм, анафора й епіфора. Відомо, що
основним
способом
логічної
смислового зв’язку між самостійними
реченнями
є
їх
структурна
співвіднесеність.
Вона
може
виражатися
в
різних
співвідношеннях
між
членами
об’єднувальних речень (лексичний
повтор,
використання
слівзамінників, синонімічні заміни) та в
паралелізмі їх побудови.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій.
Аналіз
останніх
досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання порушеної
проблеми, показав, що такі науковці,
98

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (94)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 1 (94)
як І. В. Арнольд, Ш. Баллі, М. П.
Брандес,
І.
Р.
Гальперін,
Н. В. Гуйванюк, Є. А. Іванчикова, О.
М. Мороховський, Д. Е. Розенталь,
Ю. М. Скребнєв, Б. Совінскі та інші,
приділили вказаному питанню багато
уваги. Спираючись на дослідження
вчених, наголошуємо на тому, що
кожний окремий контекст має свої
особливості
функціонування
стилістичних прийомів.
Мета дослідження. Мета статті
полягає у висвітленні виражальних
засобів та стилістичних прийомів
синтаксису, які створюються як із
використанням
стилістичних
маркованих конструкцій, так і без
їхньої
участі
та
є
одним
із
найбагатших засобів стилістики.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Своєрідна експресія та стилістична
значимість мовлення притаманна не
тільки
звукам,
словам
і
їхнім
граматичним формам, а й значною
мірою
синтаксичній
організації
мовлення,
адже
відбувається
транспозиція значення граматичних
засобів зв’язку між членами речення.
Стиль будь-якої мови визначається
синтаксисом, а отже, синтаксична
організація мовлення є основним
засобом
виразності.
Як
відомо,
речення – граматична конструкція,
побудована з одного чи кількох слів
певної мови, що становить окрему,
відносно
незалежну
думку,
значеннєве,
граматичне
та
інтонаційне ціле, що виражає думку у
відношенні її до дійсності одним
словом чи сполукою слів та є
основним
механізмом
текстотворення.
Речення
передає
інформацію
та
протягом
свого
розгортання вступає у зв’язок з
іншими реченнями. Залежно від
характеру передачі та реалізації
такого зв’язку в цьому процесі задіяні
різні
граматичні
та
стилістичні
прийоми. Одним із них є паралелізм.
Паралелізм – це стилістичний прийом,
що ґрунтується на тотожній побудові

двох чи більше речень або їх частин
та, на відміну від порівняння, виконує
композиційну
функцію,
пов’язує
певні мотиви чи елементи стилю в
художньому
творі
[3:
233–234].
Особливого значення йому надають у
ліричному
творі,
коли
пейзаж
утратив риси описовості, набувши
лірично-емоційної
специфіки.
Паралелізм
може
бути
повним,
неповним, та частковим. Повний
паралелізм представлений у вигляді
безпосередніх
рядів
тотожних
структур у межах деякого контексту,
де структурна співвіднесеність речень
виражається
в
їх
повному
паралелізмі,
тобто
однотипності
моделей речень (однаковий порядок
слів
та
однакова
граматична
оформленість).
При
неповному
паралелізмі
один
або
декілька
елементів в одному з паралельних
рядів
відсутні
(таке
явище
характерне
для
стилю
наукової
прози).
Сучасна
англійська
мова
характеризується
різноманітними
видами
компресії,
адже
її
використання
надає
висловам
динамічності, інтонації живої мови та
художньої виразності. Як у розмовній
мові,
так
і
в
кодифікованій
літературній виявом загальномовної
тенденції
до
економії
є
еліпс.
Еліпсисом називають явище мови,
яке пов’язують з економією мовних
засобів [8: 35]. Часто, навіть не
помічаючи,
ми
намагаємось
у
спілкуванні спростити складні та
громіздкі вислови, замінивши їх
коротшими, стислішими формами.
Досягається така своєрідна економія
мовного матеріалу завдяки пропуску
якихось елементів словосполучення
чи речення:
Many windows
Many floors
Many people
Many stores
Many streets
And many bangings
Many whistles
Many clangings
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між паралельними конструкціями.
Для встановлення відповідностей між
предметами й для створення мовної
врівноваженості
та
ритмічної
організації
тексту
в
мовленні
використовують
таку
семантикоструктурну єдність, як синтаксичний
паралелізм, який часто вживаний у
художній літературі, публіцистиці й
науковій прозі та може об’єднувати
семантично
різні
елементи
в
багаточленну синтаксичну єдність,
відтворюючи
картину
того,
що
відбувається.
Його
стилістичні
функції дуже різноманітні, він може
визначатися як і відрізок мови, що
складається
з
синтаксично
однотипних конструкцій, об’єднаних
загальною думкою. Такий відрізок
мовлення може мати різну величину:
малі форми (мікропараллелізм), тобто
якийсь один член речення, і великі
форми
(макропаралелізм),
тобто
кілька
самостійних
або
ж
придаткових пропозицій [2: 114].
Паралелізм широко використовують у
поезії, його однакове розташування
елементів не лише сприяє створенню
певного ритму, але й установлює
семантичні кореляції між елементами
вірша, які поза цим контекстом
семантичних в’язків не мають [8:
105]. У публіцистичному стилі й
ораторській
мові
паралельні
конструкції
вживаються
для
виділення
основної
думки
висловлювання, переконання слухача
або читача змусити його прийняти
позицію
того
мовця.
Нерідко
паралельні
структури
використовуються в стилі наукової
прози чи поезії:
in time of daffodils who know
in time of lilacs who proclaim
in time of roses who amaze
in time of all sweet things beyond
[11].
Паралелізм у наведеному прикладі
надає віршу відтінок риторичності,
урочистості, адже поезію побудовано
на
повторах,
а
лексичний
і
граматичний
паралелізм
представлений у перших рядках

Many, many, many, many –
Many of everything, many of any. (D.
J. Bisset) [11: 189–190].
Пропущеними можуть бути й
окремі слова, і словосполучення, і
навіть
підрядна
частина
складнопідрядного
речення.
Така
побудова в сучасній англійській мові
стала настільки поширеною, що вона
втрачає стилістичне забарвлення,
перетворюючись на регулярну норму
опущення деяких членів речення,
перш за все підмета й присудка.
Частковий паралелізм є повторенням
декількох синтаксичних одиниць, які
йдутьодна за одною, у межах того
самого
речення.
Залежно
від
лексичного наповнення елементів
паралельних
структур
паралелізм
може виражати зіставлення або
протиставлення.
Відмінний
семантичний
план
паралельних
конструкцій
із
використанням антонімів зумовлює
створення
антитези,
тобто
протиставлення
двох
слів
або
словосполучень,
протилежних
за
своїм змістом [4: 28]. Не завжди
антитеза складається з антонімів, нею
можуть
бути
образи,
слова
в
переносному значенні, які у вірші
створюватимуть
враження
протилежних явищ, унаслідок чого
думка письменника набуває більшої
гостроти й виразності. Антитезу
використовують тоді, коли важливо
підкреслити гостре протиставлення
образів або суджень, протилежних по
суті, але з’єднаних між собою
загальним внутрішнім механізмом або
змістом, узгодити контрастні або
зовсім протилежні характеристики
образів чи понять, підсилити імпресію
від
прочитаного,
зробити
текст
яскравішим та цікавішим.
У художній літературі основною
функцією паралельних конструкцій є
посилення
комунікативної
та
експресивної
значущості
висловлювання. У таких випадках
важливе значення має наявність
сурядних сполучників, які слугують
засобом передачі смислового зв’язку
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чотирьох строф. При цьому мовні
одиниці,
що
залишилися
в
паралельній конструкції, виразніші й
стилістично відзначені порівняно з
повними пропозиціями.
Ще одним різновидом паралелізму
є хіазм, особливість якого – зміна
синтаксичних зв’язків між членами
паралельної
структури,
що
повторюються
[7:
154].
Таке
розташування у зворотньому порядку
дотримання синтаксичних елементів
зумовлює
переосмислення
змісту
висловлювання: So long as man can
breathe or eyes can see. So long lives
this and this gives life to three [1: 183].
Основна стилістична функція хіазма –
надати нового додатковому змісту
висловлюванню, зафіксувавши увагу
адресата
на
факті,
що
повідомляється, виділивши його.
Щоб справити емоційний вплив на
читача,
у
творах
часто
використовують такий стилістичний
прийом, як анафора, – повторення
початкового елементу (одного або
декількох) у реченнях. Анафора
належить до засобів так званого
поетичного синтаксису [9: 140–141],
проте широко використовується й у
мові міжнародних документів:
"Article 7. All are equal before the
law and are entitled without any
discrimination to equal protection of
the law. All are entitled to equal
protection against any discrimination in
violation of this Declaration and against
any incitement to such discrimination"
[9].
Також яке одне з найбагатших
джерел мовної виразності анафора
використовується
і
в
художніх
текстах:
1. He guessed his father had looked
pretty worried. He guessed he’d think it
was something when he came home
with the turkey slung over his shoulder
[113.
2. At times he was lost in thought,
and at times there was a perturbed and
restless wandering of the eye that
bespoke a mind but ill at ease [12].

Наведені
приклади
ілюструють
анафоричні повтори, що додають
мовленню виразності та комплексного
застосування декількох стилістичних
прийомів, адже в першому уривку
розкривається тотожність початкових
елементів
двох
граматично
незалежних речень (He guessed), а
другий містить однакові елементи на
початку кожної з двох самостійних
частин
одного
складносурядного
речення (At times).
Стилістичною фігурою, що цілком
протилежна анафорі та полягає в
повторенні одних і тих самих
елементів,
слугує
епіфора
–
стилістичний прийом, суть якого – у
повторенні кінцевого елемента у двох
або декількох реченнях підряд [10:
175]. Як і анафора, епіфора належить
переважно до стилістичних ресурсів
поетичного
синтаксису
й
використовується
для
ритмічної
організації мовлення:
Tired with all these, for restful death
I cry,
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And guilded honour shamefully
misplaced,
And
maiden
virtue
rudely
strumpeted,
And right perfection wrongfully
disgraced,
And strength by limping sway
disabled,
And art made tongue-tied by
authority,
And folly doctor-like controlling skill,
And simple truth miscall’d simplicity,
And captive good attending captain
ill:
Tired with all these, from these
would I be gone,
Save that, to die, I leave my love
alone [1: 42].
Епіфора в поєднанні з анафорою
та
паралелізмом
синтаксичних
структур є надзвичайно виразним
стилістичним
засобом,
адже
як
характерна
техніка
поетичного
синтаксису епіфора й у прозі створює
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певний
ритм,
що
досягається
ідентичним лексичним вираженням
та інтонаційнім виділенням кінцевих
елементів.
Часто можна зафіксувати певні
семантичні зрушення в реченнях, що
виражають
умови
поверхневого
питання,
заперечення
чи
ствердження,
адже
граматичним
формам властива багатозначність і
поліфункціональність,
тобто
поєднання різних функцій в одному
співзвуччі. Перехід однієї частини
мови в іншу пов’язаний насамперед зі
взаємодією
лексичних
та
граматичних факторів. Такий перехід
допомагає
здійснити
будь-яке
переносне вживання мовної форми,
тобто більшість засобів синтаксису
набувають
експресивності
та
стилістичної значимості. Речення з
модальними дієсловами might, ought
to, риторичне питання з перфектним
інфінітивом, речення, які виражають
бажання або умову, умовні та
компаративні пропозиції, окличні
речення з інверсією, синтаксичні
типові
структури
зазвичай
в
англійській мові слугують основними
засобами вираження імпліцитного
заперечення. Перехід однієї частини
мови в іншу або її вживання у
функції іншої частини призводить до
того,
що
значення
заперечення
видозмінюється,
тобто
зазнає
модифікації.
Частина
тексту
запитального
змісту
зазвичай
складається
зі
зв’язної
мови
співрозмовників, ці зміни в ситуації
зв’язку учасників діалогу призводять
до переходу однієї питальної частини
мови в іншу, до набуття ними
експресивно-стилістичних конотацій:
Louise
(brightly,
putting
her
husband in his place): Who was in it,
dear? Lawrence Oliver? I always think
he is best for those Greek things, don’t
you?... I’ll never forget that wonderful
night when they put out his eyes – I
could hear that scream for weeks and
weeks afterwards everywhere I went.
There was something so farouche about

it. You know the word, dear, farouche?
Like animals in the jungle.
Stanley (to Clive): And that’s
supposed to be cultured?
Clive: What?
Stanley: People having their eyes put
out.
Clive: I don’t know what cultured
means. I always thought it has
something to do with pearls [1: 166].
Для
створення
контрасту,
переконання аудиторії, змушення
слухача задуматися або спрямувати
увагу читача на важливу тему в
іноземній мові часто використовують
риторичне питання, тобто емоційне
ствердження чи заперечення у формі
питання, що не передбачає відповіді,
а
лише
підсилює
виразність
висловлювання. Нерідко риторичне
питання висловлює спонукання, а в
контексті монологічного мовлення
реакція на питання здійснюється
самим мовцем. У цих умовах питання
не передбачає ніякої словесної реакції
з боку адресата, а питальна форма
транспонується й набуває нового
комунікативного сенсу. В ораторській
та публіцистичній мові риторичне
питання слугує засобом привернення
уваги, підвищення емоційного тону
висловлювання, зокрема заперечення
або твердження. Риторичні питання
вживаються в авторській розповіді, в
уривках
оповідного
тексту,
що
передають слова, думки, почуття,
сприйняття або тільки смислову
позицію одного із зображуваних
персонажів, причому передача тексту
оповідача
не
маркується
ні
графічними знаками або їхніми
еквівалентами,
ні
вставними
словами.
Також
стилістичною
значимістю
в
іноземній
мові
володіють структурні типи речень, у
яких
відбувається
транспозиція
значення граматичних засобів зв’язку
між членами речення або між самими
реченнями.
До
них
належить
відокремлення, що було розглянуто у
зв’язку зі стилістичним значенням
порядку
слів,
парцеляція
та
вживання
твору
замість
102

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 1 (94)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філологічні науки. Вип. 1 (94)
підпорядкування й підпорядкування
замість
твору.
Парцеляція
–
специфічний прийом експресивного
синтаксису,
що
характеризується
навмисним розчленовуванням єдиної
синтаксичної структури на дві або
більше
інтонаційно
ізольовані
частини,
відокремлені
один
від
одного паузою [5: 369]. Стилістичний
прийом парцеляції може взаємодіяти
з іншими експресивними засобами
синтаксису, наприклад, повтором чи
паралелізмом,
посилюючи
їх.
Виникнення парцеляції зумовлене
впливом синтаксису розмовної мови
на літературну мову. В усній мові
безпосередність
спілкування
унеможливлює
попереднє
обдумування, і тому усна мова
характеризується
граматичними
відхиленнями від норми, пропусками,
повторами,
інтонаційними
виділеннями
окремих
одиниць,
асоціативним
додаванням
нових
фактів і думок. Проникаючи в
літературну
мову,
парцельовані
конструкції використовуються для
створення
різних
стилістичних
ефектів, виражаючи спонтанність,
невимушеність розмовної мови. При
парцеляції речення членується на
декілька комунікативно самостійних
сегментів,
тобто
фраз
одного
висловлювання. Парцеляцію потрібно
відрізняти
від
приєднання,
яке
полягає
в
приєднанні
однієї
формально-граматичної структури до
іншої.
У
деяких
дослідженнях
парцеляцію
розглядають
як
стилістичну
трансформацію,
як
елемент розмовного синтаксису, що
зазнає впливу розмовної мови й має
специфічну інтонацію, яка виконує
членувальну
та
видільну
роль.
Тотожність
логічного
складу
початкової
та
парцельованої
конструкцій дає підстави говорити
про них як про синтаксичні варіанти,
які
водночас
є
стилістичними
варіантами, оскільки трансформація
парцеляції
встановлює
трансформаційні
та
стилістичні
відношення між двома структурами

речення. Парцеляція приєднується до
базової
частини
за
допомогою
сурядних сполучників and, or, but.
Парцеляція характерна для всіх
членів речення – як головних, так і
другорядних – та як стилістичний
прийом
має
певні
експресивні
можливості й широко вживається в
художній мові. Стилістичні функції
цього прийому досить різноманітні.
Наприклад,
парцеляція
може
вживатися для конкретизації змісту
базової
частини,
може
використовуватися
для
характеристики емоційно-психічного
стану суб’єкта, виконувати описову
функцію, зображуючи обстановку,
умови, деталі описуваних подій.
Уживання
парцельованих
конструкцій у художніх текстах
зумовлює низку функцій, а саме:
уточнення,
конкретизацію,
«згущення»
думки,
вираження
модальних смислів. Часто парцеляції
піддаються
однорідні
лексичні
присудки. Парцеляція однорідних
простих присудків зі сполучником
and, який надає висловлюванню
ритмічності, виражає динамічність
дії, а в прозі парцеляція зумовлює
особливий синтаксичний ритм. Така
проза викликає в читача безпосередні
відчуття "ефекту присутності", діє на
емоції.
Відомо,
що
синтаксичні
зв’язки між частинами складного
речення оформлюються за допомогою
сполучників. Сполучниковий зв’язок
характеризує літературну, особливо
наукову, публіцистичну та офіційноділову мову, оскільки необхідність
точного вираження думки потребує
чіткого оформлення синтаксичних
зв’язків між частинами речення.
Розмовна мова характеризується
використанням сурядних, а також
приєднувальних
конструкцій,
що
зумовлено
її
спонтанністю,
необов’язковістю встановлення в ній
чітких логічних зав’язків. У художній
мові разом із простими поширеними
реченнями
широко
представлені
складносурядні та складнопідрядні,
які вважають одними з основних
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засобів
створення
експресивної,
емоційної й динамічної мови. Під час
поєднання простих речень усередині
складного часто ідентичні смислові
відношення між двома реченнями
можуть бути оформлені різними
способами синтаксичного зв’язку, при
цьому суть таких речень суттєво не
змінюється. У художніх текстах
нерідко спостерігається незвичайне
поєднання складових частин речення,
що
руйнують
звичну
логіку
синтаксичних зв’язків. У цьому сенсі
заслуговує
на
увагу
аналіз
стилістичних функцій деяких типів
поєднань простих речень усередині
складного. Стираючи логічний зв’язок
між висловлюваннями, письменник
прагне створити багатоплановість
оповіді. Сам зв’язок, а не тільки зміст
речення стає художньо вагомим.
Багатократне повторення сполучника
and своєрідно сполучає речення, що
перебувають одне з одним у різних
смислових
відношеннях,
тобто
одночасності
дій
або
станів,
тимчасової послідовності, причини
тощо. При порушенні звичної логіки
синтаксичного сполучення частин
складного
речення
смислові
розбіжності між їх узуальним та
оказіональним уживанням вносять в
оповідь
суб’єктивні
мотиви
та
вживаються з певною стилістичною
метою. Отже, виразні засоби та
стилістичні прийоми синтаксису, які
створюються як із використанням
стилістично маркованих конструкцій,
так і без їхньої участі, є одним із
найбагатших
засобів
стилістики
англійської мови.
Висновки
й
перспективи
дослідження.
Отже,
проаналізувавши
стилістичні
прийоми, засновані на формальних та
смислових
взаємодіях
декількох
синтаксичних конструкцій або речень
у певному контексті, вважаємо, що
вони є
невід’ємними частинами
мовленнєвої виразності та вносять
особливий
вклад
у
стилістику
іноземної
мови.
Їх
широке
використання в публіцистиці та

художній літературі поєднує риси як
виражальних засобів, так і функції
посилення
прагматичного
ефекту
висловлювання.
Важливими
синтаксичними
стилістичними
прийомами є такі стилістичні фігури,
як паралелізм, анафора, епіфора,
хіазм та риторичне питання Такі
елементи є взаємопов’язаними та
взаємозумовленими в межах складної
цілісної системи.
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APPEAL TO EMOTIONS AS A WAY OF INFLUENCING IN COURT
(LINGUISTIC ASPECT)
M. O. Zaitseva*
Appealing to emotions from the point of its discursive influence on recipients is researched in
the paper. The relevance of the article is due to the dearth of research and lack in-depth analysis
done on the subject in the context of importance of influencing in court.
In this article, the author in detail sets out the differences between such notions as emotions
and feelings. The views of leading scientists dealing with the phenomena are carefully analysed.
Considerable attention is given to the applied nature of the research.
The primary purpose of this piece of research is to investigate appeal to emotions in
Anglophone court discourse from the point of its influence on litigants. The following objectives
have been set: to clarify the terminological apparatus involved in the article; to find out the way
of influencing emotions on litigants; to establish the language means expressing stratagemеs of
appeal to emotions in Anglophone court discourse.
Mention should be made of the following methods that were used here to achieve the aim:
linguistic observation and analysis, as well as cognitive method, critical discourse analysis
method, pragmatic analysis method.
It has been proven that the advocate can generate a new emotional perception of the
circumstances of the lawsuit, focusing the decision-maker's attention on certain points of the
known information or throwing in a new piece of information, which in turn can change the mind
of the judge and the jury. With this point in mind, the prosecution also appeals to emotion, albeit
as an ability that awakens ethical/moral intelligence. In terms of linguistic representation, the
appeal to emotion is realised through the discursive activation of the thematic sphere «emotional
state». It has been established that the ultimate goal of an advocate is to provoke a certain
emotional response that causes the recipient to have certain feelings. Specific thematic groups
with a common seme "intuitive perception", "sensory perception", which realise the appeal to
feelings have been identified.
Keywords: appeal to emotion, appeal to feeling, Anglophone court discourse, emotional
impact, thematic group, provocation of emotional response.
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АПЕЛЯЦІЯ ДО ЕМОЦІЙ ЯК СПОСІБ ВПЛИВУ В СУДІ
(ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)
Зайцева М. О.
У статті розглянуто проблему апелювання до емоцій в англійськомовному судовому
дискурсі з позиції їхнього впливу на реципієнтів. Актуальність статті зумовлена малою
кількістю досліджень і відсутністю глибокого аналізу емоцій з огляду на важливість
їхнього впливу в судовому контексті.
У статті визначено відмінності між емоціями й почуттями. Критично проаналізовано
думки відомих учених, які досліджують зазначені поняття. Значну увагу приділено
прикладному характеру дослідження.
Основною метою цієї розвідки є вивчення апелювання до емоцій в англійськомовному
судовому дискурсі з позиції його впливу на учасників судового процесу. Поставлено такі
завдання: уточнити термінологічний апарат, задіяний у статті; з'ясувати спосіб впливу
емоцій на учасників судового процесу; установити мовні засоби, що виражають
стратагеми апелювання до емоцій в англійськомовному судовому дискурсі.
Використано такі методи для досягнення зазначеної мети: лінгвістичне
спостереження та аналіз, когнітивний метод, метод критичного аналізу дискурсу,
метод прагматичного аналізу.
Доведено, що за допомогою емоцій адвокат може сформувати нове, емоційне
сприйняття обставин судової справи, фокусуючи увагу особи, яка приймає рішення, на
певних моментах відомої інформації або надає нову інформацію для переконання судді та
присяжних. Сторона звинувачення теж апелює до емоцій, але як до здатності, до
етичної/моральної кмітливості. З позиції лінгвістичної репрезентації апелювання до
емоцій реалізується через дискурсивну активізацію тематичної сфери «емоційний стан».
Установлено, що кінцевою метою адвоката є така провокація емоційної реакції, яка
зумовлює виникнення певних почуттів у реципієнта. Виокремлено тематичні групи із
загальною семою «інтуїтивне сприйняття», «чуттєве сприйняття», які реалізують
апеляцію до почуттів.
Ключові слова: апеляція до емоцій, апеляція до почуттів, англійськомовний судовий
дискурс, емоційний вплив, тематична група, провокація емоційної реакції.

Problem statement. The appeal to
emotion
becomes
an
inherent
component of persuasive tactics in
court. It should be stressed that at the
level of brain structure and functioning,
as the evidence from contemporary
neuropsychological research shows, a
clear topological distinction between
thinking and emotion is not possible:
«…evidence from neuropsychological
studies suggests that at the level of
brain structure and functioning, a
clear-cut
topological
distinction
between cognition and emotion might
not be feasible» [1]. Moreover, though
being often opposed, they successfully
interact and complement one another.
Just as the thinking process cannot
exist without emotions, emotions
cannot exist without accompanying
thoughts: emotions intervene in our
thinking and change it, redirecting or

creating new thoughts; the thinking
process can also evoke or suppress
certain emotions in the process.
However, because emotional reactions
outstrip the cognitive evaluation of
information, litigants primarily seek to
affect the emotions and feelings of the
judge and jurors. However, the ways of
influencing the emotions and feelings of
the jurors are different from, for
instance, the ways of influencing in
political discourse. The arguer appeals,
if one may say so, to the higher,
meaning-bearing
emotions,
the
emotional intelligence.
Based on such an understanding, we
have assumed that litigants are more
influenced by emotion as the ability of
the
recipient/enforcer,
who
has
emotional intelligence, to reconsider
their own prejudices in terms of their
acceptability in the context of a
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particular case. In other words, an
appeal to such emotions is called an
appeal to phronesis.
Hence, the object of the study is
Anglophone court discourse; and the
subject of the study is the linguistic
manifestation of appeal to emotion and
feelings in Anglophone court discourse.
Thus, the aim of this study is to
investigate appeal to emotions in
Anglophone court discourse from the
point of its influence on litigants.
In order to achieve this goal, the
following objectives are to be solved:
1) to clarify the terminological
apparatus involved in the article;
2) to find out the way of influencing
emotions on litigants;
3) to establish the language means
expressing stratagems of appeal to
emotions
in
Anglophone
court
discourse.
The aim, objectives and specificity of
the material determined the choice of
methods of analysis.
At the stage of terminological
reasoning the following methods were
applied: comparison (comparing the
views of different scholars, directions of
problem analysis, etc.), classification
(identifying
linguistic
means),
generalisation
(summarising
information), argumentation (in support
of its position).
In our choice of approaches to the
analysis we were guided by the
contemporary
scientific
paradigms:
cognitive
linguistics,
pragmatic
linguistics,
speech
communication
theory,
lexico-semantic
analysis
methods. Elements of cognitive analysis
helped to identify the dependence of
judicial discourse on social conditions.
Previous
research.
Professional
communication is always aimed at
achieving a certain result, at solving a
problem, i.e. it is goal-oriented
communication.
In
addition,
professional communication implies a
high level of responsibility for not
accomplishing professionally relevant
goals. The representative of the
prosecution speaks for the state and

must be ceremonially impartial. This
rule is more lenient in the case of a
lawyer. The client's interests become
the priority, which inevitably leads to
changes in the discursive behaviour of
lawyers. The trial lawyer seeks to seize
the initiative in the trial process and
accordingly resorts to a strategy of
denial and attack when trying to refute
the position of the prosecutor. In the
case of a lawyer, this rule is relaxed.
Recently, it has even been proposed to
amend the Code of Conduct for
Advocates, Article 43 of the Rules on
Advocates' Ethics: «To respect the
principle of independence and priority
of the client's interests when fulfilling
his/her duties as an advocate and a
representative, a lawyer must be
compassionate and committed to
upholding the interests of the client in
the proceedings and in court, not to
compromise his interests in the
interests of maintaining good relations
with the investigating authorities,
prosecutors and judges...» [2: 426].
Everyone knows the axiom about the
impartiality of judges at trial. The myth
of impartiality «is based on two fictions:
1) emotion necessarily leads to injustice
and 2) a just decision maker is
necessarily impartial» [3]. However, no
one today would deny the need for
emotional intelligence, and the higher it
is, the better the capacity for
understanding is displayed. Welldeveloped
emotional
intelligence
enables one to resist manipulation,
achieve emotional leadership, create
effective communication, and persuade
communicators to be right.
One
component
of
emotional
intelligence is empathy, which is a
prerequisite for emotional experience
and the cultivation of practical wisdom,
according to J. Tontti, that promotes
constant self-criticism on the part of
the enforcer so that the decisions he
makes can claim to be fair [4].
Thus, if we take the classification of
emotions in law proposed by P. Mindus
as a basic one: «1) emotions as feelings;
2) emotions as bias; 3) emotions as
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preferences; 4) emotions as capacity» [5:
31], then we can argue that litigants
try to influence by emotions as
capacity, that is, emotions that become
triggers for the enforcer to revise their
own
biases
in
terms
of
their
acceptability in the context of a specific
case ( phronesis).
In other words, the arguer appeals, if
I may say so, to the higher, meaningbearing
emotions,
the
emotional
intelligence.
Higher
emotions
are
associated with personal, socially
significant values [6]. The ability to
experience such emotions is directly
related to emotional intelligence. P.
Salovey and J. Mayer in 1990 defined
emotional intelligence as «the ability to
monitor one’s own and other’s feelings
and emotions, to discriminate among
them, and to use this information to
guide one’s thinking and action» [7:
189].
Emotional
intelligence
or
the
emotional factor, in Rеuven Bar-On's
terminology, includes: (1) the ability to
be aware of, to understand, and to
express oneself; (2) the ability to be
aware of, to understand, and to relate
to others; (3) the ability to deal with
strong emotions and control one’s
impulses; and (4) the ability to adapt to
change and to solve problems of a
personal or a social nature») [8].
Obviously, the higher the level of
emotional intelligence, the greater the
ability of the speaker to evoke and
control the necessary emotions; and the
greater the ability of the recipient, at
whom the speech is aimed, to manage
their emotions, to recognize the
emotional impact of the arguer.
These types of emotions alter the
recipient's attention span, shifting the
informational focus and creating the
basis for a certain degree of certainty
[9].
The
representative
of
the
prosecution, evoking such emotions,
thereby creates an expanded scope of
attention, draws the attention of
recipients to concrete rather than
abstract images, and triggers a «high
level of interpretation trigger» [10]. Let

us analyse the ways of explicating the
appeal to emotion in court discourse
from the point of view of the theoretical
positions outlined.
Results and discussion. As an
example, let us look at several trials.
The first-degree theft case from 1904
is very illustrative in this respect. Here
are the following quotations:
«…and If it were not that a I want you
gentlemen to have the whole truth
about this matter, and to have an
opportunity of letting this defendant
tell you just what did happen, I
would be perfectly willing to rest my
case
right
here
because
the
prosecution has put evidence here,
by one of its own witnesses, the
absolute undeniable proof that this
whole thing is a scheme and conspiracy
of Fyshe to cover up his own
wrongdoings
with
that
diamond
necklace…»; «he knew a lady», «At the
same time , if the worst comes to the
worst, he can make а charge against
this poor woman» [11].
In his speech, the lawyer builds a
logic chain: to find out the truth (tell
you just what did happen, to have
the whole truth about this matter) –
the poor woman (this poor woman).
He evokes emotions of indignation in
the judge and the jury, stressing that
they have not been given the whole
truth, especially since the defendant is
a poor woman whose honour (and she
is accused of theft) the jury must stand
up for. The highlighted lexical units
become an «emotional anchor», the
purpose of which is to trigger a clearly
defined emotional reaction. On the one
hand, a person will always be offended
if the truth is withheld from him, which
is totally unacceptable in court (the
emotion of indignation); on the other,
any gentleman is obliged to stand up
for the honour and dignity of a lady
who is accused, most probably illegally
(the emotion of anger): а charge against
this poor woman.
The lawyer himself, the jury, the
judge
appear
as
noble
knights
defending the lady from the plaintiff,
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who wants to cover up his crimes with
this alleged theft: to cover up his own
wrongdoings
with
that
diamond
necklace.
Once an anchor has been «set», it is
necessary to maintain it, i.e. to
reinforce it with repetition, because
without this a single anchor may not be
fixed in memory, without affecting the
recipient's consciousness as a result.
Repetition
has
another
function:
«habitual» lexemes become constructs
(a
construct
is
a
speculative
construction) of discourse: a poor
woman of noble origin, unjustly
accused, to be defended.
Between 2005 and 2007 there were
trials against Brendan R. Dassey and
his uncle Stephen Avery [12], convicted
because of the murder of photographer
Teresa Halbach on 31 October 2005.
The lawyer in his speech in Brendan
Dassey's trial provokes an emotion of
shame about the actions of the police,
resulting in a sense of guilt for those
involved in the trial. Firstly, the lawyer
emphasizes the fact that the defendant
is in school:
«On October 31 of 2005, Brendan
Dassey came home about 3:45 from
school, from high school, with his
brother, Blaine» [12].
In doing so, he stresses the modest
mental capacity of the defendant, who
is a schoolboy (repetition):
«It's about a 16-year-old boy at the
time. It's about a 16-year-old high
school student with below average
cognitive abilities…» [12].
The lawyer focuses the recipients'
attention on the two police officers adults, intelligent, trained – who
conducted the interrogation:
«You'll learn that this shy, socially
inept, suggestible individual will
meet two highly trained, intelligent,
adult police officers. DCI Agent Tom
Fassbender and Investigator Mark
Wiegert. They're trained as adult law
enforcement officers, trained to
obtain confessions, and trained on
Brendan Dassey» [12].

He further draws the jury's attention
to the interrogation methods of these
police officers:
«Oftentimes,
you'll
hear
the
investigators asking Brendan to
simply change what he said. They
ask him to change what he said to
meet their theme, to meet the story
that they want to present»; «Watch
how he answers the questions. Watch
how the questions are asked. At
times it differs. Times they cozy up to
Brendan to get the answer they
want. At times they pull back from
Brendan when he's not giving them
the answer they want and they
expect. It's like the new puppy dog.
When he does what he's supposed to
do he gets a pat on the head and a
treat. Good job, Brendan. Good job.
Good boy. But when it's not what
they want, we're leaving Brendan,
until you tell us what we want to hear»
[12].
Repetition and reinforcement of the
emotion of shame transforms it into a
feeling of guilt, on the one hand. On the
other hand, the recipients relate the
situation to their own personal
experience, to the experience of others
when someone has, quite possibly,
experienced police misconduct, i.e. a
process of «reliving» the emotion that is
triggered. The outcome of which may be
an exaggeration or generalization of the
case to their own life experience.
The lawyer in the second trial of
principal defendant Stephen Avery also
appeals to the emotions and feelings of
those involved. He recalls the case of
the rape and attempted murder of a girl
in which the defendant was wrongly
accused twenty-two years ago, and was
released after eighteen years in prison
because of newly presented evidence in
the case:
«This summer it will be 22 years,
22 years since a woman running on
the beach in Manitowoc was raped
and beaten nearly to death. The
Manitowoc County Sheriff's Department
investigated those awful crimes and
they charged Steven Avery with rape
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and attempted murder on that
Manitowoc beach, 22 summers ago.
He said consistently that he was
innocent, that he had not done it. No
one believed him, no one but his own
family believed him» [12].
He states the name of the real
culprit, who confessed to the crime
twenty years ago. He may also be
responsible for this murder:
«Somewhere else, somewhere we
don't know, a man named Gregory
Allen, presumably, was laughing and
planning his next violent rape» [12].
The feeling of anger, of annoyance,
which any law-abiding person would
feel, is obviously legitimately expected
in this case. In trying to persuade the
jury, the advocate reinforces rational
evidence with irrational evidence in the
hope that the jurors will also be guided
by faith, intuition, emotions and
feelings when judging the case.
In the high-profile trial of the murder
of the girl of famous Paralympian Oscar
Pistorius [13], the lawyer also appeals
to the emotions of the judge and the
jurors
through
a
suggestive
presentation of the personality of the
accused as experiencing physical
suffering:
«Pistorius told his doctor he falls
frequently, at least once a week or two
weeks; He sometimes falls down when
getting out of bed; He will sometimes
go
to
the
bathroom
without
prostheses, but would not go into the
rest of the house without them; He gets
back pain from using his artificial
legs and cannot stand for more than
an hour without finding them
constricting; He is easily pushed over
from front or back; Versfeld says the
soft tissue around Pistorius' stumps is
"very, very mobile" – the heel pad slips
backwards when he puts weight on
it, causing pain and instability; He
is testifying to the vulnerability of
Pistorius when he's without his
prostheses» [13].
On the other hand, he describes the
moral distress of the murdered woman
and her family:

«He began with a tearful, brokenvoiced apology to the family and
friends of Steenkamp, saying there is
“not a moment” when he does not
think about her family, and prays
for them daily. He added: “I’ve tried to
put my words on paper many times to
write to you but no words would ever
suffice”» [13].
The suggestive way of presenting the
personality of the defendant as a
physically defective person (he has
amputated feet due to the absence of
fibulae in both legs) arouses the
emotion
of
compassion
in
the
recipients; as a penitent – the emotion
of satisfaction from the recipients, as he
has fully realised his deed. The
advocate
reinforces
the
evoked
emotions with repetition, establishing a
chain
of
constructs:
a
young
paralympic
man
on
prostheses,
accused
of
a
crime
committed
unintentionally, who sincerely repents
of it.
Differentiating between the emotions
appealed to by the prosecution and
those appealed to by the defence, we
conclude
that
the
prosecution
representative is more influenced by
emotions as capacity. That is, emotions
that contribute to effective situational
thinking that helps to make good
decisions and assessments, and less so,
by emotions as feelings, which can
distract recipients from the main
eventuality. Neuropsychologists call
this «cold cognition». The representative
of the defense appeals primarily to
emotions as feelings in order to distract
the recipients from the main script of
the event, achieving greater emotional
involvement on the part of the
recipients. Thus, emotion becomes a
specific form of cognition that serves to
reflect and evaluate the reality around a
person.
The triggered, repeated and lived
emotion/feeling becomes a thought
and, formulated as a judgement,
determines the recipient's behaviour.
Let us present this as the following
scheme: Information – Interpretation –
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Behaviour. From our point of view,
interpretation is expressed in the form
of judgements: a) based on real facts
(rational thinking) and b) based on
emotions
and
feelings
(irrational
thinking). Emotions appealed to by the
prosecution (emotion as capacity,
ethical competence) promote rational
thinking. At the same time, however,
emotions appealed to by the lawyer
promote irrational thinking. Irrational
thinking permits judgements that are
unacceptable and inexplicable in terms
of facts, but their existence is justified
by faith, intuition, emotions, and
feelings. It unites the objective and the
subjective as a link between the
theoretical and the everyday, «modes of
human existence superimposed on
each other» [10: 116]. The result of
irrational
thinking
is
often
exaggeration, overgeneralisation, and
parallel comparisons.
Conclusions. The analysis has
revealed
that
emotion-driven
perceptions, among others, become one
of the factors influencing the decisionmaking process. Thus, the appeal to
emotion
acts
as
an
important
discursive practice for the discursive
personality
of
the
lawyer:
by
introducing an event first and foremost
as an emotional one, the advocate can
generate a new emotional perception of
the circumstances of the lawsuit,
focusing the decision-maker's attention
on certain points of the known
information or throwing in a new piece
of information, which in turn can
change the mind of the judge and the
jury. Probably with this point in mind,
the prosecution also appeals to
emotion, albeit as an ability that
awakens ethical/moral intelligence. In
terms of linguistic representation, the
appeal to emotion is realised through
the discursive activation of the thematic
sphere «emotional state».
Provoking an emotional response
causes certain feelings to arise in the
recipient, which is the purpose of the
advocate.
Whereas
emotions
are
situational, that is, they can level out,

and reflect the subject's attitude
towards the object now, feelings, unlike
emotions, have relative stability and
permanence because they are mediated
by consciousness, are linked to certain
knowledge,
and
involve
memory,
thought processes and the will. In order
for emotions to develop into feelings,
they not only need to be repeated but
also «experienced». In terms of linguistic
representation, the stratagem of appeal
to the irrational is realised through the
discursive activation of the following
thematic spheres: with the common
theme of «intuitive perception», «sense
perception».
As a result of the content analysis of
court pleadings, we can claim that in
the absence of substantial evidence, the
lawyer is more likely to use appeals to
emotions and feelings. The piece of
research is of both theoretical and
practical value. Its theoretical value is
in presenting, for the first time, a
comparative overview of the speech
behaviour of discursive personalities
such as the prosecutor and the lawyer
from the point of appealing to emotion
and feelings.
The practical value of the paper is
in providing the possibility of using its
provisions and conclusions, the factual
material in the study of communicative
science, psycholinguistics, discourse
analysis, in the practice of translation,
linguistics and area studies, in the
course of legal writing, oratory.
Being limited by the scope of the
article, we have not been able to fully
cover all the issues of interest relating
to appeals to emotion in court.
Therefore, we note that the research is
promising in terms of considering such
points as the use of appeals to
emotions by other litigants, e.g. the
defendant, witnesses, experts.
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РЕЦЕНЗІЇ
ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ
УГРУПУВАНЬ
(РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. О. КРИЖАНОВСЬКОЇ «ЛАНКА» – МАРС
ТА «СЕРАПІОНОВІ БРАТИ»: ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
(КИЇВ: ТОВ НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2021)
В. Ю. Пустовіт*
Сучасне літературознавство називає творчість митців "Ланки" – МАРСу та
"Серапіонових братів" серед тих, які залишили одні з найкращих художніх
здобутків свого часу. У творчих пошуках письменники літературних угрупувань
орієнтувалися на світову культуру та прагнули зберегти національну самобутність.
Літературна практика «ланчан-марсівців» і «серапіонів» засвідчує типологічну
спільність естетичних орієнтирів, художньої картини світу, специфіки рецепції
сучасних подій тощо. Означені особливості творчості письменників «Ланки» –
МАРСу та «Серапіонових братів» дають змогу побачити й особливості
літературного процесу першої третини ХХ століття. Тому порівняльне-типологічне
вивчення літературних груп, що репрезентоване О. Крижановською, є вельми
актуальним, уможливлює дослідження своєрідних і спільних закономірностей,
чинників художнього розвитку.
Монографія відкривається розділом «Історія літературних угрупувань «Ланка» –
МАРС та «Серапіонові брати» в документалістиці й науково-критичній рецепції».
Тут дослідниця, спираючись на великий матеріал мемуарів, спогадів, листів,
відтворює організаційні принципи та функціонування українських і російських
митців, доводить, що «ланчани-марсівці» та «серапіони» мали багато спільних
аспектів художнього буття. Зокрема, потрапити до угрупувань можна було тільки
через рекомендації більшості членів групи, схожими були засідання письменників,
митці вимогливо ставилися до власної творчості, до художніх пошуків інших
учасників, заперечували синтез літератури та ідеології. Майже всі радянські
критики називали їх «попутниками», ворогами наявної ідеології.
У другому розділі «Чинники та джерела формування художніх пошуків митців»
досліджено європейський вектор творчості, дискурс радянської ідеології в
рецепції митців та перекладацьку діяльність «ланчан-марсівців» і «серапіонів».
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О. Крижановська довела, що естетичні засади художніх пошуків представників
літературних угрупувань були типологічно близькими. Письменники спиралися на
європейську літературну традицію, відкрито виступали проти панування
радянської ідеології, заперечували існування «радянської макулатури» в мистецтві.
Перекладацькі обрії «ланчан-марсівців» і «серапіонів» є одним із проявів
естетичних уподобань письменників і засвідчують їхню схожість.
Третій розділ присвячено дослідженню рецепції Тараса Шевченка у творчості
Є. Плужника, Івана Багряного, М. Зощенка, Є. Полонської. Дослідниця вперше
ввела в науковий дискурс маловідомий твір російської поетеси Є. Полонської –
поему «Портрет», довела значення цього доробку для усвідомлення специфіки
сприйняття особистості Т. Шевченка російським читачем. У монографії висвітлено
типологічну близькість творів Є. Плужника «Шевченко», «Канів», поезії
Івана Багряного «Канів», повісті М. Зощенка «Тарас Шевченко» та поеми
Є. Полонської «Портрет».
У четвертому розділі «Російська література початку ХХ століття в художній
рецепції митців» висвітлено творчі канони російської культури в художньому світі
митців і Гумільовські традиції у творчості «ланчан-марсівців» та «серапіонів». У
монографії переконливо доведено, що особистість Максима Горького впливала на
митців літературних угруповань. Є. Плужник, Г. Косинка вважали письменника
одним зі своїх учителів. «Серапіонові брати» теж вважали Максима Горького
літературним наставником. Авторка монографії висуває цікаве припущення про
те, що стосунки між «серапіонами» та Максимом Горьким за характером близькі
до стосунків між «ланчанами» та В. Винниченком. У монографії переконливо
доведено,
що
поезії
Є. Плужника,
Д. Фальківського,
Івана Багряного
продовжують традиції російських акмеїстів. О. Крижановська обґрунтувала що
поетична творчість «ланчан-марсівців» Є. Плужника та Д. Фальківського містить
перегуки з поезіями М. Гумільова. Поезії Є. Плужника продовжують традиції
поета-акмеїста: «Я натомився вічно знати» – «Память» («Только змеи сбрасывают
кожу»), «Подолано упертість Ізабелли» – «Открытие Америки», «Синє море обгорнули
тумани» – «Но в мире есть иные области». Твір «За давнини якийсь дикун
незнаний» Є. Плужника побудовано на алюзіях поезій М. Гумільова «Любовники»,
«Невеста льва», «Память», «Я конквистадор в панцире железном», «Заблудившийся
трамвай». Образ ката, сприйняття війни, сучасності демонструє типологічну
близькість поезій Д. Фальківського з творами М. Гумільова.
П’ятий розділ «Біблія в художній картині світу «ланчан-марсівців» та
«серапіонів» присвячено сучасному прочитанню Старого та Нового Заповітів
митцями літературних угрупувань. У поезіях Є. Плужника «Я знаю: перекують на
рала мечі», «Він молодий-молодий», «Дві паралелі», Є. Полонської «Агарь», «Иосиф»
відтворено авторську інтерпретацію Біблії. Дослідниця вивчила втілення образу
людини Божої в епіці Б. Антоненка-Давидовича, Івана Багряного, Г. Косинки,
В. Підмогильного, Вс. Іванова, М. Зощенка та Л. Лунца. Авторка довела
типологічну спільність творів, що репрезентують персонажів, які опираються
новій владі, спотвореній моралі, відстоюють етичні переконання.
У шостому розділі дослідниця, залучивши великий корпус творів «ланчанмарсівців» та «серапіонів», проаналізувала історіософський дискурс художніх
пошуків митців. Типологічну спільність демонструють поезії Є. Плужника,
Т. Осьмачки, Є. Полонської, М. Тихонова про Батьківщину та трагічну дійсність.
Твори Т. Осьмачки («Мать», «Пам’яті Франка», «Лист»), Є. Плужника (збірка «Дні»),
Є. Полонської (збірки «Знамения», «Под каменным дождем»), Г. Косинки «Мати»,
В. Підмогильного «Син», Б. Антоненка-Давидовича «Золотий кораблик», «Мертві не
воскресають», «Слово матері», «За ширмою» розкривають типологічні сходження в
розкритті образу матері. Дослідниця довела, що твори Вс. Іванова «Полая Арапия»,
Б. Антоненка-Давидовича
«Два пуди
жита»
та
«Пиріжки,
пиріжки!..»,
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В. Підмогильного «Син», Г. Брасюка «Безпутні», Я. Качури «Похорон», М. Галич
«Хліба нема», М. Зощенка «Коза», «Страшная ночь», «Аполлон и Тамара», «Люди»,
«Мишель Синягин», Є. Полонської «Прогрохотало. Боевых орудий», «Sterbstadt», які
репрезентують типологічну спільність у відтворенні теми голоду. О. Крижановська
довела подібність в інтерпретації сучасності в повісті Б. Антоненка-Давидовича
«Смерть» та романі К. Федіна «Города и годы». На нашу думку, важливо, що
дослідниця, вивчаючи ці твори, залучає й тексти інших митців угрупувань. Це
сприяє обґрунтуванню типологічних сходжень між письменниками на різних
поетикальних рівнях.
У сьомому розділі «Типологічні сходження образів і мотивів» представлено
новаторське розкриття габітусу Києва й Петрограда у творах митців. Дослідниця
спиралася на методологію Т. Хофман, що репрезентує бінарну опозицію
маскулінного та фемінного в міському тексті. О. Крижановська довела, що роман
«Місто» В. Підмогильного демонструє сходження героя від фемінного до
маскулінного Києва. Фемінний Київ та фемінний Петроград утілюють твори «Туктук», «Образа», «Щастя», «Семен Іванович Пальоха» Б. Антоненка-Давидовича, «До
біржі» М. Галич, «Недуга» Є. Плужника, «Гармонія і свинушник», «Місто», «Голод»
Б. Тенети, «Під брамою собору», «Троєкутний бій» Г. Косинки, «Возвращение
Будды» Вс. Іванова, «Ненормальное явление», «Родина» Л. Лунца, «Города и годы»
К. Федіна. Ці твори виявляють типологічну спільність у відтворенні типографічної
просторової горизонталі, важкого життя мешканців міста, голоду та самотності в
бездушному мегаполісі. Цей розділ розкриває специфіку любовної тематики в
поезіях Є. Плужника, Д. Фальківського, Т. Осьмачки, І. Багряного, Б. Тенети,
В. Ярошенка, Є. Полонської, М. Тихонова та доводить їхню типологічну спільність.
Отже, можемо констатувати, що монографія О. Крижановської є першим
ґрунтовним порівняльно-типологічним дослідженням творчості літературних
угрупувань «Ланка» – МАРС та «Серапіонові брати» й має незаперечну наукову
новизну. Теоретичні узагальнення авторки підтверджуються значним і ретельно
дібраним літературним матеріалом. Історико-порівняльний аспект дослідження
послідовно реалізується в усіх розділах роботи, вивчено та кваліфіковано
найрізноманітніші типи літературної взаємодії «Ланки»и – МАРСу та «Серапіонових
братів». Безперечна актуальність розвідки зумовлена вдалою спробою включення
маловідомих творів у літературно-мистецький контекст. Варто наголосити на
важливості й практичному значенні цієї праці, адже старанно відібрані й
систематизовані дослідницею тексти – безцінний літературний матеріал, який
заслуговує на подальше вивчення.
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