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УДК 82.1.111 (Діккенс)
Гільдербрант К.Й.,

аспірантка Кам’янець-Подільського
національного університету

 
ПРОБЛЕМА ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ҐЕНЕЗИ

ХУДОЖНЬОЇ СИСТЕМИ ГРУПИ «СЕРДИТИХ МОЛО-
ДИХ ЛЮДЕЙ» (традиція Діккенса)

 
Літератори найперше належать своїй країні, і, за Г. Фастом, їхній думці

слід надавати більшої ваги, ніж промовам громадських діячів чи політиків,
оскільки, за самою природою мистецтва, вони більш правдиво відобража-
ють хоча б деякі сторони суспільства, що їх породило [20, 65].

 Ініціаторами змін і перетворень англійського суспільства середи-
ни ХХ століття виступили так звані «сердиті молоді люди», а саме Джон
Уейн, Кінгслі Еміс, Джон Осборн, Джон Брейн та ін., які першими по-
чали говорити у своїй творчості про серйозні трансформації в свідо-
мості західної молоді. Заслугою «сердитих» було те, що вони вияви-
ли розумове бродіння, в якому знаходились їх сучасники. Використо-
вуючи підкреслено реалістичний метод, який уже тоді здавався бага-
тьом на Заході явищем віджилим, «сердиті молоді люди» відкрили
явище неблагополуччя в країні «всезагального добробуту», піддали
сумніву багато які її ідеали, і тим само внесли в англійську літературу
неочікуване свіже дихання.

Реалістичний метод письменника гарантує художню експресію за
рахунок правдивості відображення, яка полягає, за твердженням його
адептів, у створенні виразних і життєво вірних типів характеристик,
вмінні правдиво відтворити конкретно-історичні умови життя своїх ге-
роїв, світ, що їх оточує, – тобто, соціальні зв’язки; інакше кажучи,
типові обставини, які зумовлюють типовість характеру [9, 113].

На думку радянських критиків тієї пори, за ступенем типізації зоб-
раження тогочасної дійсності «сердиті» виступають відновниками тра-
дицій критичного реалізму ХІХ століття і посідають вагоме місце серед
представників реалізму взагалі: «…Найкращі твори «сердитих» за
правом посідають значне місце серед творів критичного реалізму в
європейській культурі ХХ століття» [15, 283]; «Велику роль у віднов-
ленні сучасного англійського реалізму відіграли письменники «сер-
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пільства на «модернізацію моралі», на клімат вседозволеності, що
запанував в результаті зняття моральних заборон – в ім’я «вольно-
стей особистості». І навіть якщо визнати, що почасти відповідальна
за сучасну бездуховність і традиційна «пуританська» мораль з її ме-
ханічним, розлюдненим ригоризмом, це не може послабити шок від
катастрофічного зростання моральної розбещеності, відмови від еле-
ментарних норм і законів співіснування, усталених християнством.
Пересічний англієць, що змучився жити в атмосфері психозу і по-
творної злочинності, зрозуміло, відчував потребу хоч якоїсь етичної
основи культури.

Пожвавлення в країні інтересу до спадщини класиків реалізму
сприяло зміцненню позицій цього напрямку і в літературній думці, і в
життєво-суспільному аспекті. Але й англійське літературознавство,
наскільки ми можемо про нього судити, вбачає вплив реалістичного
роману минулого на сучасних письменників, як правило, лише в по-
дальшій розробці тем, які хвилювали реалістів від Діккенса і Теккерея
до Уеллса і Ґолсуорсі, або ж у сфері стилістичних прийомів. Натомість
радянська критика загострювала увагу на дусі критицизму, дійсно
запозиченому «сердитими» від класиків реалізму (найперше англійсь-
кого). Характерна думка Н.Ю. Жлуктенко, яка вважала, що позитивне
значення «традиційності» англійської прози пов’язане з творчим розу-
мінням ідей англійського критичного реалізму, що відкрив «світові
більше політичних і соціальних істин, ніж зробили це всі політики, пуб-
ліцисти і моралісти, разом узяті» [5, 14].

Дійсно, вагомою історичною заслугою англійських реалістів 30-
60-х років ХІХ ст. (Ч. Діккенса, У. Теккерея, Ш. Бронте, Е. Гаскелла, Т.
Карлейла та ін.) було сміливе звернення до зображення сучасності,
соціальних протиріч епохи. Вперше на сторінках англійських романів
з’явилися не королі або принци, лицарі й середньовічні монахи, а пред-
ставники сучасних верств – переважно соціальних низів з їх повсяк-
денними проблемами. «Я маю велику віру в бідноту, – пише Діккенс,
– я завжди прикладаю всіх зусиль в міру своїх здібностей, щоб пред-
ставити їх перед багатими в найбільш привабливому світлі. І я споді-
ваюсь, що ніколи до самої смерті не перестану прагнути, аби вони
були такими щасливими і настільки розумними, наскільки це буде
можливо за найбільш рішучого покращення їх положення»» [9, 131].
У цьому читається євангельська максима: піднесення буття «малень-
кої» й сумлінної людини над життям розбещеної соціальної верхівки.

От і улюблений герой «сердитих», представник нижчого середнь-
ого класу, так званої «робітничої інтелігенції», – аж ніяк не вишуканий
буржуа з вишколеними манерами. Проте не слід вважати, що «сер-
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дитої молоді», які вступили в літературу під знаком духовної кризи,
що охопила буржуазно-демократичні верстви повоєнної Англії»
[17, 4]; «Література «сердитих» у своїх найкращих прикладах – особ-
лива форма сучасного критичного реалізму, і саме настільки нале-
жить до значних явищ сучасного літературного процесу, наскільки
авторам вдалося засобами реалістичної типізації виразити сутність
складного світу сьогодення» [5, 27]. Та, звернувшись до реалістич-
них традицій, ці письменники вважали однією з головних вад модер-
ністської літератури те, що вона «вихваляє людину занепалу, яка
відмовилась від боротьби навіть за звичайну людську цілісність, в
той час, коли справді гуманістична література повинна надихати віру
в гідність людської природи. Школою такого високого гуманізму в очах
письменників, що стояли на прогресивних естетичних позиціях, був
англійський роман ХІХ століття, який вони вивчали і пропагували. У
розвитку діккенсіани брали участь Дж. Ліндсей, Е. Уілсон, П. Х. Джон-
сон, романи Е. Бронте привернули увагу Д. Сторі та М. Спарк» [5, 13].

Розмови про «кризу гуманізму» в ХХ ст. ведуться давно, але слід
зазначити, що автори цього твердження не розрізняють, як правило,
двох типів гуманізму: антично-ренесансного, який виправдовує й підно-
сить складність і протиріччя людини, зумовлені, як сьогодні очевид-
но, цілком язичницьким нерозрізненням добра й зла, і, з іншого боку,
гуманізму християнського, який прагне цільної й досконалої людсь-
кості, яка утверджується в біблійній моралі. Але вже у західноєвро-
пейських класиків реалізму ХІХ ст. ці два типи гуманізму слабо дифе-
ренціювалися й навіть відверто змішувалися, не кажучи вже про ра-
дянську критику і її концепцію гуманізму, що була зіткана з суцільних
протиріч (тут християнський за ґенезою, спіритуалізований ідеал спо-
лучався з «класовим» виправданням будь-якого злочину в ім’я рево-
люції). Тому завдання сьогоднішнього дослідника ускладнюється: слід
чітко уявляти, про який саме тип гуманізму йде мова, визначати до-
мінацію християнського чи антихристиянського розуміння людини та
її проблем у того чи іншого письменника або, як в даному випадку,
літературної групи. На жаль, доступна нам критична література зво-
диться переважно до творів радянських критиків середини минулого
століття, що серйозно ускладнює дослідницьке завдання.

Утім безперечно, що «сердиті» в цілому продовжують традиції
Діккенса й інших класиків західноєвропейського реалізму, які в масі
своїй достатньо чітко орієнтувалися на християнську аксіологію, че-
рез що їхню творчість навіть визначали як «вікторіанський бум». При-
чини і характер цього «вікторіанського буму» досить складні. До дея-
кої міри, тут відображається реакція широких верств англійського сус-
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перед незворотними катаклізмами, а тому не варто нічого робити, не
слід ні про що думати, чогось прагнути.

Трагічна безпорадність і приреченість героїв «сердитих», як і багать-
ох інших тогочасних західних письменників, критикувалася радянсь-
кою ідеологією зовсім не за відсутність духовного простору, а, в основ-
ному, за, так би мовити, класову несвідомість: тут вона «зумовлена перш
за все тим, що кожний з них хоче щастя лише для себе одного, свого
абсолютно «приватного», особистого щастячка. Ми вже не говоримо
про те, що вони далекі від участі в організованій боротьбі за інше життя,
за кращий світ, де щастя стане загальною спільністю. Вони позбавлені
того духовного благородства, яке вирізняє, наприклад, класичну «ма-
леньку людину» екрану Чарлі, який завжди готовий поступитися своїм
власним добробутом заради інших» [13, 221], або ж героїв Діккенса. Бо
відчужений герой Діккенса, який виступає попередником сучасних «чу-
жаків у суспільстві», відрізняється від героїв Камю або Апдайка, Бол-
дуїна або Керунка, «сердитих молодих» тим, що «його асоціальність не
мала агресивного, руйнівного характеру. Вони протиставляють неспра-
ведливому суспільству свою справедливість, бездушному холоду —
своє людське тепло» [16, 16]. І характер гуманізму тут – не той, який
культивувався у «сердитих»; це – християнський, спіритуалізований гу-
манізм, який опирається не на ідею «соціального раю», а на концепцію
Царства Небесного. Тут лінія «сердитих» чітко розходиться з лінією,
репрезентованою Діккенсом, і саме тому радянська критика небезпід-
ставно вважала їхню творчість явищем «союзного» собі спрямування.

Християнство породило нове відчуття особистості, незалежної ані
від природи, ані від соціуму, й західноєвропейський індивідуалізм у
коренях своїх починається саме тут – до моменту, поки західна культу-
ра не почала виразно секуляризуватися. Отож, індивідуалізм стає вже
не шляхом до Бога, а шляхом до власного Еgo. Цей шлях здоровому
глуздові завжди видається згубним. Отож, радянська критика слушно
відзначала, що у літературі Заходу 50-х років відчувається процес дег-
радації індивідуалізму, хоча обертала це у річище власного ідеологіч-
ного спрямування: «Якщо герої літератури ХІХ століття були здатні на
соціальний протест, в індивідуалізмі героїв сучасної буржуазної літера-
тури нерідко проступають риси просто асоціальні. Більш того, тенденція
до індивідуалізму набуває нерідко відверто антинародного характеру:
герой-одинак протиставляє себе не лише буржуазній верхівці, яка зак-
риває йому доступ у своє суспільство, але і тим народним силам, які
прагнуть ґрунтовного переустрою існуючого ладу. В цих поборників
індивідуалізму відчувається перш за все непоборне прагнення гра-
ничних форм «необмеженої свободи» і презирство до інших пред-
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диті молоді люди» прагнули саме до відновлення християнської –
позакласової – моралі. У центрі їхньої уваги лишалися усе ж таки соц-
іальні драми й конфлікти. Так, за А. Анікстом, «сердиті» письменники
«рішуче відмовились від зображення побуту забезпеченого буржуаз-
ного середовища <…> звернулись до життя тих людей, які були
найбільш далекими від благополуччя і благопристойності міщан. Вони
почали досліджувати закутки життя, його дно, зображувати ті версти
населення, які не належали до так званого пристойного суспільства.
Як і під кінець ХІХ, так і на початку ХХ століття літератори звернулись до
зображення всіляких тяжких злидарів, покидьків суспільства, і показа-
ли не лише те, що й там є своє життя, а відкрили з усією очевидністю
те, що соціальний устрій, який створив такі умови існування, не може
вважатися ані цивілізованим, ані культурним, ані гуманним» [2, 149].

Еміс, Уейн, Брейн та Осборн трактують тему «маленької людини»,
яка, вочевидь, є зовсім не новою в історії літератури й при тому набуває
чіткого соціально-психологічного (а не етичного) забарвлення: «…як же
давно все це було — молоде сум’яття, загострене сприйняття, роздра-
тований стан молодого розуму – як же давно все це відомо! Так, це було
з багатьма. І багатьох з них вороже їм суспільство презирливо зарахо-
вувало в «зайві» і «непотрібні» [14, 73]. До представників «маленьких
людей» В. Рубін зараховує героя одного з романів К. Еміса Льюіса,
людину освічену, хоча коло його інтересів «гранично вузьке і мале…
якась атмосфера байдужості, холодного цинізму характерна для книги.
Здається, автор доклав немало зусиль для того, щоб його персонажі
виглядали істинно маленькими людьми» [13, 185]. «Маленьким» постає
і шкільний вчитель Едгар Бенкс у книзі Дж. Уейна «Життя в дійсності», –
так само, як і касир Кребшоу: цей «ображений життям невдаха» з тугою
пригадує Англію, де «наскільки б жалюгідним не було його життя, це
було його життя» [13, 187]. Проблеми «маленької людини» автор тор-
кається й тоді, коли знайомить читача з групою учнів школи Бенкса.
«Маленьким» почуває себе і Джиммі Портер, у якого немає перспектив,
немає майбутнього. «Я думаю, що молоді люди нашого покоління не
зможуть померти заради благородних цілей. Все можливе вже зроблено
в тридцяті і сорокові роки, коли ми були ще дітьми. Та й не залишилось
їх більше, благородних цілей. Якщо почнеться бійка, ми загинемо, але
не заради великих перетворень, як було раніше, а так, за яку-небудь
прекрасну нову світову дрібницю» [11, 84].

Зрозумілий і соціальний адресат такого письменства:  подібні твори
знаходять відгук головним чином в тих, хто, відчуваючи страх перед
новою війною, шукає якогось абстрагування, якоїсь віддушини, одно-
часно впевнюючи себе в тому, що вони – люди маленькі, безпомічні
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обличчя якої «ще не було зношене пристрастю, гонитвою за гроши-
ма, стараннями завести потрібних друзів і владу над людьми. Одним
словом, на ньому ще не залишив відбитку весь той бруд і непотріб,
через який необхідно пройти, прямуючи до своєї мети» [3, 6]. А вже
через зовсім недовгий час він з цинізмом і жорстокістю нехтує
справжнім коханням, щоб одружитись на багатій спадкоємиці.

Вірно зазначено, що проблеми, які хвилюють молодих людей з
творів К. Еміса, Дж. Уейна, Дж. Осборна, є одночасно і більш заплу-
таними, і простішими, ніж ті, які хвилювали молодь ХІХ століття. Вони
«більш буденні, прозаїчні, набагато більш приземлені. Жити героям
«сердитих» і легше, і важче, їм не загрожує голодна смерть, хоча
турботи про хліб насущний не залишають їх ні на хвилину. Але саме
буденність цих турбот виводить їх з рівноваги. Вони гостро відчува-
ють відсутність перспективи, вони позбавлені надій на майбутнє. Їм
погрожує не смерть, але поневіряння, не злидні, а убозтво» [13, 217].

Радянська критика звужувала ідейну глибину діккенсової твор-
чості, зводячи природу його ідеалів до романтичного підґрунтя (хоча
відомо, що водночас бути і романтиком, і реалістом письменник не
може): виходило, що реалістичним творам Діккенса «притаманна ро-
мантична основа. Романтизм надає їм своєрідності, навіть окриле-
ності. Він вносить у прозу Діккенса той високий ідеалізм, в найкращо-
му розумінні цього слова, якого бракує наступній генерації європейсь-
ких письменників, близьких до натуралістичного напрямку» [16, 22].
Але для письменника вікторіанської епохи християнський ідеал ще
існував у всій його чіткості й визначеності; це потім, у свідомості ра-
дянського інтелігента, він контамінувався з різними суб’єктивними
цінностями у розпливчасте поняття «романтичний», і не в останню чергу
тому, що якраз романтики піднесли нову хвилю «ревізії християнства.
Діккенс або Гоголь у цьому відношенні чітко протистоять романтизму,
який у своєму оспівування «вільної» людини культивував величезну
амплітуду цінностей – від релігії до богоборства.

Очевидно, що твори Еміса, Уейна, Осборна, Брейна та інших «сер-
дитих» культивують не стільки християнську традицію, таку важливу
для Діккенса, скільки «романтичність» з її невизначеністю морально-
го полюсу. Саме це викликало схвалення радянської критики, яка праг-
нула за всяку ціну провести паралель між «антибуржуазністю» ро-
мантиків, яку стверджував К. Маркс, і позицією «сердитих»:
««Близькість «розгніваних» до романтиків не випадкова. Вона поро-
джена схожою суспільною ситуацією. Буржуазна дійсність жорстоко
розвіяла романтичні ілюзії і «розгніваного» покоління, і його поперед-
ників минулого століття» [17, 4]. І персонажі «сердитих» письменників
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ставників роду людського» [12, 217]. Та «діккенсова» лінія усе ж таки
не вимагала орієнтації героя на «злиття з народними силами». Діккенс
дійсно відкриває соціальне вмотивування характеру героя обстави-
нами, незмінно зображує в своїх романах і розповідях явища, типові
для життя англійського суспільства середини ХІХ ст.: потреби та тур-
боти скромних робітників, митарства малозабезпечених боржників,
судову тяганину, жадібність та безвідповідальність різноманітних су-
дових працівників, кар’єризм і корисливість парламентських діячів,
цинічну демагогію і підкупи на виборах, корисливі розрахунки в сім’ї і
шлюбі та ін. Одним із символів соціальних поневірянь героїв висту-
пає боргова в’язниця, до якої автор звертається неодноразово у своїй
творчості. «З гнівним сарказмом Діккенс зауважує: «Аби заслужити
повагу і захоплення майбутніх століть, ми залишаємо в наших зако-
нах той справедливий і корисний закон, згідно з яким запеклого зло-
чинця годують і одягають, а незаможному боржнику надають мож-
ливість померти з голоду і холоду. Я не вигадую. Не проходить і тиж-
ня, щоб в будь-якій з наших боргових в’язниць не загинув хто-небудь
з цих людей, вмираючих повільною голодною смертю…»   [7, 80]. Тут
«сердиті» - цілковито в його фарватері. Але  виходу в простір з’єднан-
ня з Богом, який є у героїв класика, у персонажів «сердитих молодих
людей» немає.

Водночас твори «сердитих» письменників позбавлені й того різно-
маніття соціально-психологічних проблем, яке було властиве рома-
нам Діккенса. Значній частині англійських авторів 50-х років не була
властива «широта охоплення життя в його багатоманітних зв’язках і
взаємовідносинах, яка була властива англійським критичним реалі-
стам ХІХ століття» [6, 213]. Однак тематика творів «сердитого» покол-
іння усе ж таки максимально наближена до світу ментальності ре-
алістів ХІХ ст., і не випадково Ч. Діккенс, задовго до Ф. Кафки, пока-
зав дію законів відчуження людини від плодів її фізичної й розумової
праці, від інституцій та законів держави – хоча б у романах «Холодний
дім» або «Джарндіс проти Джарндіса». «У цьому світі молоді люди
заради грошей відмовляються від усього того, що становить сенс
життя, від творчості, кохання, честі й совісті. Підступність, лицемір-
ство, злочин — все стає дозволеним» [16, 18].

Подібно, що в якості об’єкта своєї письменницької уваги «сер-
диті» обирають переважно отаку вузьку лінію моральної деформації
героя. Це може бути навіть гранична деградація його. Так, характер-
ним образом людини, яка ладна піти на все, щоб увійти у вище коло
суспільства, виступає герой романів Дж. Брейна «Шлях нагору» і
«Життя нагорі» Джо Лемптон. Він прибуває у місто Уорлі людиною,
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лене гримасою відчайдушного роздратування. Він чуттєвий до на-
вколишнього, однак не тією чуттєвістю, яка вирізняла молодого героя
попередніх десятиліть. Хворобливо реагує він тільки на фальшивість.
Варто йому запідозрити де-небудь лицемірство, як він скуйовджуєть-
ся, а потім починає скаженіти. Він не знає, що йому робити з освітою,
отриманою, як правило, в одному з кращих університетів країни. Уні-
верситетська рутина для нього не є солодшою від будь-якої іншої.
Немає різниці в тому, що ця фальшивість відмінно організована, це
все рівно фальшивість, а торкаючись її він стає багряним, як лакму-
совий папірець в кислоті» [1, 205].

Такий літературний герой не викликає особливого подиву свого
сучасника, такої ж часто деморалізованої й агресивної особистості,
як і цей персонаж. Один з кумирів  радянської критики Дж. Олдрідж
характеризує настрої у тогочасному  суспільстві таким чином: «Мис-
тецтво нашої епохи попросту відображає крах всіх попередніх цінно-
стей, більш того, інтелігент не бачить чим їх можна буде замінити.
Суспільство прогнило цілком і повністю,… людина, відведена сама
собі, в розгубленості… Що ж залишається? Нічого, за виключенням
бажання врятувати якийсь куточок свого власного життя і пристосувати-
ся, наскільки можливо, до існуючих цінностей, залишаючи оточуюче
середовище цільним, недоторканим, не потурбованим – окрім, звичай-
но, тих випадків, коли оточуюче середовище починає уже занадто по-
рушувати світ самотньої людини, що відчайдушно намагається відме-
жувати від нього свою самотню душу, і тоді він бунтує»  [10, 239].

Не маючи чіткої моральної концепції, письменники «сердитого»
табору багато в чому притримуються загальних реалістичних тенденцій
попереднього століття. Більш того, тут панує підкреслено критичне
осмислення дійсності, що спричинилося до зарахування цієї групи в
«табір» критичного реалізму, який, за викладками радянських критиків,
продовжував у ХХ столітті розвиватися, хоча й, мовляв, не досягав
блиску реалізму соціалістичного. Та якщо навіть з цим погодитись, то
все одно художня творчість «сердитої молоді» набуває істотно нових
порівняно з класичною традицією реалістів художніх форм, вносить
нові ноти в історію англійської літератури взагалі. Однак це питання
вимагає подальшого дослідження і осмислення – адже творчість гру-
пи «сердитих молодих людей» досить багатогранна і містить в собі
багато недосліджених моментів, що не вкладаються в рамки цієї статті.
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ладні шукати правди не у Бога, а в соціальному напруженні й бо-
ротьбі. Так, герой роману Дж. Уейна «Поспішай донизу» Чарльз Ламлі
дійсно «протестує проти суспільного механізму своєї епохи подібно
байронівським героям та зайвим людям періоду романтизму. Однак,
сучасна епоха не надає йому можливості для романтичного жесту, зму-
шує його до пасивності і відступу. Романтичний герой міг стати головою
розбійників; Чарльз Ламлі, в кращому випадку, – людина на побігень-
ках в банді гангстерів. Це не його вина. Не він створив цей світ» [4, 75].

Діккенс, спираючись на глибинні традиції поляризованого худож-
нього узагальнення, притаманного середньовічній християнській літе-
ратурі Європи,  або наділяє героїв суто позитивними якостями, або ж
вони виступають абсолютними носіями зла. При цьому в ранніх тво-
рах це навіть не залежить від соціального походження героїв: так,
поряд із образом Ральфа Нікклбі, який уособлює егоїзм, жадібність,
бездуховність вищого світу (сюди ж відносяться і Грайд, Сквірс, Сна-
улі та ін.), фігурують і «добрі», хоча й цілком «заможні» персонажі –
чуйний містер Браунлоу, філантропи брати Чібріл. Цього не брало до
уваги радянське літературознавство, коли йшлося про ідеали пись-
менника: «Критичний пафос у творчості Діккенса завжди поєднував-
ся з утвердженням ідеалу. Одна з провідних тем його романів – бо-
ротьба добра і зла – визначає особливості їхньої художньої структу-
ри. Поділ героїв на добрих і злих, контрасти та антитези характеризу-
ють побудову творів письменника» [8, 40]

Тим само «сердиті молоді» не просто наслідують  Діккенса, а, по
суті, вводять у реалістичну літературу новий тип героя. Він не просто
наділений позитивними чи негативними якостями, а є складним по-
єднанням того й іншого. З одного боку, це, можна сказати, «антиге-
рої»: адже вони грубі, нестримані, аморальні, і взагалі не надто сим-
патичні. Саме це підкреслює  З. Ванчура: «Молодий службовець в
«державі добробуту» 50-х років – підмайстер, вчитель, бібліотекар,
бухгалтер, письменник… може відігравати роль вискочки, нахабного
хвалька або клоуна – і таким чином компенсувати своє відчуття не-
повноцінності.  Замість Дон Кіхота зараз у моді Санчо Панса, і герой
перетворюється в антигероя.  Якщо ми вийдемо на пошуки антигероя
50-х років, то знайдемо його попередника у Вільяма Купера, розвиток
типу -  у Джона Уейна, популяризацію типу – у Кінгслі Еміса і соціаль-
но тенденційно заострений тип – у Джона Брейна» [4, 73]. Це цілком
збігається з поглядом англійського критика У. Аллена, сучасника З.
Ванчури: «Серед нас з’явився новий герой. Хто він – хуліган-інтелі-
гент чи інтелігентний хуліган? Він свідомо, навіть навмисне неприваб-
ливий. Його обличчя зберігає або взагалі відсутній вираз, або викрив-
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Крымская война 1853-1856 годов является одной из наиболее ми-
фологизированных войн в истории Великобритании. Ее мифология
(в данном случае мы понимаем под мифологией совокупность мифов,
а не учение о мифе) стала литературным и культурным фактом. В пер-
вую очередь, литературным, так как именно роль литературы является
определяющей в создании национальных движущих неомифов.

Ответ на вопрос, почему литература одной  войны рождает мифы, а
другой –  нет (при том, что военный дискурс изначально обладает высо-
ким мифотворческим потенциалом), следует искать в универсальном
механизме мифотворчества, действующем, однако, в определенном
социокультурном (военном) пространстве.  Универсальный механизм
мифотворчества подобен механизму художественно-творческого мыш-
ления. Все последующие модели, так или иначе, пользуются языком
первичной (архаической) модели, их можно рассматривать как развер-
тывающиеся во времени варианты. Механизмы мифотворчества гене-
рируют наиболее общие правила творческой деятельности, правила
метафорического преобразования обыденности, ее проблематизации и
насыщения неоднозначным символическим содержанием. Одновремен-
но происходит и упрощение, «натурализация» смысла.

Как определенные «модели мышления» социума оказывают вли-
яние на «модели мышления» мастеров художественного слова, так
происходит и обратный процесс, когда эти «подвижные с историчес-
кой и географической точек зрения субстанции воплощают в себе суть
тех различий, которые обычно определяются как “национальные”»
[1, 48]. Таким образом, поиск этих двух типов «моделей мышления» и
вскрытие механизма их взаимодействия и взаимовлияния в перелом-
ную эпоху, каковой является война, позволяет понять процессы об-
разования и функционирования в обществе мифов Нового времени.

Механизм создания литературных военных мифов видится нам
следующим образом. Снизу поднимается мифология спонтанная со
всеми входящими в нее комплексами национального самоощуще-
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ния. Понимание войны как «сакрализующей травмы», а мифа как «пер-
сонификации коллективных чаяний» приводит к мифологизации наци-
онального путем отождествления индивидуального, иными словами,
к тому,  что любой конкретный человек или событие могут в принципе
выступить персонификатором нации. Тем самым мифология войны ста-
новится полифункциональной системой непосредственно неосознавае-
мых образов и символов, апеллирующих, прежде всего, к эмоциональ-
но-чувственной стороне человеческой психики. Механизм воздействия
военного мифа основан на способности героических символов прово-
цировать эмоционально окрашенные ассоциации, подталкивающие к
определенным действиям. Поэтому зачастую военные литературные
мифы сами становятся «формой военного действия» [2, 23].

Однако не всякая война порождает мифологию. Наполнение древ-
них схем актуальным содержанием происходит в конкретной соци-
ально-исторической обстановке, в определенном социокультурном
пространстве и при выполнении ряда условий: 1) наличие «мифоген-
ной» ситуации, которую, по сути, продуцирует любая война, и кото-
рая характеризуется недостатком информации, потребностью в ил-
люзиях, эмоциональным напряжением и коллективностью пережива-
ния; 2) историческое событие, вызвавшее бурю эмоций и пережива-
ний, зачастую трагическое, с элементом загадки и не поддающееся
логическому объяснению; 3) талант автора, почувствовавшего эти-
ческую ценность события для нации и соединившего ее с эстетичес-
кой ценность своего произведения; 4) соответствие идеологической
позиции автора, как субъекта, идеологии и политике властных струк-
тур его страны в конкретный исторический период; 5) детерминиро-
ванность мифологизации явлений национальной литературы особен-
ностями национальной ментальности.  Являясь обязательным, но не
достаточным основанием для появления «неомифов» в военном дис-
курсе, эти условия требуют наличия определенных мифообразующих
факторов, релевантных в условиях той или иной войны. Основопола-
гающими факторами, как правило, являются фольклорная традиция,
образ конкретного врага (чем более мифическим, а значит – непонят-
ным и враждебным, является  уже существующий в обществе сте-
реотип, тем больше вероятности, что военный дискурс породит в куль-
туре той или иной страны национальный «неомиф»)  и  внелитератур-
ное единство мифологии, идеологии и политики.

В британском дискурсе Крымской войны 1853-1856 годов отчет-
ливо читаются три основных мифообразующих фактора: 1) мифотвор-
ческая традиция Британских островов, в которой Британия всегда
функционировала в качестве «сакрального центра» европейского Се-
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ния и национальной идентичности, то есть мифология архетипов. Ли-
тература актуализирует «первоначала», архетипы жизни и смерти,
героя и врага, своего-чужого пространства, архетипы крови,  раны и
ее врачевания. Сверху спускается мифология «искусственная», кон-
струируемая с идеологическими и политическими целями, то есть
мифология стереотипов. Литература инкорпорирует ориентиры, вы-
работанные прессой, в общественное сознание, становясь тем са-
мым интерактивным компонентом истории и катализатором мифо-
творческого процесса.

Литературное военное мифотворчество вообще – явление слож-
ное и противоречивое. На сегодняшний день оно остается одной из
самых малоизученных, если не сказать больше, практически неизве-
стных страниц военной литературы и истории. Между тем, война как
коллизия не только сущностная и предельно значимая для человече-
ства, но и поддающаяся символическому расширению, всегда (на-
чиная с Гомера) создавала свою литературу, в которой возможность
подогнать происшедшее под активные в данной культурной традиции
нарративные схемы всегда было куда более важным, чем стремле-
ние донести до аудитории действительный строй, последовательность
и содержание имевших место событий. Согласимся, что многочис-
ленные «деконструкции прошлого», с которыми сталкивается совре-
менный человек, вызывают раздражение и неуверенность. Диском-
форт, связанный с необходимостью постоянно делать выбор и кор-
ректировать свою точку зрения, выливается в тоску по отчетливым
культурным, историческим и ценностным ориентирам. Общество ис-
пытывает потребность в «познавательных картах» –   социокультур-
ных схемах, где бесконечному многообразию вопросов противопос-
тавляется конечное, строго ограниченное число ответов. Лекарством
становится дискурс «великих побед» и «героических времен».

Дискурс любой войны обладает ярко выраженным мифотворчес-
ким потенциалом уже в силу того, что сам концепт дискурса – война –
запускает механизм актуализации архетипического комплекса, пре-
вращая призыв на военную службу в обряд инициации. Вместе с тем
военный дискурс – это основной источник, генерирующий и распрос-
траняющий знания, мнения, верования, нормы и ценности, убежде-
ния, стереотипы и предрассудки. Именно в военном дискурсе актуа-
лизируются основные оппозиции, позволяющие нации идентифици-
ровать себя с предками: жизнь-смерть, раньше-позже, коренной жи-
тель-пришелец, отсталый-цивилизованный, покоренный-завоеватель,
свое пространство-чужое пространство, герой-злодей, добро-зло,
маскулинное-феминное, а также архетипы крови, раны и ее врачева-
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сали Пушкин, Тургенев, Гоголь и др. В целом же русские под влияни-
ем переводов стали рассматриваться как «хорошо образованные вар-
вары», что еще раз подтверждало амбивалентность этого образа в
английской литературе; 3) Амбивалентность, однако, мешает форми-
рованию общественного мнения в военный период. Для того, чтобы
ориентироваться во многообразии позиций необходима однозначность
и понятность в оценке категорий добра и зла. Такую ориентирующую
функцию во время Крымской войны взяла на себя пресса. Она стала
«фильтром», пропускающим через себя информацию, выделяя из
общей массы  отдельные элементы, придавая особую значимость
одним и принижая ценность других. Трудно говорить об объективнос-
ти такой деятельности, так как над этим стояли интересы правящих
классов, идеология властных структур, которые с помощью прессы
манипулировали общественным сознанием и формировали опреде-
ленный образ мышления читательской аудитории. Тем самым, Крым-
ская война  стала первой в истории «медийной» войной, что способ-
ствовало эмоциональной вовлеченности широкой общественности в
военные события посредством контакта с теми, кто находился на фрон-
те, и создавало настроение национального единения.

Миф как генетическая основа идеологии чрезвычайно важен для
политики вообще и для политики военного времени в особенности. Ми-
фологическая реальность и выражающая ее риторика очень схожа с
политической. Например, в архаической мифологии универсальной яв-
ляется схема, в которой герой попадает в кризисную ситуацию, грозя-
щую организованному космическому началу деструкцией и обращени-
ем в хаос. Перед ним стоит задача спасти видимый, привычный поря-
док от разрушения и небытия. Решение этой задачи описывается в мифах
как поединок противоборствующих сил добра и зла. Данная мифологи-
ческая схема является привычным сценарием в военном дискурсе, а
попытка сделать героя, побеждающего хаос пусть даже ценой своей
смерти, бессмертным является одним из самых устойчивых мифологи-
ческих военных сюжетов, как архаики, так и современности.

Находясь в целом под влиянием классической традиции в отно-
шении к войне, руководствуясь архаичными схемами, средства мас-
совой информации вырабатывали ориентиры и для английских писа-
телей и поэтов. Эти ориентиры можно свести к следующему: 1) Вой-
на, которая ведется Великобританией на территории России, - это
справедливая война, война за свободу и цивилизацию, «народная
война» против варварства и рабства. 2) Новое понимание друзей и
врагов: замалчивание крайне болезненного вопроса союзничества с
бывшим врагом Францией; восстановление репутации нового союз-
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веро-Запада, и которая требовала неуклонного поддержания мифо-
поэтического прообраза «империи, над которой никогда не заходит
солнце». Это предполагало реанимацию в социуме Великобритании
жизненного тонуса, чувства превосходства и уверенности в своих
силах за счет консолидации общности. Крымская война дала воз-
можность писателям и поэтам реактуализировать  основные архети-
пы и старые мифы, лежащие в основе британской национальной иден-
тичности; 2) уже выработанный с XVI века в художественной литера-
туре Англии образ России, обладающий выраженным мифологичес-
ким характером со многими свойственными именно мифу чертами:
контрастностью противопоставлений отдельных  немногочисленных
смысловых элементов, обладающих постоянством связей между
ними, и высокой стабильностью этой структуры, сохранившейся на
протяжении нескольких веков. Враждебная, холодная, варварская и
непонятная Россия, управляемая «архизлодеем» Николаем I стала
той «зоной хаоса», той опасностью, перед лицом которой необходи-
мо было консолидировать национальную   общность и обеспечить
коллективную идентичность. Чувство превосходства британской на-
ции над «русскими варварами» еще с XIX века поддерживали функ-
ционирующие в литературе стереотипы и предрассудки. Россия уже
в течение трех веков воспринималась как страна варваров, снегов,
ужасных нравов и невежества. Даже победа над Наполеоном
в 1812 году не изменила ситуацию. Более того, хотя Англия и Россия
были в той войне союзниками, выдвижение последней в число круп-
нейших держав ужаснуло Англию, и образ России в общественном
сознании и художественной литературе претерпел значительные из-
менения: из однозначно негативного и понятного он стал амбивален-
тным и двусмысленным. Ко всем перечисленным характеристикам
этого образа добавились еще агрессивные устремления и угроза ок-
купации колоний Великобритании. К середине XIX века британская
литература о России сделала все возможное, чтобы территория Рос-
сии в сознании британца, воспитанного на этой литературе, автомати-
чески ассоциировалась с мифологической «зоной хаоса», опасной и
враждебной. Поэтому война с Россией, которая «разгоралась на се-
вере», в аксиологическом смысле изначально оценивалась британ-
цами в отрицательном ключе.

Англоязычные версии произведений русских писателей также
были направлены, в первую очередь, на формирование образа «Чу-
жого» - русского царя «архи-злодея» Николая I, в которым нужно обя-
зательно бороться как со вселенским злом, однако совсем не обяза-
тельно при этом ссориться со всем русским народом, о котором пи-
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Флоренс Найтингейл (Э. Гаскелл), архетип женщины-матери, жены,
возлюбленной, ждущей солдата дома (Ч. Кингсли, Р. Тренч, С. До-
белл). Писатели и поэты этого направления, ориентируясь на эмоцио-
нальные потребности  читателей, настаивали на ценности героичес-
ких подвигов, на значимости концептов чести и долга и, тем самым,
ассоциативно обеспечивали потребность нации в единстве. Нацио-
нальные образы впоследствии становились национальными симво-
лами и частью национального этноисторического неомифа. Второй
аспект Крымской войны проявился в социально заостренных рома-
нах Ч. Диккенса, У. Теккерея, Э. Троллопа, Д. Мередита, стихотворе-
ниях Р. Бру и Дж. Принса. Низкая степень «мифогенности» их произве-
дений обусловлена критическим реалистическим подходом к осмысле-
нию событий Крымской войны, отрицание возможности «великой дея-
тельности» в   социокультурном пространстве середины XIX века.

Вся эта «крымская» британская литература стала очень важным,
но все же подсобным, вспомогательным материалом в процессе по-
строения мифологии Крымской войны. «Мифогенность» произведе-
ний, созданных в военном дискурсе, несомненно сыграла свою роль
в этом процессе, однако он не стал бы результативным, если бы не
появились произведения, облачившие в литературную эстетическую
форму  этическую ценность событий. Честь стать мифотворцем выпа-
ла «духовному отцу» английской поэзии второй половины XIX века
поэту-лауреату Альфреду Теннисону. И хотя «крымская» поэзия Тен-
нисона насчитывает всего три произведения («Мод», «Атака бригады
легкой кавалерии» и  «Атака бригады тяжелой кавалерии»), именно она
стала частью британской литературной традиции, соответствуя ее культур-
ной и политической системе ценностей. Стихотворения Теннисона стали
«формой военного действия», интерактивными компонентами истории и
инициировали появление в культуре Великобритании национальных «нео-
мифов» Крымской войны 1853-1856 годов. Особо значимым является сти-
хотворение «Атака бригады Легкой кавалерии».

Атака бригады Легкой кавалерии стала национальным британским сим-
волом безоглядного мужества и героизма, примером ситуации, когда по-
четно и благородно было совершить самоубийство. До сих пор она называ-
ется  «великолепной трагедией» и ассоциируется с «героической тщетнос-
тью», «беспомощным героизмом», «восторгом поражения», «веселостью
самопожертвования» и «величием гибели» - словом, всем тем, что не под-
дается логическому объяснению. Особенности национальной ментальнос-
ти, а именно – склонность англичан снова и снова оплакивать свои пораже-
ния, детерминировали мифологизацию этого события в британской литера-
туре. До сих пор для англичан выражение «атака Легкой кавалерии» – сино-
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ника Турции; разработка негативного образа бывшего союзника России
и пресечение всех попыток так называемой «необъективной лояльнос-
ти» по отношению к врагу; 3) Выработка «языка патриотизма», в кото-
ром важнейшую роль играют способы номинации действующих лиц и
действий сторон, вовлеченных в конфликт: британский солдат всегда
«герой», а русский всегда «варвар». 4) Облечение идей территории,
границ, национального сообщества, государства, подданных в образы
«матери», «подруги», «сына», «мужа» и т.д., так как сама идея нацио-
нального сообщества выражает отношения родства, а аналогия с семь-
ей – это тот элемент национального дискурса, который во многом опре-
деляет ценностную систему национальной мифологии. «Маскулинность»
соединяется с «военностью» и становится неотъемлемой частью «мо-
билизационного дискурса военной пропаганды». «Феминность» связа-
на с чувствами сострадания и жалости, которые нация испытывает по
отношению к павшим и раненым на поле боя.

Однако, несмотря на такие четкие директивы, британские писате-
ли все же демонстрировали амбивалентное отношение к войне и, тем
самым, разную степень «мифогенности». Объяснением этому может
стать специфика войн XIX столетия и особенно Крымской войны (пос-
ледней войны джентльменов и первой технологической войны): с од-
ной стороны – неисчерпаемые возможности вступить в поединок,
единоборство, проявить личный героизм и инициативу, а с другой –
мощные пушки и ружья, стреляющие на большие расстояния и унич-
тожающие солдат еще до того, как им представится возможность
проявить свои качества в бою. Степень индивидуальной восприим-
чивости к идеологии властных структур развела писателей по двум
разным полюсам, крайние точки которых представляли в прозе Ч.
Кингсли и Ч. Диккенс, в поэзии – А Теннисон и Р. Бру.

Восприятие Крымской войны как еще одной страницу славной
истории Великобритании позволило представителям первой группы
активизировать архетипические представления о войне как таковой,
уже функционирующие в обществе, и перенести их на реальный ак-
туальный материал: священная война за справедливость и свободу
против варварства и тирании архизлодея Николая I (Ч. Кингсли, Ч.
Маккей, Р. Тренч, Э. Джонс, М. Таппер, Ф. Уилсон); враг в образе
холодной, варварской непонятной России, частью которой был Крым
(Т. Тейлор, В. Бани, Х. Стоукс, А. Мик, В. Бэнетт, Дж. Кремптон, Р.
Тренч, М. Барри); сражения Крымской войны, превосходящие битвы
при Фермопилах, Азинкуре и Ватерлоо (Ч. Маккей, В. Марстон, Г.
Стоукс, А. Мик, Дж. Крэмптон, М. Дрейтон); архетипы крови, раны и
ее врачевания первой в британской военной истории медсестрой
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МАЙСТЕРНІСТЬ ПРЕДМЕТНОЇ ДЕТАЛІ
У ВАЛЬТЕРА СКОТТА

  «Якою б великою не була кількість аксесуарів і сила образів, су-
часний романіст мусить, як Вальтер Скотт … згрупувати їх згідно їхньо-
му значенню, підкорити їх сонцеві своєї системи – інтризі і герою – і
вести їх, немов блискуче сузір’я, у певному порядку», – у таких словах
виразив своє ставлення до майстерності Скотта Бальзак, який багато
що запозичив у англійського колеги, розробляючи власну, реалістичну
художню систему [2, 280-281]. При всій схильності В. Скотта до натура-
лістично точного опису деталі, при надзвичайній щедрості опису ре-
алій, він, як зазначала А. Єлістратова, ніяк не є натуралістом як таким,
бо підкорює свої розгалужені описи речей чіткому завданню сюжетоск-
ладання і художнього узагальнення [5]. Більше того, найбільш своєрід-
ним моментом естетики Скотта здається саме «живопис словом», праг-
нення відтворити в історичній нарації найперше зоровий образ епохи.

Хто знає, живи письменник в еру кіно й телебачення,  можливо, і
смак його до «картинності» зображення  не розвинувся б у такому мас-
штабі. Але Скотт жив тоді, коли зовнішній вигляд минулого був доступ-
ним лише вченим людям, які могли знайти опис замка, костюма або
речей стародавніх епох лише в бібліотеках або відповідних колекціях.
Колекціонером був і письменник: «Колекціонування викопних дрібниць,
черепків та блях, стародавньої зброї, більш або менш достовірної, Скот-
тові необхідне було як романісту. Старовинна річ збуджує фантазію та
полегшує творчість… Дорогоцінні речі, які знаходилися в його колекції,
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ним невероятно храброго, но бессмысленного поступка. И, одновременно –
выражение британского духа, ведь предназначение джентльмена – в кри-
зисной ситуации невозмутимо повести людей за собой.

Заслуга А. Теннисона заключается в том, что как настоящий англича-
нин он почувствовал, какую этическую ценность представляет трагедия
Легкой бригады для нации, а как поэт – заключил эту ценность в эстетичес-
ки совершенную форму. Яркие визуальные образы и экзальтированная вер-
бальная запоминаемость его «Атаки бригады легкой кавалерии» создали
из поражения образ национальной славы Британии. Универсальные моде-
ли, подспудно присутствующие в коллективном сознании, были реализова-
ны, и на свет появился «миф о шестистах»,  один из самых популярных в
Великобритании национальных мифов, вышедший за рамки британской
культуры и ставший достоянием культуры мировой.

Являясь сакральной историей для любой страны, война становится тем
пунктом в истории, в котором эти мифологии встречаются и порождают ли-
тературу о войне и военную мифологию. Поэтому механизм образования
литературных военных мифов в отличие от механизма мифообразования
вообще обладает той специфической особенность, что он запускается не в
отвлеченной эстетизированной среде, а в острых коллизиях реальности.
При его изучении невозможно  ограничиться литературоведческими мето-
диками, этот механизм предполагает совеобразный «методологический
плюрализм». Только изучив специфику конкретного социокультурного про-
странства, его историю, культуру, философию, психологию, политику и иде-
ологию, можно аргументировано ответить на вопрос, почему литература
одной войны порождает мифы, а другой – нет.

В настоящее время в сознании современного британца закрепилось
всего лишь несколько военных мифов. Все они сохранились благодаря
литературным произведениям, вошедшим в школьные учебники и заучи-
вавшимся наизусть многими поколениями школьников. Возглавляет спи-
сок «миф о шестистах» (А. Теннисон «Атака бригады Легкой кавалерии»),
затем следуют миф о Роланде («Песня о Роланде»), миф о сражении при
Азенкуре 25 октября 1415 года (В. Шекспир «Генрих V»), миф о сражении
при Корунне зимой 1808 -1809 года (Ч. Вольф «Похороны сэра Джона Мура»).
Среди этих четырех мифов три (кроме Азенкура) повествуют о поражениях,
но поражениях героических, демонстрирующих верность долгу и
мужественную смерть в бою. Эти мифы стали «универсальными нейтрали-
заторами», снимающими трагический характер классической для  евро-
пейской культуры оппозиции «жизнь-смерть» посредством упрощения ис-
тины и предоставления мифической модели, замещающей реальный эпи-
зод человеческой жизнедеятельности [3, 40-43]. Они стали «движущими
мифами» Великобритании.

ИЩЕНКО Н.А.
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в текст, в яких згадується про ювелірні вироби: «На шее у нее висела
золотая цепочка с подвешенным к ней маленьким золотым ковче-
гом. На обнаженных руках сверкали браслеты» [9, 51]. «Кроме мас-
сивного золотого перстня, являвшегося знаком его духовного сана,
он носил еще множество колец с драгоценными камнями, хотя это и
запрещалось монастырским уставом» [9, 48]. «На каменном столе
перед нею стояло распятие из слоновой кости и возле него – раскры-
тый молитвенник в золотом окладе и с застежками из того же дра-
гоценного металла; его страницы были украшены затейливыми заг-
лавными буквами и рисунками» [9, 375].  «Всередині цієї записки був
перстень з діамантом, на якому у формі ромба вирізано старовинний
герб дому де Круа» [8, 218]. «Кажу вам від імені дами, яка прислала вам
діамант з трьома леопардами на ньому!» [8, 221]. «Ровена открыла
небольшой ящичек в серебряной оправе и увидела ожерелье и серьги
из бриллиантов несметной ценности» [9, 402].  «Наилучшему стрел-
ку полагается приз: рог в серебряной оправе и шелковая перевязь с
великолепной вышивкой и медальоном святого Губерта, покровите-
ля охоты» [9, 125]. «Между тем совсем стемнело, и вошедший слуга
поставил на стол две серебряные лампы, горящие фитили которых
были погружены в благовонное масло; другой слуга принес драгоцен-
ные вина и тончайшие яства и расставил их на небольшом столе из
черного дерева, выложенном серебром» [9,104]. Або:
«… кубок тонкої ювелірної роботи, якою здавна пишалися ювеліри
цього міста ... Кубок був так мистецьки зроблений і так добре
відшліфований, що Дорвард  навіть не сумнівався, що він із срібла, а
не з якогось дешевшого металу, як і той, що стояв перед ним на
столі...» [8, 35];«... він видобув з пазухи великий гаманець, зроблений із
шкіри морської видри, і висипав у бокал цілий дощ дрібних срібних мо-
нет, аж поки він не наповнився більш як наполовину...» [8, 39].

Якийсь рух цим речам дає хіба що зміна володаря, переміна їх
функції і т. п.: «А твоя золотая цепь недолго у меня погостила: она
досталась ворам и отныне будет красоваться на шее одного из
разбойников. Он повесит на нее свой охотничий свисток, которым
сзывает собак» [9, 310].  «Этот ковчег, – сказал пилигрим, вынув
из-под плаща маленький ящик из слоновой кости и творя крестное
знамение. – В нем хранится частица настоящего креста господня,
привезенная из Монт-Кармельского монастыря» [9, 59–60]. «Он ще
несколько раз перекрестился, бормоча молит вы и совершая мно-
гократные коленопреклонения, и передал ковчег в руки сопровож-
давшего его монаха – брата Амвросия; потом уже без всякой цере-
монии, но, может быть, с неменьшим удовольствием, сгреб со

1 Часом предмет-аксесуар у Скотта настільки «дематеріалізований», що набуває
рис «ожилої» риторичної емблеми: «Положите на ту же чашу весов мою невиновность, –
отвечала Ребекка, – и шелковая перчатка перетянет железную рукавицу» [9, 331].
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дозволяли вжитися в епоху й створювали той «робочий стан», без
якого продуктивна праця була б неможлива…» – пише Б. Реїзов, але
тут-таки відзначає й особливе джерело скоттового натхнення: «Поруч
з іншими історичними документами є ще живопис, і, найперше – пор-
третний… Портрет Клеверхауза, що висів у бібліотеці Скотта, повідав
йому більше, ніж старовинні пістолети у срібній оправі…  Археологія,
топографія, портрети, документи, оповіді очевидців, історичні пісні –
усе це лише матеріали для того, аби пізнати минуле» [7, 269–270].

 Разом з тим, реліквії світу, який вже залишився у вічності, письменник
сприймав як принципово небанальні, так би мовити, «інформативні» пред-
мети, оточував їх аурою екзотики, незвичності, загадковості: «Деталь у Скотта
обладает не только конкретностью, живописностью, но и исторической ха-
рактерностью… Все это свидетельствует о приобщении писателя к эстети-
ке романтизма с ее вниманием к конкретному, своеобразному, живописно-
му, к страстям, побеждающим разум и волю, не вполне осознанным героя-
ми и часто скрываемым ими от самих себя» [4, 88 -89].

Можна сказати, що предметна деталь яскраво сигніфікує творчий ме-
тод В. Скотта, адже: «Під новим, дивним, чудним романтика розуміє і самі
речі, і спосіб розглядання речей. Романтична орієнтація знаходить для ре-
чей вже відомих нові, ще ніким не встановлені зв’язки. Нове осмислення
речей надає їм романтичного колориту, ми їх впізнаємо й не впізнаємо, нове
витлумачення – це і новий колорит, дивність, примхливість» [3, 8].

При цьому якраз «корпускулярного» опису, «самовитої» речі у Скотта
ми не знайдемо. Власне, Скотт не вдається до натурального опису речей в
повному розумінні слова: їх ракурс, ефект освітленості, іншими словами,
«чуттєвий блиск» предмета – те, що становить основний інтерес для маля-
ра-натюрмортиста, – залишаються поза увагою письменника.

Він зазвичай задовольняється акцентуацією матеріалу (дерево,
глина, золото, срібло, олово, сталь, шовк  тощо): «Поряд з витонче-
ним посудом єпископа і церковними чашами ... стояли звичайні че-
реп’яні й олив’яні кухлі, шкіряні й рогові келихи...» [8, 237]. «На верх-
ньому кінці довгого стола, який угинався під вагою золотого й срібно-
го посуду з найдобірнішими стравами, сидів герцог, а праворуч від
нього на підвищенні, – його царствений гість» [8, 297].

Екзотичні предмети Скотт зазвичай просто іменує, не вдаючись в
їх детальний опис, залишаючись байдужим до їхньої характерності.
Щонайбільше про них говориться – «великий», «маленький», «у формі
ромба», «коштовний» тощо1 . Такі, наприклад, численні «інкрустації»

СВІДЕР І.В.



28 29

ним захисником християнства Матвієм Корвіном. На столі розстав-
лено різні математичні й астрологічні прилади, майстерно зроблені з
найкоштовніших матеріалів. Тут же лежали срібна астролябія – по-
дарунок германського імператора – і крейцштаб  з чорного дерева з
золотими закріпками – знак пошани самого римського папи.

Було тут чимало й інших різноманітних речей, розкладених на
столі і порозвішуваних на стінах; серед них – два повних військових
убрання – одне з кольчугою, а друге з латами – значні розміри яких
свідчили, що вони належали велетню-астрологові; були тут
іспанська шпага толедської сталі, шотландський меч з широким
лезом, крива турецька шабля, луки, сагайдаки та інша зброя; були
різні музичні інструменти, срібне розп’яття, антична похоронна
урна, маленькі мідні пенати стародавніх поганців та інші цікаві речі,
які важко й описати. Деякі з них у той забобонний час вважалися
знадобами для чаклування. Бібліотека цього видатного вченого була
теж дуже розмаїта, як і вся обстановка. Рідкісні рукописи древніх
грецьких і римських авторів лежали поруч з важкими томами хрис-
тиянських богословів і творами працьовитих учених-алхіміків, які
намагалися відкрити своїм учням найглибші таємниці природи за
допомогою герметичної науки. Декотрі манускрипти були написані
східними письменами; глузд або безглуздя інших приховувалися під
таємничими ієрогліфами або кабалістичними знаками.

Вся обстановка кімнати і кожна окрема річ справляли глибоке
враження на уявлення людей того часу, які твердо вірили в таємни-
чу науку чорної магії. Це враження ще більше посилювалося завдяки
зовнішності й манерам самого астролога, який, сидячи у великому
кріслі, зацікавлено роздивлявся зразок винайденого тоді друкарсь-
кого мистецтва – нову, надруковану у Франкфурті книгу2 »
[8, 147-148]. Утім, по-перше, вся таємничість магічних занять госпо-
даря прихована в книгах з таємничими письменами та, почасти, в
мідних фігурках язичницьких богів; усі інші речі – навіть на зразок
турецького килима, здобутого у бою, астролябії чи розп’яття (хай і
срібних), толедських клинків і навіть подарунку самого папи під звуч-
ною назвою крейцштаб – зовсім позбавлені загадковості і вигляда-
ють досить буденно, поза тим, що папський подарунок – з чорного
дерева і має золоті замки. Більш того, справжні ренесансні інтер’єри
індивідуального житла – навіть, скажімо, дім Леонардо-да-Вінчі у
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стола золотую цепь и опустил ее в надушенную сафьяновую сумку, ви-
севшую у него на поясе» [9, 60–61]. «Острые колесики, торчавшие на
сапогах Айвенго, произвели на аббата такое впечатление, что он начал
раскаиваться в том, что так любезно предложил свою лошадь» [9, 352].

Причому цей принцип послідовно проводиться й тоді, коли зобра-
жуються  менш «тендітні» речі, скажімо – предмети простолюдного
побуту: «Сарацины достали из своих корзин древесного угля, мехи и
бутыль с маслом. Один из них высек огонь, а другой разложил угли
на широком очаге, о котором мы говорили выше, и до тех пор раз-
дувал мехи, пока уголья не разгорелись докрасна» [9, 182]. «В про-
сторном, но низком зале, на большом дубовом столе, сколоченном
из грубых, плохо оструганных досок, приготовлена была вечерняя
трапеза Седрика Сакса» [9, 42].

І навіть магічні предмети позбавлені аури особливої загадковості:
«Крестьянин дрожащей рукой полез себе за пазуху и вытащил от-
туда маленькую баночку с крышкой, на которой было написано не-
сколько слов еврейскими буквами... Двое медиков, как они себя ве-
личали, - один монах, а другой цирюльник, - выступили вперед и,
рассмотрев бальзам, объявили, что состав этой мази им совер-
шенно неизвестен, а пахнет она мирой и камфарой, каковые суть,
по их мнению, восточные травы» [9, 325]; коли ж лжесвідок нама-
гається створити обвинувачення Ребекки в чаклунстві («...у нее на
перстнях есть таинственные знаки, а покрывало вышито какими-
то диковинными узорами» [9, 327]), та ще й спираючись на «речові
докази», то виглядає це відверто комічно: «По его словам, она начер-
тила какие-то знаки на его ране, произнося при этом таинствен-
ные слова (которых он, слава богу, не понял), и вдруг из раны выш-
ла железная головка стрелы, кровотечение остановилось, рана
зажила, и умиравший человек спустя четверть часа сам вышел на
крепостную стену и стал помогать свидетелю устанавливать
машину для метания камней в неприятеля... В заключение свиде-
тель подтвердил свое показание, вытащив из сумки тот самый
наконечник, который, по его уверению, так чудесно вышел из раны.
А так как эта железная штука оказалась весом в целую унцию, то
не оставалось никаких сомнений в достоверности рассказа, каким
бы чудесным он ни казался» [9,  327-328].

Певна романтизація екзотичного для людини ХІХ ст. чарівництва
здійснена хіба що у випадку опису речей мага Галеотті («Квентін Дор-
вард»): «Посередині кімнати стояв великий дубовий стіл, застеле-
ний розкішним турецьким килимом-трофеєм, узятим з намету одно-
го паші після великого бою при Яйці, де астролог бився поруч з відваж-
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2 Цей прийом «очуднення» звичайного і повсякденного предмета – трактування його
як «новонародженого» – не раз зустрічається у Скотта, наприклад: «Лорд Крофорд в
окулярах (тоді ще недавній винахід) [виділено нами, І. С.] сидів на софі, покритій оленя-
чою шкурою і читав великий рукопис, що звався «Квітник війни….»  [8, 73-74].
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«Дверь распахнулась, и перед рыцарем предстал отшельник -
человек высокого роста, крепкого телосложения, в длинной влася-
нице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал
зажженный факел, а в другой толстую и увесистую дубинку. Две
большие мохнатые собаки, помесь борзой с дворняжкой, стояли по
сторонам, готовые по первому знаку броситься на непрошеного
гостя. Но когда при свете факела сверкнули высокий шлем и золо-
тые шпоры рыцаря, стоявшего снаружи, отшельник изменил свое
первоначальное намерение» [9, 143].

На зауваження лицаря, що самітник живе так бідно, що йому нема
кого боятися, («… (отшельник) воткнул факел в согнутую полосу же-
леза, заменявшую подсвечник, поставил трехногий дубовый стол
поближе к очагу, подбросил на угасавшие уголья несколько сухих поле-
ньев, придвинул скамью к столу и движением руки пригласил рыцаря
сесть напротив» [9, 143–144]). Далі слідує опис цілком світської тра-
пези, яку самітник пропонує гостеві: «Обменявшись с ним молчаливы-
ми взглядами, отшельник пошел в дальний конец хижины и открыл
потайной чулан, доступ к которому скрыт был очень тщательно и
даже довольно замысловато. Из глубины темного сундука, стоявше-
го внутри чулана, он вытащил громадный запеченный в оловянном
блюде пирог. Это кушанье он поставил на стол, и гость, не теряя
времени, своим кинжалом разрезал корку, чтобы познакомиться с
начинкой» [9, 146]. «Вместо ответа отшельник только ухмыльнулся
и вытащил из своего сундука кожаную бутыль вместимостью в пол-
ведра. Потом он принес два больших кубка из буйволового рога в се-
ребряной оправе...» [9, 147].  Після остаточного порозуміння з лицарем
господар  «… отпер другой чулан и вынул оттуда два палаша и два
щита, какие обычно носили йомены. Рыцарь, следивший за его дви-
жениями, заметил в этом втором потайном чулане два или три
отличных лука, арбалет, связку прицелов для него и шесть колча-
нов со стрелами. Между прочими предметами, далеко не приличе-
ствующими для особ духовного звания, в глубине темного чулана
бросилась ему в глаза арфа» [9, 148].  «Тем временем отшельник
вооружился, как настоящий йомен, мечом, щитом, луком и колча-
ном со стрелами, через плечо перекинул тяжелый бердыш» [9, 171].
Ця метаморфоза пов’язана також зі згаданою вище установкою пись-
менника на десакралізацію  католицької церкви, і, як бачимо, ґрун-
тується не стільки на психологізмі чи сюжетній колізії, скільки на
обігруванні речового аксесуара.

Однак не слід гадати, що світ речей в зображенні В. Скотта є
якоюсь самостійною цінністю в дусі «матеріалістичної естетики Чер-
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Фонтебло, – не занадто відрізнялися від звичайної сільської хати. Й
лише королівські або князівські палаци відзначалися розкішшю, яку
змальовує Скотт. Ключем до ситуації, можливо, є фраза: «Вся об-
становка кімнати і кожна окрема річ справляли глибоке враження
на уявлення людей того часу, які твердо вірили в таємничу науку
чорної магії». Подібно, що сам Скотт особливо глибокого враження зі
створеної ним картини не виносить і своєму читачеві не намагається
передати. Ця «оперна естетика», з накопиченням в одному місці сили
атрибутів, які мусять засвідчити надлюдську могутність сучасника д-
ра Фауста, цілком визначається смаком ХІХ сторіччя, яке свого часу
культивувало цілком буржуазний за своєю суттю «стиль ренесанс».

Власне, певна індивідуалізація предмета буває пов’язана у Скот-
та з соціально-психологічним станом або рухом свідомості персона-
жа, і тоді вона сигніфікує певну складність відносин між людьми, хоча
й не навантажується роллю носія  сюжетної дії. Це лише епізоди,
хоча дуже опуклі й характерні саме завдяки предметній деталі.

Деталі такого роду можуть змальовувати пригнічену роль блазня при
можновладцеві: «Шут пристроился шагах в двух позади кресла хозяи-
на, который время от времени бросал ему подачки со своей тарел-
ки... Вамба сидел перед маленьким столиком на стуле с вырезанны-
ми на спинке ослиными ушами» [9, 53]; «Внизу документа был нацара-
пан сначала грубый рисунок, изображавший петушью голову со сто-
ячим гребешком и подписью, что такова печать Вамбы, сына Без-
мозглого. Крест, начертанный ниже этой почетной эмблемы, обо-
значал подпись Гурта, сына Беовульфа; затем следовали четко и
крупно написанные слова: «Черный Лентяй»; а еще ниже довольно
удачное изображение стрелы служило подписью йомена Локсли»
[9, 203]. Вони потрібні й для більш конкретизованого змалювання особ-
ливостей національної психології: «Как только они достигли того бе-
рега, еврей поспешил подсунуть под седло своего мула мешочек из
просмоленного синего холста, который он бережно вытащил из-под
хитона, бормоча все время, что это «перемена белья, только одна
перемена белья, больше ничего»» [9, 68].  Також подібні деталі можуть
свідчити про те, що людина є кимось іншим, ніж та роль, яку вона хоче
грати в даній ситуації: «Кроме того, под твоим странническим одея-
нием спрятаны рыцарская цепь и золотые шпоры. Они блеснули, ког-
да ты наклонился к моей постели сегодня утром» [9, 72].

Остання ситуація у Скотта досить часто зустрічається і служить вже
розгортанню сюжетної дії. З цього погляду красномовний опис побуту тако-
го собі «самітника», який виявляється надзвичайно добре підготовленим до
дій аж ніяк не духовних. Дозволимо собі розгорнути цю динаміку в цитатах.

СВІДЕР І.В.
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ка [1], ані про те, що цей аксесуар виконує якусь певну типізуючу роль
в рамках соціально-психологічного портрету персонажа.

Це декоративний живопис словом, роль якого – щільно заповнити
увесь художній простір великої панорами, яка є реалізацією мрії про
мандрівку в часі, причому мандрівник залишається сам собою, лю-
диною початку ХІХ століття, для якої минуле цікаве як джерело соко-
витих, хоча й дещо побіжних вражень. Це, поза всю серйозність істо-
ричної підготовки Скотта та виваженості всіх речових деталей, – не
стільки філософія історії, скільки белетристика, установка якої – роз-
важальність. І це – типова література романтизму, яка не ставить на
меті пізнання глибинних механізмів реальності.

Інша справа, що для того ж Бальзака, так само, як Діккенса, Пуш-
кіна чи Гоголя, досвід В. Скотта став, незаперечно, твердим підґрун-
тям для нового, реалістичного експерименту, в якому мистецтво мало
зрівнятися з наукою у своєму опануванні минулого, нинішнього і прий-
дешнього. Але дана обставина потребує окремого дослідження.
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нишевського» і як такий позбавлений усякого дотику вічності. Цей
прекрасний в блискучий світ, підґрунтя якого – закоханість людини
ХІХ ст. в цивілізацію і людський талант, усе ж таки несе в собі зерно
рефлексії то почуття невідворотної катастрофи. І навряд чи слід зво-
дити ситуацію до відчуття Скоттом приреченості саме «середньовіч-
ного» минулого, як це робила А. Єлістратова: «Саме з цією сентимен-
тально-поетичною тугою за середньовічним минулим, історична при-
реченість якого цілком усвідомлюється самим митцем,  пов’язана і
зростаюча роль, яку відведено у пізніх романах Скотта зовнішньо-
романтичному, декоративному описовому елементу» [5, 194]. Адже
письменник тонко відчував і трагічну приреченість усіх людських справ
взагалі, і коли змальовував тлін та руйнацію, то це виступало части-
ною більш широкого дискурсу трагедійності й тривоги: «Комната, в
которую привели леди Ровену, была убрана с некоторой претензи-
ей на роскошь; помещая ее здесь, желали, по-видимому, выказать
ей особое уважение по сравнению с остальными пленниками ...Обив-
ка стен местами порвалась и висела клочьями, кое-где она поблек-
ла от солнца и истлела от времени» [9, 186].  Увесь блиск лицарсь-
кої епохи, який оспівано в романах Скотта, тьмяніє від простих слів
Ребекки, що так боляче зіткнулася з жорстокістю та несправедливі-
стю, які приховано за яскравим антуражем:  «Слава? – повторила
Ребекка. – Неужели та ржавая кольчуга, что висит в виде траурно-
го герба над темным и сырым склепом рыцаря, или то полустер-
тое изваяние с надписью, которую невежественный монах с тру-
дом может прочесть в назидание страннику, – неужели это счита-
ется достаточной наградой за отречение от всех нежных привя-
занностей, за целую жизнь, проведенную в бедствиях ради того,
чтобы причинять бедствия другим?» [9, 246].

Отож, є підстави для висновку про художній метод В. Скотта, якого
дослідники вважають класиком романтизму, але водночас (переважно
радянські вчені) не проти вмістити десь між романтизмом і реалізмом:
«Поруч з романтичним відродженням ліричної поезії встав на шлях пе-
реходу від романтизму до реалізму англійський роман… творчість  Валь-
тера Скотта приносить методичність спостережень, підвищенну увагу
до деталей» [3, 77];  «Залишаючись романтиком у своєму поетичному
сприйнятті світу, Скотт перекинув місток від романтизму до реалізму
нового часу» [6, 23]; романи Скотта є «свого роду перехідний ланцюг
від романтизму до  реалізму» [5,19].

Нам здається, що речовий аксесуар у Скотта не свідчить ані про
особливу пристрасть Скотта до мімезису, який, за Е. Ауербахом, є об-
’єктивно доволі певним свідченням про пієтет натури в світі письменни-
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Ісуса з Назарету, сина теслі, в народі іменували раввн (вчитель).
Він активно навчався Писанню, як  усі юдейські діти тієї пори, з малих
літ. У віці близько 30 років він оголосив себе Месією; розлючені зем-
ляки хотіли побити його камінням, бо не вірили, що оцей, який виріс у
них на очах, може бути кимось більшим, ніж вони.  Ісус прийняв риту-
ал хрещення від Івана, причому на голову йому раптово сів білий
голуб, що було усвідомлено як символ присутності Святого Духа; за
Новим Завітом, Іван у цей момент почув голос Бога, який визнав Ісуса
за свого сина. Івана ж Хрестителя сам Ісус трактував як пророка Іллю,
якого Бог в давні часи узяв на небо живим і який має повернутися,
аби сповістити прихід Месії2  (Іван Предтеча, тобто попередник; див.:
Мв. 11:11). Після хрещення в Івана Ісус почав проповідувати по всій
Юдеї. Формально він був рядовим мандрівним мудрецем, оточеним
учнями (постать, характерна для стародавнього світу). Та, за єван-
гельськими переказами, владна проповідь його супроводжувалася
зціленням хворих і навіть воскресінням мертвих – тим само начебто
виправлялася ушкоджена дияволом натура, й світові поверталися риси
Божественного задуму. І його в’їзд до Єрусалиму на свято Песах пе-
ретворився на тріумф: народ однозначно сприйняв його в цей момент
як Месію3. Це роздратувало жрецько-книжницьку верхівку Єрусали-
му, яка зненавиділа провінціала з глухого кута – Галілеї: той не тільки
неприховано критично ставився до юридичної казуїстики елітних ра-
бинів, але й повівся у Храмі як господар, повиганявши з нього дрібних
торгівців, що обсіли святе місце. Саме тому нею було спровоковано
звинувачення в опозиції Ісуса римській владі і розп’яття «зайди» на
хресті; єрусалимське ж юдейство, глибоко розчароване тим, що відтак
Ісус постав перед ним на ганку Пілатового будинку приниженою й
покірною жертвою4 , відвернулося від нього з розчаруванням й навіть
озлобленням.

Утім християнство поволі утвердилося в світовому масштабі. Юдей-
ство ж, яке звикло довіряти своїм духовним вождям, у масі своїй  сприй-
няло новонароджену релігію як єретичну секту, хоча дехто й прилучав-
ся до неї. Більшість тодішніх євреїв не визнала Ісуса з Назарету за
Месію; віруючі юдеї й досі очікують «справжнього» Спасителя.

Та, повторюємо, був момент, коли позиції юдейської релігійної верх-

2 В ритуалі юдейського Песаху й досі існує звичай: дитині наказують подивити-
ся за дверима, «чи не прийшов Ілля». 

 3 Церковне свято Вербної Неділі є пам’яттю про те, що юдейське населення
Єрусалиму спочатку масово й з величезним ентузіазмом сприйняло Ісуса з Назарету
як очікуваного Месію. 

 4 За свідченням Євангелій, Христос віддав себе на муки свідомо, з великим
зусиллям над собою, бо, за Писанням, Месія мав бути вбитий в Єрусалимі.
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ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНЕ ПОТРАКТУВАННЯ
ПОСТАТІ ІСУСА ХРИСТА В РАННЬОМУ ТАЛМУДІ

Почнемо з аналогії, хоча вона, як відомо, і не є науковим методом.
Загадковий за своєю природою відбиток тіла страченого Юдея

на Туринській плащаниці колись намагалися зробити більш «пере-
конливим», наочно довести, що це Месія. Мало того, що обабіч голо-
ви було старанно вимальовано грецькі літери «ІЮс хЮс»: чиясь бла-
гочестива рука ще й старанно домалювала величезні краплі крові
від тернового вінця на чолі: грубі, неоковирні плями фарби різко кон-
трастують з невловимою, тонкою фактурою справжнього відбитка,
мимоволі наводячи спостерігача на думку, що наївне малярське втру-
чання в образну тканину цього зображення лише підкреслює його
містичну природу.

Здається, що подібне явище – хоча зі зворотною тенденцією –
спостерігається у ранньому Талмуді, що містить численні інвективи проти
християнської секти, поширення якої глибоко непокоїло раввінат.

Адже народ в Юдеї І ст., яка втратила політичну незалежність, напруже-
но чекав на Месію, і це стало центральною проблемою духовного життя
краю. Загострилася незалежна думка; поруч з ревнителями старовинної
культури – «пуршім» (фарисеями, тобто «чистими»), виникло вільнодумство
фаталістів-«цаддукім» (саддукеїв), які цей досвід значною мірою відкида-
ли, та політичний радикалізм зелотів, які бачили  Месію вождем-воїном озб-
роєного повстання проти римлян; виникла й секта єсеїв – пустельників, що
була опозиційна Єрусалимському Храму і вважала, що рабини-книжники є
«тлумачами слизького», тобто нещирими перекручувачами Писання1 . У часи
Христа в народній свідомості існувало 15 претендентів на роль Месії, серед
яких був і Іван Хреститель, віддалений родич Ісуса, пустельник, що пропов-
ідував наближення Царства Небесного і встановив сакральний ритуал об-
мивання від гріхів у воді річки Йордан, на березі якої проповідував.

ЧІКАРЬКОВА М.Ю.

1 Деякі євангельські вирази можна розцінити не інакше ніж приховану полеміку з
єсеями. Однак це не виключає того, що на початковому етапі своєї діяльності Ісус міг бути
пов’язаний з єсейською общиною і навіть проходити там аскетичну практику. Його попе-
редник Іван Хреститель, на думку дослідників, майже напевно був єсеєм [див.: 5].
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вираз не тільки інтелектуально-казуїстична енергія єврейських релі-
гійних законодавців (галахб), а й народна фантазія, напівфольклорне-
напівлітературне образне відтворення духовного світу народу (агадб):
численні притчі, афоризми, анекдоти і фантастичні історії. Звичайно,
все це об’єднане навколо стрижня віровчення і покликане бути ілюст-
рацією до якогось релігійного догмата (або, радше, теолегомена). Але
при цьому агадб – ще й справжня словесна гра за законами образо-
творчості, і якщо вона розвинулася поза межами впливу Гомера чи
Овідія (на що були свої причини6 ), це зовсім не є приводом для ігно-
рування її літературознавцем.

Спосіб потрактування постаті Ісуса Христа в ранніх книгах Талму-
да, написаних, по гарячих, як то кажуть, слідах євангельських подій,
є особливо цікавий – і не лише для біблеїстів або істориків релігії, а й
для дослідника словесної творчості. На жаль, поки що звертали ува-
гу на ситуацію переважно якраз біблеїсти та релігієзнавці, чиї виснов-
ки, безумовно, дуже цінні й для дослідника літератури. Але поза ува-
гою науковців-філологів досі лишалася така важлива обставина, що
тут ми стикаємося з явищем масової свідомості й законами форму-
вання негативного іміджу засобами масової культури.

Серія звинувачень лже-Месії починається зі зганьблення вже са-
мого його походження. Адже, за давньоєврейською ментальністю,
величезною ганьбою було народження дитини поза шлюбом. Гранич-
не приниження Ісуса – оголошення його дитиною блуду, Йешуа бен
Пантира, тобто сином римського солдата на ім’я Пантира (Пантера);
це ім’я й справді «гладіаторського» походження, яке означало «чор-
ний леопард», дійсно було популярне серед римлян. Видимо, в сере-
довищі, яке породило Ісуса, таки фігурував якийсь Пантира: «Якщо
фігура Пантири була б плодом фантазії, то навряд чи ми зустрілися б
тут з неєврейським іменем. Чистий вимисел оперував би звичними
поширеними іменами і позначеннями, як це ми бачимо в апокрифіч-
них сказаннях», – слушно зауважує сучасний дослідник, підкреслю-
ючи проте, що це ім’я було долучене до вже готової тенденційної версії
про позашлюбне походження Ісуса [3, 302–303]. Дана версія міцно
прижилася у традиціоналістському юдейському середовищі, де й
донині Ісуса зневажливо іменують мамзер – бастард. Натомість уже
перші християни оточили матір Ісуса величезною пошаною, що зго-
дом розгорнулося в догмат Непорочного Зачаття. У Євангелії від Ма-
тея (І ст. н. е.) читаємо: «Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія,
його мати, була заручена з Йосифом; але, перед тим, як вони зійшли-

6 Після Макавейських війн, в ході яких геленізовані сирійці прагнули до кореню
знищити юдаїзм, в юдейському суспільстві утвердилася ідіосинкразія щодо всього «грецького».
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івки захиталися якраз під тиском християнства, що народжувалося. І,
якщо брати до уваги свідоцтва талмудичного тексту, виходить, що саме
угрупування нацрн (назареян, тобто послідовників Ісуса з Назарету),
або ж, як їх ще називали, мінеїв, переживало в тодішній Юдеї смугу
справжньої пасіонарності: люди масово зверталися до учнів Ісуса за
зціленням, і ті лікували молитвою й накладанням рук, як це робив їхній
вчитель. Не будемо заводити тут дискусію про психосоматичну приро-
ду цього явища: достатньо сказати, що нам слід найперше говорити не
стільки про реальність чудес, що їх творив євангельський Ісус5 , скільки
про тенденцію, яку вперто і послідовно проводить Талмуд, намагаю-
чись сформувати суспільну думку зі впертістю і послідовністю, гідною
сучасного політика.  Йшлося про те, аби достеменно довести, що равві
Йешуа – лже-Месія, нахабний провінціал-самозванець і чаклун. Адже
саме тріумфальний в’їзд Ісуса до Єрусалиму, царські вітання, що луна-
ли з вуст натовпу («Осанна!») заколивав основи духовного авторитету
Сангедрнну (Сінедріону) – релігійної еліти Юдеї, яку складали жерці й
писці (хаками) Храму, що й спричинилося до політичної провокації, жер-
твою якої стає Ісус, відданий на ганебну страту (титул Месії «Цар Юдейсь-
кий», який лунав у єрусалимському натовпі, був криводушно витлума-
чений юдейською верхівкою Пілатові як сигніфікація політичного повстан-
ця проти римської влади).

Це яскрава сторінка історії складання християнської культури, яка
здавна приваблювала увагу теологів і релігієзнавців. Але літературо-
знавство цим вкрай цікавим і колоритним матеріалом досі нехтувало.
Адже  Талмуд, так само, як Біблія, Коран чи Веди,  зазвичай зали-
шається в очах наших літературознавців такою собі «паралітерату-
рою» [1], не гідною уваги вченого, – це ж бо не «художня», за звични-
ми для нас європоцентристськими трафаретами, а сакральна літера-
тура, до того ж – література Сходу, яка створювалася поза межами
нашого антично-класицистичного канону, що мислиться з часів Про-
світництва чи не як єдино можливий. Утім, Талмуд (особливо ранній)
– це не лише одне з найбільш важливих джерел для розуміння шляхів
розвитку юдеохристиянської культури, яка врешті-решт поки що за-
лишається обличчям Європи. Це колективний твір, у якому знайшла

5 Питання про чудеса Ісуса, які, по суті, сьогодні масово прагнуть повторити
легіони екстрасенсів, – окрема велика тема. І в історії культури ця тема належить до
числа особливо знакових. Достатньо сказати, що сьогоднішні юдейські теологи вже
не налаштовані проти Ісуса з Назарету так гостро, як дві тисячі років тому: вони
радше пишаються ним як постаттю світового масштабу, але підкреслюють перш за
все його «провінціалізм» і «наївну» віру у своє месіанське призначення, визнаючи за
аксіому, що ніяких чудес він, звичайно, не творив. З іншого боку, характерна і «демі-
фологізація Євангелій», яку активно провадить певна лінія протестантського бого-
слов’я і яка свого часу вплинула на Л. Толстого.

ЧІКАРЬКОВА М.Ю.
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вав іменем Йєшу Пандири, і вилікував його. Коли він пішов собі геть, спитав
його (р. Єгошуа бен Леві): що він над тобою шепотів? Він відповів: якесь
слово. Тоді він сказав йому: краще б ти вмер, ніж так. І погибель йому від
Господа за те, що він над тобою шепотів» [Єр. Шаббат, 14г (14.4) (=Єр.
Авода Зара; 40г (2.2)).]. Звичайно, таке обрання варіанту смерті рідного
онука7  заради чистоти ідеї мусить справляти сильне враження, але – радше
емоційного, ніж логічно-теологічного характеру.

Не можна обійти увагою характерну моторошну історію про те, яким
шляхом Йешуа здобув свої надприродні здібності. Це шлях магії, проклятої
у Старому Завіті, де чаклуна й ворожею закликано побивати камінням на
смерть. Адже магізм – це виклик Богові, розвиток непокори первородного
гріха: «Бо непокірливість – як гріх ворожбитства, а свавільство – як провина
та служба бовванам» [І Самуїлова 15:22, 23].

Чудо можна творити лише ім’ям Божим, що його євреєві заборо-
няється вимовляти (а можна лише писати): це ім’я (Ягвй) озвучував
лише первосвященик раз на рік у храмовій Святая Святих. Йешуа, за
версією талмудиста, підслухав звучання імені Божого і почав твори-
ти свої чудеса. Але Юда Іскаріот у свою чергу підслухав, як його
вчитель проказує священне ім’я, вимовив його і полетів у небо слідом
за Ісусом; потім піднявся над ним, помочився на нього, і той впав на
землю, втративши свою чудодійну силу… Це – однозначна карикату-
ра, сповнена жовчі. Характерне також іменування Ісуса у Вавілонсь-
кому Талмуді Валаамом, тобто збірним іменем лже-пророка, яке у
Старому Завіті сигніфікує язичника, лже-чудотворця і ворога Божого
[5а. Миш. Сангедрін: (10.1)].

Очевидно, що всі ці звинувачення: а) народжені в надрах усної,
фольклорної стихії й не спираються на жодні докази, як це властиво
літературі наукового характеру; б) значною мірою базуються на фан-
тастичних сюжетах, породжених не ґрунтом реальності і бажанням
розібратися в цій реальності, а намаганням зробити образ «лже-Месії»
якомога більше жахливим і демонічним через накопичення негатив-
ної емоції; в) отже, вони просякнуті очевидним ідеологічним уперед-
женням, яке визначає оцінку наперед – власне, вони і є розгорнутою
в образній формі оцінкою.

Не можна не погодитися з тим, що це – типова агада, яка будуєть-
ся за законами словесно-художнього образотворення, а не логіко-інте-
лектуального силогізму. Це типове «народне оповідання», яке нале-
жить до жанру легенди. Проте дуже суттєво відзначити, що рабіні-
стичний авторитет наших днів підкреслює: в такій легенді спостері-

7 Утім, у мідраші Когелет. 10.5. ця історія, розповідається не про онука р. Єгошуа
бен Леві, а про його сина.
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ся, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чо-
ловік, бувши праведний і не бажаючи її ославити, хотів тайкома її відпу-
стити, І от, коли він це задумав, ангел Господній з’явився йому уві сні
й мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо
те, що в ній зачалось, походить від святого духа. Вона породить сина,
а ти даси йому ім’я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх»
[Мт. 18-21]. Звичайно, можна однозначно сприймати цю ситуацію як
міфотворчість автора новозавітного тексту, хоча історія медицини таки
знає дуже рідкісні, але безперечні з наукового погляду ситуації само-
зародження дитини в жіночому, а інколи навіть у дитячому або й чо-
ловічому організмі (недорозвинені близнюки тощо). Нас проте ціка-
вить не стільки фізіологія людини та її потенції, скільки та обставина,
що євангелісти намагаються всіляко обґрунтувати легітимність свого
Месії не лише вказівкою на чудо, про яке «знають всі», а й засобами
і прийомами, властивими теологічній, книжній культурі свого суспіль-
ства. Так, Матей починає свій текст з «родоводу Ісуса Христа, сина
Давида, сина Авраама», нараховуючи потрібну з погляду пророць-
ких книг  кількість поколінь [Мт. 1-16], а закінчує повідомлення про
надприродне народження Ісуса посиланням на Ісайю: «А сталося
все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком: «Ось,
діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім’я Еммануїл,
що значить: З нами Бог» [Мт. 22-23].

Талмудична тенденція пов’язування з равві Йешуа та його маті-
р’ю Міріам ще деяких, окрім Пантири, реальних персон, досить міцна,
але базується, як показали дослідження, на усних слухах (якщо не
сказати, на плітках). Так, у деяких текстах Вавилонського Талмуду
вписано твердження про ідентичність «Бен Пандири» з іншим відо-
мим єресіархом тих часів Бен Стадою, матір якого Міріам була перу-
каркою, або «завивальницею волосся», що звучить по-єврейськи як
магаделла нешайя; звідси алюзія заразом ще й на Марію Магдалину
[4в. Вав. Хагитга, 46]; але ж усі ці люди жили через 50 років після
Ісуса та його матері [3, 308].

Чудеса, що їх творили Ісус і його учні, у Талмуді апріорі оголошуються
сатанинськими і чаклунськими – як справжнє щастя для хворого трактуєть-
ся, що послідовник Ісуса не встиг почати його лікувати (випадок з Елеаза-
ром бен Дама, якого вкусила змія, і прийшов був його лікувати Яків з Кефар-
Сами [міней, тобто християнин]): (2.22) «сказав р[авві] Ісмаїл: блажен ти, бен
Дамо, бо ти пішов зі світу благополучно, і не зруйнував огорожі мудреців, бо
хто руйнує огорожу мудреців, на того приходить кара, як сказано (Когеле-
том; М, Ч,): «хто руйнує огорожу, того вжалить змій». Або ще яскравіше:
«Його (р. Єгошуа бен Леві) онук поперхнувся. Прийшов чоловік, який ліку-
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН Ч. КИНГСЛИ «ХЕРЕВАРД
БДИТЕЛЬНЫЙ, ПОСЛЕДНИЙ АНГЛИЧАНИН», КАК РО-

МАНТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЛЕГЕНДЫ О ХЕРЕВАРДЕ

Романное творчество английского писателя, публициста и проповедни-
ка Чарльза Кингсли (1819-1875 гг.) относится к третьей четверти XIX века –
периоду, который принято называть «средневикторианским». Крючкова Н.Д.
называет его «периодом существования викторианства в его символичес-
ком значении, в котором оно вошло в историю и в коллективную память
англичан» [1, 4]. Именно в третьей четверти XIX века в стране были сформи-
рованы основные национальные мифы и созданы культурные образцы, на
которые ориентировалось большинство населения. Уникальность средне-
викторианского периода связано с общим понятием викторианства как еди-
ного социокультурного феномена.

Исторический роман Чарльза Кингсли «Херевард Бдительный. После-
дний англичанин» (Hereward the Wake, “Last of the English”) писался и выхо-
дил выпусками в журнале «Good News» в 1865 году, а в 1866 году был
напечатан отдельным изданием. К этому времени писатель уже был авто-
ром исторических романов «Вперед на Запад!» (Westward Ho!, 1855) и «Два
года назад» (Two Years Ago, 1856), связанных с событиями Крымской вой-
ны 1853-1856 годов. Ищенко Н.А. в исследовании, посвященном пробле-
мам мифотворчества в военном дискурсе, отметила высокую степень ми-
фогенности этих произведений. Именно Ч. Кинсли, считает исследователь-
ница, стал главным мифотворцем Крымской войны в прозе Великобритании
второй половины XIX века. Его «агрессивный патриотизм» и «культурный
национализм» явился результатом того, что писатель вскрыл проблемы,
«сопутствующие построению чистой национально-империалистической
идентичности, основанной на расовом и религиозном наследии» [2, 159].

Из средневековых хроник известно, что реальный Херевард воз-
главлял последнее убежище англосаксонских патриотов на острове
Или в 1070 – 1071 г., откуда они совершали вылазки против норманд-
ских захватчиков. Как зафиксировано в  «Domesday Book» и в англо-
сансонских хрониках, Херевард был, скорее всего, мелким сквайром
из южного Линкольншира, владеющим землями аббатств Кроулэнда
и Петерборо. Контактируя с монахами, он находился в постоянных
спорах с ними по поводу арендных соглашений [3, 79].
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гається загальна установка не на «чудеса», а на «оповідання-повчан-
ня, де зразком для наслідування є поведінка простої людини, яка
має високі моральні якості» [2, 69-71]. Очевидно, сила негативної емоції
примусила авторів цих історій відступити від звичайно спокійного й
часто навіть гумористичного тону.

Активне, гостротенденційне заперечення святості Ісуса, яке ча-
сом доходить до геркулесових стовпів абсурду й фантастики, свідчить
про дошкульність даної проблеми для творців Талмуду не менш крас-
номовно, ніж наївне підмальовування кривавих плям на туринській
плащаниці.

Т. зв. «єврейська» версія історії Христа в Талмуді «є, по суті, ви-
мушеною реакцією на зростання християнської проповіді: майже кожна
деталь цієї версії на відповідний християнський догмат» [3, 329], і
була ретельно спростована ранніми церковними письменниками. Цей
підхід виразно відрізняє євангельський текст, який прагне стати орган-
ічним продовженням ТаНаХу (Старого Завіту), від тексту талмудично-
го, який не претендує бути голосом Бога, а лишається за своєю при-
родою людським, в основі своїй фольклорним «коментарем».
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из наиболее влиятельных англосаксонских аристократов. Однако ле-
том 1071 года крупные военные соединения короля Вильгельма ок-
ружили подступы к лагерю повстанцев. После упорного сопротивле-
ния нормандцам удалось захватить остров Или. По легенде, они под-
купили монахов монастыря Или, которые показали им путь среди бо-
лот к расположению лагеря повстанцев. Многие англосаксы были пле-
нены или убиты, однако Хереварду удалось уйти.

Несмотря на крах последнего очага организованного сопротивле-
ния нормандскому завоеванию Англии, Херевард не покорился нор-
мандцам. С небольшой группой сторонников он скрылся в непрохо-
димом Брунесвальдском лесу на границе Нортгемптоншира и Хан-
тингдоншира. Став лесным разбойником, Херевард на протяжении
следующих лет совершал нападения на нормандские отряды и во-
шел в английский фольклор как защитник простого народа и предше-
ственник Робина Гуда.

Согласно хронике XII века «Gesta Herewardi» (De Gestis Herewardi
Saxonis), король Вильгельм в конце концов помиловал Хереварда.
Однако по другим источникам жестокость Вильгельма не знала гра-
ниц, и он отпускал пленников, только выколов им глаза и отрубив
руки [4, II, 9]. Хереварду с небольшой группой соратников удалось
ускользнуть, и после этого он уже не упоминался в официальных хро-
никах. Позже, как и другие лидеры сопротивления, он мог примирить-
ся с Вильгельмом Завоевателем. Дж. Геймар предполагает, что Хере-
вард на стороне Вильгельма командовал английским контингентом в
Майне и был впоследствии убит группой завистливых нормандских
рыцарей [5, 178-180]. Известно, однако, что человек по имени Херевард
владел землями в Варвикшире после смерти Вильгельма [6,  XVI, 26, 44,
48]. Имя Херевард сохранилось на острове Или в течение XIII столетия: в
хрониках упоминается Роберт Херевард, бейлиф и сенешаль епископа Или,
а также шериф Кембриджшира и Норфолка [7, 267-168].

Деяния такого выдающегося героя мгновенно захватили вообра-
жение нации. Говорят, что женщины и девушки пели о нем в своих
песнях, прославляя и, вне сомнения, преувеличивая его подвиги.
Многочисленные произведения фольклора были созданы в течение
нескольких лет после его смерти. Многое из того, что было рассказа-
но в устной форме, в первой четверти XII века было включено в хрони-
ку «Gesta Herewardi». Те, кто желал считать Хереварда своим пред-
ком, наделили его благородным происхождением и тщательно разра-
ботали его родословную, прибавив значимости тому сопротивлению,
которое он оказал Вильгельму. Прозвище «the Wake» (бдительный)
впервые было зафиксировано в поздней хронике, приписываемой
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Однако единой версии по поводу происхождения Хереварда не
существует. Согласно одной из легенд, он был сыном Леофрика, од-
ного из наиболее знатных англосаксонских магнатов. Но то, что имя
Хереварда имеет скандинавское происхождение, дает право некото-
рым современным историкам предполагать, что отцом его был датча-
нин. Земельные владения семьи Хереварда находились в южной ча-
сти Линкольншира, а возможно они арендовали земли монастыря в
Петерборо. По традиции, местом рождения Хереварда называют не-
большой городок Боурн в Линкольншире.

Легенда гласит, что в период правления Эдуарда Исповедника
Херевард выступал против привлечения нормандцев к управлению
Англией и ориентации короля на северофранцузских советников. За
это король объявил его вне закона. Популярно также утверждение о
том, что во время нормандского вторжения в 1066 году Херевард на-
ходился на службе у графа Фландрии и вернулся на родину для борь-
бы за англосаксонские интересы после коронации Вильгельма Заво-
евателя. Однако подтверждения этим предположениям в средневе-
ковых источниках не содержится.

Подтвержденными же в источниках являются сведения о том, что
в начале 1070 года флот датского короля Свена Эстридсена, пред-
принимающего попытки оспорить права Вильгельма на английский
престол, обосновался на острове Или, территории к юго-востоку от
Линкольншира, окруженной реками и болотами. Свен создал там базу
для совместных с англосаксами действий против нормандцев. К это-
му времени в результате подавления восстаний в Мерсии в 1069-
1070 годах англосаксонское сопротивление нормандской власти было
сломлено. Лишь небольшое число англосаксов продолжало бороть-
ся за свою независимость, и часть из них нашла пристанище под
прикрытием датской армии на острове Или. Среди них и был и Хере-
вард, который вскоре после этого стал лидером последнего очага
сопротивления. Англо-датские отряды  со своей базы на Или совер-
шали набеги на прилегающие земли, уничтожая нормандские форми-
рования и разоряя владения нормандцев. Наиболее известен набег
Хереварда на аббатство Петерборо в 1070 году. По легенде, он пы-
тался спасти сокровища монастыря от разграбления нормандцами.

Летом 1070 года, когда Свен Эстридсен и Вильгельм завоеватель
заключили перемирие, датский флот покинул Англию. Однако англо-
саксы на острове Или продолжали сопротивление. Именно Херевард
после ухода датчан возглавил действия повстанцев, к которым при-
соединялись все новые и новые отряды из других областей страны.
Так, на остров Или прибыл Моркар, бывший эрл Нортумбрии и один
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Джону из Петерборо [8], что еще раз подтвердило характеристику успеш-
ного лидера повстанцев. Потомками Хереварда считала себя английская
дворянская семья Уэйков, владеющая землями в южном Линкольншире.
Одна из представительниц этой семьи была замужем за Эдмундом Вусто-
ком, 1-м графом Кентским и стала бабушкой английского короля Ричарда II.

Исследователь англосаксонских хроник Ч. Пламмер считал, что
Херевард «имел недолгую жизнь в истории, но долгую жизнь в ро-
мантической литературе» [9, II, 265]. Само имя Херевард, означаю-
щее в англосаксонском языке «хранитель стад», а также его прозви-
ще «Уэйк» (the Wake), переводимое на русский язык как «будитель»,
«бдительный» или «внимательный», несет в себе значение объедини-
теля нации, борца за ее единство и независимость. Легенды о нем
стали частью английского фольклора, а некоторые из них были заим-
ствованы при создании поэтического цикла о похождениях Робина
Гуда.В социокультурном пространстве средневикторианского перио-
да обращение Ч. Кингсли к образу Хереварда видится вполне зако-
номерным. Именно в романе Ч. Кингсли история известного борца за
независимость Англии получила свою завершенную современную
форму. Взяв за основу материалы средневековой хроники «Gesta
Herewardi», Ч. Кингсли продолжил романтизацию реального Херевар-
да, уже предпринятую в хронике. Сделав его сыном Леофрика, графа
Мерсии, и леди Годивы, писатель закрепил в народной памяти благо-
родное происхождение, которое, по его мнению, так подобало герою.
Назвав Хереварда «последним англичанином», он указал на то, что
считает настоящим англичанином только того, кто сражается за неза-
висимость своей нации. Романтическое описаниесмерти Хереварда,
упавшего «с четырьмя копьями в спине, чтобы уже больше не под-
няться», воспевает мифическую германскую «мускулистость»  в ра-
зительном контрасте к континентальному вероломству.
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навстві вважають визнаним майстром психологічної прози, а в англо-
мовному науковому просторі – одним із «батьків» модернізму.

Генрі Джеймс розпочав свою творчу діяльність як лояльний послідов-
ник традицій психологічної прози ХІХ сторіччя, закладених як представ-
никами ранньої стадії розвитку реалізму (Бальзак, Діккенс, які викорис-
товували для опису почуттів прямий авторський аналіз), так і реалістами
другої половини XIX сторіччя, сучасниками Генрі Джеймса, які від под-
ібних авторських описів відмовились (Флобер, Тургенєв). Але в процесі
творчої еволюції, письменник поступово відходив від реалістичної мо-
делі психологічної прози, а в статті «Французькі поети і реалісти» (1888)
взагалі заявляє, що реалізм себе вичерпав: «Скидається на те, що в
«Пані Боварі» реалізм промовив своє останнє слово».

Генрі Джеймса завжди більше цікавив не зовнішній прояв «внутрішніх
рухів», а сам процес функціонування свідомості людини. На славетному
«пізньому» етапі своєї творчості Генрі Джеймс, за влучним висловом П.
Лаббока, намагається унаочнити «театр людської свідомості». Новаторська
природа психологізму Генрі Джеймса  визначається прагненням митця відтво-
рити картину роботи свідомості людини. Д. Оутс у статті «Мистецтво взає-
мин: Генрі Джеймс та Вірджинія Вулф» розмірковує над подібністю напря-
му творчих пошуків цих новаторів, які змінили поняття «психологізм» у літе-
ратурі: «…для Джеймса й Вульф реальність – явище суб’єктивне, точніше,
безкінечна круговерть суб’єктивних явищ, що можуть бути взаємопов’яза-
ними, а можуть такими й не бути» [4, 13].

Іншим письменником, який певним чином вплинув на становлення Гер-
труди Стайн-письменниці був Гюстав Флобер, принаймні саме його «Три
історії» вона називала прототипом «Трьох життів». Але здається, що справ-
жню відправну точку радикального новаторства письменниці варто шукати
зовсім не в літературі. Як відомо, в 1893 – 1897 письменниця навчалась в
Редкліфському коледжі, і там одразу окреслилось коло її пріоритетів: “Вона
обрала лише один курс з літератури – Французька, базовий набір від Ля
Фонтена до Бальзака. Її оцінка була «три з плюсом»… Напрям її інтелекту-
альних уподобань було визначено курсом Філософія, який вона слухала на
першому році навчання, де Джордж Герберт Палмер читав лекції з логіки,
Джордж Сантаяна – з метафізики, а Вільям Джеймс викладав цю нову га-
лузь філософії – психологію1 . [1, 20]. Гертруда Стайн була активним учасни-
ком психологічної лабораторії, організованої Джеймсом, і саме там вона
розпочала літературно-психологічні експерименти з автоматичним письмом,

1 The only literary course she ever took was French2, an elementary reading course
from La Fontain to Balzac. Her grade was C plus … Her ultimate intellectual direction was
determined by the freshman course, Philosophy 1, in which George Herbert Palmer lectured
on Logic, George Santayana on metaphysics, and William James on that new branch of
philosophy, psychology
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КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ ВІЛЬЯМА ДЖЕЙМСА
І ПРИРОДА ХУДОЖНЬОГО НОВАТОРСТВА ГЕРТРУДИ

СТАЙН: “МОВА НЕ ЗДАТНА ВІДКРИТИ НАМ ВСЮ ПРАВДУ”

Постать Гертруди Стайн (1874 – 1946) – одне з найсуперечливіших
явищ в американській літературі та культурі ХХ сторіччя. Строго кажучи,
її експериментальна творчість не вписується в жодні існуючі канони, в
тому числі й модерністський.  З одного боку, вона на кілька десятиріч
раніше за класиків модернізму поставила собі за мету відтворити в ху-
дожньому тексті механізми роботи людської свідомості. З іншого боку,
вона просувалася до цієї мети власним шляхом. У Гертруди Стайн май-
же не було попередників у літературі, а справжні послідовники з’являть-
ся майже за півсторіччя, у добу постмодернізму.

Здається, що головна відмінність експериментальних пошуків Гертру-
ди Стайн, яка власне і виносить їх за рамки «високого» модернізму - відмо-
ва від властивого високому модернізму співвідношення «зовнішня ре-
альність» – «внутрішня реальність», а отже і від психологізму, як класично-
го, так і нового, модерністського тлумачення людської натури. Маючи бага-
то спільного з письменниками-модерністами, Гертруда Стайн постійно наго-
лошує, що процес письма – це поверхня буз глибини. Для неї вербальна
складність тексту - не результат глибоких, підсвідомих, символічних чи будь-
яких інших «прихованих» значень, а наслідок «природного» прагнення мови
розгалужуватися, позбавлятися контролю форми та перевищувати наміри
конкретного адресанта (автора) чи адресата (читача).

Щоб краще зрозуміти в чому суть новаторства Гертруди Стайн, чим
її  масштабний творчий пошук відрізняється від художніх відкриттів
Джеймса Джойса, Марселя Пруста, Вірджинії Вулф та інших модерністів,
варто проаналізувати, від чого вона безпосередньо відштовхувалась,
тобто, досягнення її попередників. У суто літературній царині йдеться
перш за все про Генрі  Джеймса, якого у пострадянському літературоз-

ПИТАННЯ  IСТОРIЇ  ЗАРУБIЖНОЇ  ЛIТЕРАТУРИ
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Звернемо особливу увагу на пункти 3 – 5, які є ключовими для
нашого дослідження. По-перше, Вільям Джеймс першим почав
сприймати людську свідомість як безперервний потік, підкрес-
люючи динамізм, процесуальний характер душевних явищ, усві-
домлюючи їх неповторні стани, що постійно змінюють одне одно-
го: «Таким чином, свідомість завжди постає перед собою як певна
цілісність, не пошматована на частини. Слова на кшталт “ланцюг”
чи “послідовність” не відбивають її сутності, не дозволяють поба-
чити такою, якою вона є насправді. В ній немає жодних зв’язок;
вона струмить. “Річка” або “плин” – ось метафори, які відбивають її
природну сутність. Надалі називатимемо її плином думки, свідо-
мості, або суб’єктивного життя»7  [3, 240] .

Отже, для Джеймса «первинним фактором» виступає плин
свідомості як безперервна динамічна цілісність. Членувати її – все
одно, що «різати воду ножицями».  Саме цій новаторській кон-
цепції свідомості завдячує своєю появою таке важливе явище
культури модернізму, як роман «плину свідомості», з яким ми й
будемо співставляти напрям художніх пошуків Гертруди Стайн. З
самого початку творчої кар’єри, вже в ранній повісті «Три життя»,
яка вважається єдиним твором письменниці, що повністю вписуєть-
ся в модерністський канон, вона виходить за рамки цієї концепції.
А в романі «Створення американців» Гертруда Стайн, рухаючись
в цьому ж напрямку, значно просувається уперед. Вона розпочи-
нає серію радикальних експериментів, намагаючись віднайти мову,
здатну адекватно передати плин людської свідомості. У «Створенні
американців», ранніх портретах та «Довгій веселій книзі» вона ек-
спериментує з синтаксисом, а у «Тендітних бутонах» та більш пізніх
портретах – з семантикою слова. І коріння таких експериментів
також можна знайти в інтерпретації свідомості, запропонованій
Вільямом Джеймсом.

У розкритті третього пункту своєї характеристики Вільям Джеймс
звертає увагу на те, що швидкість течії потоку свідомості значно
різниться і, в залежності від цієї швидкості, виділяє сталі та мінливі
стани свідомості: «Здається, що свідомість подібна птаху, рух
якого складається з постійних злетів та посадок. Це знайшло своє
відбиття у ритмі мови, де кожна думка замкнена у речення, а ре-
чення в абзац. Паузи зазвичай заповнюють певні чуттєві вражен-

7 Consciousness, then, does not appear to itself chopped up in bits. Such words as “chain” or
“train” do not describe it fitly as it presents itself in the first instance. It is nothing jointed; if flows. A
“river” or a “stream” are the metaphors by which it is most naturally described. In talking of it
hereafter, let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life.
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які дещо згодом і стануть підґрунтям нової теорії прози. Ця «психологічна»
складова портрету Стайн-письменниці багато в чому проясняє суть її ху-
дожнього новаторства. Саме тому аналіз експериментальної творчості Гер-
труди Стайн слід розпочати з наукової концепції Вільяма Джеймса, яка без-
перечно вплинула на напрямок творчих пошуків його учениці.

Вільям Джеймс (1842 – 1910) – видатна фігура в історії американсь-
кої й світової психології. Він – перший професор психології в Гарвардсь-
кому університеті, засновник першої американської психологічної лабо-
раторії (1875), автор відомої двотомної роботи «Основи психології» (1890),
яка вивела психологічну науку на принципово новий етап розвитку. Саме
йому належить визначальна для літератури ХХ сторіччя метафора «плин
свідомості». Своє безпосереднє завдання Вільям Джеймс вбачав у
вивченні «первинних показників» – душевних явищ у їхній цілісності та
зв’язку з фізіологічними процесами, що їх обумовлюють, використову-
ючи аналітичний метод безпосереднього самоспостереження.

Цей метод, що в науці зветься “безпосереднє самоспостереження”,
Гертруда Стайн з самого початку своєї кар’єри робить творчим кредо, а
дещо згодом саме він утворить основу експериментальної поетики твор-
чості письменниці. Таким чином, виходимо на одну важливу закономірність,
що, починаючи з першого літературного досвіду (йдеться про новелу “Quad
Erat Demonstrandum” (1902)), стане визначальним для всієї творчості Герт-
руди Стайн: письменниця завжди працює з матеріалом, який «пережила»
сама, покладається виключно на власні почуття та досвід. Вона все почи-
нає з себе, досвід її героїнь – переважно власний досвід письменниці.

У «Плині думки» (The Stream of Thought), IX частині першого тому «Ос-
нов психології», Вільям Джеймс розробив оригінальну інтерпретацію людської
свідомості, яка була визначною не лише для психологічної науки, але відігра-
ла ключову роль і  у розвитку літературного процесу ХХ сторіччя. На думку
психолога, свідомість людини має п’ять основних характеристик [3, 225]:

1) Кожна думка прагне бути частиною свідомості особистості2 .
2) Думки постійно змінюються в свідомості кожної особистості3 .
3) Процес думки безперервний у свідомості кожної особистості4 .
4) Вона завжди має справу з зовнішніми, незалежними від неї

об’єктами5 .
5) Деякі об’єкти привертають її увагу, деякі – ні, вона віддає перевагу та

відсікає – одним словом, вибирає з поміж них – постійно6 .

2 Every thought tends to be part of a personal consciousness.
3 Within each personal consciousness thought is always changing.
4 Within each personal consciousness thought is sensibly continuous.
5 It always appears to deal with objects independent of itself.
6 It is interested in some parts of these objects to the exclusion of others, and welcomes

or rejects - chooses from among them, in a word - all the while.

БОГИНЯ  Н.В.
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“Мова не здатна відкрити нам всю правду”12  [3, 241]. Під «правдою»
дослідник розуміє справжню свідомість людини “actual concrete
consciousness of man”. В. Джеймс також зауважує, що ми намагає-
мось передати наш досвід за допомогою імен, які не здатні відтвори-
ти всю багатогранність процесу усвідомлення.

Здається, що саме ці положення відіграють вирішальну роль у форму-
ванні експериментальної поетики Гертруди Стайн. Сутність її новаторства,
особливо на ранньому етапі творчості, полягає у спробі створити «справжній»
засіб відтворення плину свідомості, мову, здатну наблизитись до невпинно-
го ритму людської думки через переусвідомлення конвенційної граматичної
та семантичної будови «звичайної» англійської. На початку цього важкого
шляху відчайдушних пошуків, дороговказом письменниці слугували саме
постулати блискучої теорії Вільяма Джеймса: «Не існує жодного сполучни-
ка чи прийменника, а також прислівникового звороту чи відтінку стану, в
людському мовленні, який не відтворював би якогось відтінку чи будь-яких
інших відносин, що в певний момент існують між масштабнішими об’єкта-
ми нашої думки… Ми мусимо говорити про відчуття і, та відчуття якщо,
та відчуття але, та відчуття з, так само як ми сприймаємо відчуття бла-
китного чи відчуття холоду. Але ми цього не робимо: звичка визнавати
існування лише субстантивних частин мови стала такою неподоланною,
що мова остаточно відмовляється дозволити використовувати її іншим
 чином»13  [3, 245- 246].  Цей абзац найточніше відбиває присутнє в усіх
роботах Вільяма Джеймса переконання, що мова має семантичний по-
тенціал для відтворення спонтанного руху свідомості; переконання яке
Гертруда Стайн повністю поділяла на першому етапі своєї кар’єри.
Здається, що тут ми маємо справу з рідкісним випадком, коли
своєрідність стилю письменниці зумовила не логіка розвитку літератур-
ного процесу, не художні відкриття інших письменників, і навіть не соц-
іальний контекст, а новаторська для свого часу психологічна доктрина.

Проаналізувавши пункти з концепції Вільяма Джеймса, які Стайн зроби-
ла відправною точкою своїх творчих пошуках, звернемось до тих, які вона
не сприйняла. Гертруда Стайн, як і більшість інших модерністів (передусім,
Джеймс Джойс), ігнорує одну з найважливіших характеристик свідомості в
інтерпретації Вільяма Джеймса. Йдеться про  останню, п’яту характеристи-

12 language works against our perception of the truth.
13 There is not a conjunction or a preposition, and hardly an adverbial phrase,

syntactic form, or inflection of voice, in human speech, that does not express some shading
or other of relation which we at some moment actually feel to exist between the I larger
objects of our thought. .. . We ought to say a feeling of and, a feeling of if, a feeling of but,
and a feeling of by, quite as readily as we say a feeling of blue or a feeling of cold. Yet we
do not: so inveterate has our habit become of recognizing the existence of the substantive
parts alone, that language almost refuses to lend itself to any other use.
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ня, головна особливість яких полягає в тому, що вони на певний
час можуть затримуватись в розумі й не змінюватись»8  [3, 246].

Саме цей постулат мінливості людської свідомості, а також спро-
ба співставити ритм «плину свідомості» з  ритмічним малюнком мови
людини є дуже важливим для аналізу природи стилістичного нова-
торства Гертруди Стайн. Спроба писати не реченнями, як писали в ХІХ
сторіччі, а абзацами, як писатимуть у ХХ, стане ще одним відправним
пунктом відчайдушних творчих експериментів письменниці: “Абзаци
емоційні, а речення ні. Абзаци емоційні не тому що вони виражають
емоцію, а тому що вони впорядковують, а отже обмежовують емо-
цію9 » [2, 48]. До речі, першим американським письменником ХІХ сто-
річчя, який почав писати абзацами, а не реченнями, Гертруда Стайн
вважала Генрі Джеймса, а тому називала його своїм безпосереднім
попередником в літературі: “Йому також потрібен був цілий абзац, ос-
кільки він також повністю занурювався в нього, але, і це дуже важли-
во, в його абзаці те, що сказано, було відокремлено від того, що зроб-
лено, а те, що було, - від того, про що йшла мова, і над усім цим
щось плавало, не віддалялось, а просто там плавало10 ” [2, 53].

Іншою важливою складовою концепції Вільяма Джеймса є блис-
кавична швидкість думки: людина робить висновок скоріше, ніж всти-
гає схопити думку, а якщо її таки вдається вхопити, вона миттєво
видозмінюється: “Коли сніжинка потрапляє у теплу руку, вона миттє-
во перетворюється на краплю води, так само і  відчуття значення,
коли ми намагаємось його схопити,  перетворюється у дещо відок-
ремлене, зазвичай останнє слово, яке ми промовляли, воно стає ста-
тичним, його функція, спрямованість, особливе значення в реченні
наче випаровуються11 » [3, 240]. Таким чином, психолог вперше вис-
ловлює думку про те, що звичайна людська мова в своєму конвенц-
ійному вигляді не здатна адекватно відтворити плин людської думки:

8 Like a bird’s life, it seems to be made of an alternation of flights and perchings. The
rhythm of language expresses this, where every thought is expressed in a sentence, and
every sentence closed by a period. The resting-places are usually occupied by sensorial
imaginations of some sort, whose peculiarity is that they can be held before the mind for an
indefinite time, and contemplated without changing.

9 Paragraphs are emotional and sentences are not. Paragraphs are emotional not
because they express an emotion but because they register or limit an emotion.

10 He too needed the whole paragraph because he too was just there, but, and that
is the thing to notice, his whole paragraph was detached what it said from what it did, what
it was from what it held, and over it all something floated not floated away but just floated,
floated up there.

11  As a snow-flake crystal caught in the warm hand is no longer a crystal but a drop, so,
instead of catching the feeling of relation moving to its term, we find we have caught some
substantive thing, usually the last word we were pronouncing, statically taken, and with its
function, tendency, and particular meaning in the sentence quite evaporated.
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Джейн Л. Вокер у монографії «Народження модерніста: Гертруда
Стайн. Від «Трьох життів» до «Тендітних бутонів»» (1984) додає до
звичайних прочитань теорії Вільяма Джеймса ще один дуже важли-
вий для нашого дослідження аспект, безпосередньо пов’язуючи
свідомість людини, авторський стиль та процес прочитання художнь-
ого твору: «Теорія Джеймса передбачає, що оскільки головна мета
тексту - тлумачення «витонченої ідіосінкретії» думки, він повинен зруй-
нувати загальноприйняті методи читання, і створити таку собі стилі-
стичну поверхню, яка опирається цій тенденції перетворення в «дум-
ки “про” цей  або “про” той об’єкт.» Якщо конкретніше, то коментарі
Джеймса передбачають необхідність руйнації конвенційного синтак-
сису, щоб привернути увагу  до зв’язуючих елементів мови, які вира-
жають те, що він називає «думки відносин14 .» [5, 14].

Отже, Гертруда Стайн у своїй творчості намагалася зруйнувати в
мові всі ті умовності, на які вказував її науковий наставник. Викорис-
товуючи на різних рівнях тексту (стилістичному, тематичному, компо-
зиційному) безкінечні повтори, жоден з яких повністю не співпадає з
іншими, письменниця намагалася передати цю безкінечну множинність
та неповторну окраску плину свідомості. Щоб примусити читача поди-
витись на  мову інакше, навчити отримувати насолоду від самого про-
цесу читання, відчути слово, позбавлене багатовікового нашаруван-
ня значень, знов зробити «троянду трояндою» (rose is a rose is a rose),
Гертруда Стайн намагається спростити текстуру прози, зробити її гру-
бішою, а вислів - менш «прозорим». Одним словом, наблизити мову
людини до реальності її свідомості. Іноді складається враження, що
письменниця розчиняється в мові, глибинні відчуття та найменші по-
штовхи підсвідомості перетворюються на слова. Вона не відчуває
мову, вона зливається з нею, стає єдиними цілим, говорить не мовою
своїх почуттів, а її почуття стають мовою художнього тексту. Цей факт
дозволяє пояснити таку «відокремленість» Гертруди Стайн, невпису-
ваність її прози в жодні канони, навіть у модерністський. Здається,
вся еволюція художнього стилю письменниці від «Трьох життів», крізь
«Створення американців» до «Тендітних бутонів» відбувається саме
в цьому напрямку.  

14 What James’s discussion suggests is that if a text is to render the «delicate
idiosyncracies» of thought it must disrupt conventional reading practices by presenting a
stylistic surface that resists this tendency to dissolve into «thoughts “about” this object or
“about” that.» More specifically, James’s comments imply, it must distort conventional
syntax in order to call attention to the connective elements of language that express what
he calls «thoughts of relations.»
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ку - селективність свідомості. Згідно з цим принципом, в процесі роботи
в людській свідомості постійно відбувається відбір одних станів і відхи-
лення інших. Дослідник вважає, що органи чуття людини постійно відби-
рають з «нескінченного хаосу рухів», з яких складається зовнішній світ,
лише ті рухи, що коливаються у певних межах швидкості. Всі інші про-
пливають повз, наче їх і не існує.

 Проза Гертруди Стайн позбавлена селективності як її розуміє Вільям
Джеймс. Адже селективний відбір напряму пов’язаний із таким феноме-
ном, як пам’ять та час. Ці категорії в інтерпретації Гертруди Стайн мають
значні відмінності від новітніх інтерпретацій цих явищ і в філософії пози-
тивізму, і в творчості інших модерністів. Вони, кожен на свій лад, відмов-
ляються від лінійності та намагаються передати свідомість людини як
безкінечний потік, в якому співіснують теперішнє, минуле та майбутнє
(що, власне, і пропонує зробити В. Джеймс).

Гертруда Стайн в цьому плані йде далі за інших сучасних їй екс-
периментаторів. На її думку,  літературний твір треба взагалі звільни-
ти від «диктату» пам’яті: якщо б в людини не було пам’яті,  в неї
зникло б і відчуття часу, яке злилося б для неї в єдину мить. Отже, в
інтерпретації письменниці, час вимірюється єдиною миттю, він зале-
жить від того, хто його сприймає. Саме в цьому полягає головна
сутність її концепції «нескінченне теперішнє» (continuous present), яка
є ключовою не лише для розвитку стилю Гертруди Стайн, але й для
тематики і проблематики, та навіть жанрових особливостей творів ран-
нього періоду творчості письменниці, коли відбувається активна роз-
робка новітньої концепції.

Лише такий комплексний підхід до інтерпретації часу та пам’яті
дозволяє по-іншому подивитись на численні повтори певних лейтмо-
тивів у всіх ранніх творах (від «Q.E.D.» до «Створення американців»).
Вони, так само як і безкінечні повтори, що складають сумно відому
основу неповторного стилю письменниці, є закономірним компонен-
том концепції «нескінченного теперішнього». Якщо диктат пам’яті ска-
совано, цілком нормальним, більш того, закономірним явищем стає
«дежавю». На нашу думку, «психологічна» метафора «дежавю» доз-
воляє прояснити численні повтори певних сцен (зламана рука, сцена
біля каміну та інші); епізодів; мотивів (брутальний батько – байдужа
матір, народження «замість» іншої померлої дитини та інші), одних й
тих самих героїв під різними масками (Гелен -Меланкта - Джулія Хьор-
сленд; Адель – Джефферсон Кемпбелл та інші), притаманні централь-
ним творам раннього періоду творчості письменниці. Такий підхід доз-
воляє дещо по-новому оцінити і автобіографічні мотиви, які постійно
вишукують в творах письменниці дослідники та біографи.
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На жаль, творчий доробок Донліві не привернув належної уваги  з
боку фахівців  у галузі українського літературознавства.

Для естетичних поглядів чорних гумористів характерною є «дег-
радуюча» концепція світу. Таким чином у їхніх романах найсильнішо-
го загострення і справжнього драматизму набуває конфлікт особис-
тості та суспільства. Прикметні ознаки «чорного гумору»: ставлення
до світу і до суспільства як до ворожого кожній окремій людській
особистості, такого, що прагне «пристосувати» людину до себе, при-
звичаїти до бездумного, пересічного, підвладного механістичним за-
конам існування. Світ втратив будь-який сенс, а відтак і людина втра-
тила сенс буття. «Чорний гумор» висміює все: суспільний лад, людські
почуття, міщанську мораль, мистецтво. Все безглузде, позбавлене
сенсу, перспективи, мети. Все абсурдне [1, 326].

Проте, потрібно зазначити, що письменники школи «чорного гу-
мору» з одного боку,  не приймають того, що технократична держава
стверджує сьогодні, – її антидемократичність. З іншого вони не відки-
дають державу з її принципами [1, 327]. Тому, мабуть, звідси і випли-
ває концепція самотньої особистості, такого собі одинака-нігіліста, який
їдко, безжально  іронізує над суспільством, світом, державою, людь-
ми та навіть над собою.

Якщо звернутися до витоків  виникнення такої світоглядної кон-
цепції, то можна побачити, що вона  бере свій початок ще у творчості
ранніх американських романтиків. Як відомо, на зміну піонерам йшла
інша хвиля іммігрантів. Даремно філософсько налаштовані Емерсон і
Торо оспівували життя на лоні природи і застерігали своїх співвітчиз-
ників від божевільної гонитви за соціальним успіхом і багатством.
Америка однозначно обрала своїм основним девізом словосполучен-
ня “to made money” і створила “суспільство споживачів”, де  добре
живеться людині із обмеженими духовними потребами, і яке змушує
поетично налаштовані душі шукати притулку в марґінальних кварта-
лах Нового Орлеану. Тому в американській літературі виник герой-
одинак, який якщо не протистоїть такому світові, то принаймні
«сміється» з нього.

Подібною концепція особистості  була і в екзистенціоналістів. Осо-
бистість, її існування, і є з точки зору філософії екзистенціоналізму,
реальністю, основною –відправною точкою осмислення буття. Але
життя вважається немислимим поза соціумом та зв’язками з іншими
людьми. Для екзистенціоналістів характерне нетрадиційне тлумачен-
ня світу: світ – це  хаос, абсурд, що його людський розум прагне
подолати, тобто внести в нього лад, логіку, сенс. Особистість не може
змінити абсурдний світ, і їй залишається тільки можливість терпіти
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІСНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
У СУСПІЛЬСТВІ У РОМАНАХ Д.П. ДОНЛІВІ «ЧАРІВНА

КАЗКА НЬЮ-ЙОРКА» ТА «РУДИЙ»

Проблеми детермінізму і свободи особистості, прогнозованості і
маніпулювання людиною, сенсу життя та самореалізації, конформіз-
му та аутсайдерства є, безперечно, найскладнішими  проблемами
сучасної епохи, зрештою, вони є провідними в багатьох творах літе-
ратури XX ст. Водночас необхідно відзначити і доцільність досліджен-
ня специфіки художнього осмислення письменником проблеми існу-
вання особистості у суспільстві. Остання є надзвичайно актуаль-
ною саме в контексті  становлення України, коли по-новому, з демок-
ратичних засад осмислюється місце особистості в сучасному соціу-

мі, і у Всесвіті взагалі, робиться спроба зрозуміти, які вимоги до
людини висуває суспільство, держава, а також ставлення самої осо-
бистості до навколишньої дійсності. Згадана проблема є однією з до-
мінуючих у творчості  Джеймса Патріка Донліві, а дослідження його
творів саме через призму проблеми «особистість і суспільство» надає
можливість більш ґрунтовно проаналізувати  романну прозу  пись-
менника та з’ясувати особливості реалізації авторських концепцій.

Метою наукової розвідки є спроба дослідити реалізацію концепції
існування особистості у суспільстві, зокрема на прикладі творчості кла-
сика американської школи «чорного гумору» Джеймса Патріка Донліві.
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У романі «Чарівна казка Нью-Йорка» (The Fairy-Tail of New-York),
який побачив світ у 1973 р. концепція особистості  зазнає деякий змін,
що знову ж таки спростовує твердження, про те, що герої Донліві одно-
типні і незмінні. Так, загальна картина залишається такою ж, але якщо в
романі «Рудий» позиція особистості була агресивною  по відношенню
до суспільства, то в «Чарівній казці  Нью-Йорка» залишається тільки
невеликий відтінок агресії, основна ж увага  приділяється концепції край-
ньої самотності особистості в суспільстві, такої собі абсолютної  аліє-
нації, що може навіть розглядатися  як соціальна смерть  героя. Голов-
ний герой Корнеліус Кристіан  стає вигнанцем. Власник похоронного
бюро, де працює Кристіан,  попереджає його про те, що працюючи з
покійниками він автоматично стає вигнанцем у суспільстві, й наводить
приклад з власного досвіду, що навіть рідні та друзі відцуралися від
нього через його роботу. Так трапляється і з Корнеліусом,  дізнавшись
де він працює,   власниця пансіону,  де він оселився, виганяє його з
кімнати: друзів він  не має, роботу з часом він втрачає,  коханка поми-
рає  –  і  він залишається  в Нью-Йорку абсолютно один, самотній,  без
засобів для існування.  Оскільки Корнеліус завжди зневажав суспіль-
ство, він врешті-решт зовсім випадає з нього.  Таким чином, автор зосе-
реджує  увагу реципієнта на  проблемі самотності людини в сучасному
суспільстві, на  фактичному аутсайдерстві кожної особи, що знову ж
таки  повертає нас до естетики екзистенціаналізму.

Отже, проаналізувавши деякі особливості реалізації концепції осо-
бистості у суспільстві в творчості Донліві,  ми можемо зробити висно-
вок, що проблема  конфлікту  особистості та уніфікуючої системи є над-
звичайно гострою, а позиція конформізму і споживацького пристосов-
ництва в авторському розумінні є жахливою реальністю, з якою треба
боротися, якщо не змінюючи її, то хоча б звертаючи на неї увагу уїдли-
вим висміюванням.
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Існування, екзистенція людини – це «буття для смерті» як єдиної мети
та підсумку існування.

Як бачимо,  концепція особистості чорних гумористів не є принци-
пово новою. Різниця  в тому,  що в період романтизму  виникнення
героя-одинака розглядалося, як дуже ідеалізований виклик суспіль-
ству, героїчне протистояння, боротьба проти хаотичного світу; за ек-
зистенцоналістською естетикою особистість мала покірно нести тягар
абсурдного життя аж до самої смерті; для естетики «чорного гумору»
концепція алієнації особистості набула  характеру несамовитої агресії,
яка безжально все висміює.

Дуже показовою в цьому ракурсі є творчість Джейма Патріка
Донліві, який  вдало поєднує  екзистенціалістську  концепцію особи-
стості  з концепцією «чорних гумористів». Герої його романів зазви-
чай пересічні американці-невдахи, які  будь-що намагаються розба-
гатіти. Та все марно, оскільки індивідуальність та неповторність кож-
ної особистості  втрачається в епосі масового суспільства. Зазнав-
ши невдач, вони, як правило, озлоблюються на світ. Таким чином
автор показує свою концепцію: автор  і його герой алієновані від сус-
пільства, і той, й інший – бунтівник і одночасно жертва обставин.
Внутрішнє відчуження, трансформуючись у ще більший відчай, пе-
ретворює особистість в жертву  власних роздумів.

У романі «Рудий» (The Ginger Man), з яким письменник дебюту-
вав у 1956 р.,  проблема відчуження особистості набула навіть агре-
сивного забарвлення. Донліві описує пригоди американця Себастья-
на Денджерфілда, людини без певного роду занять, який проживає
своє життя, провокуючи різні скандали. Складається таке враження,
що це його улюблена гра, в якій він посідає основне місце, розподі-
ляючи ролі її учасникам та глузливо спостерігаючи за подальшим
перебігом подій. Він тероризує свою дружину, обманює домовлас-
ника та м’ясника, іронічно знущається  зі своїх кредиторів, лається,
провокує бійки та безупинно міняє  коханок.

 Як відомо, в 70-ті роки ажіотаж навколо «чорного гумору» минув, і
творчість  Донліві  також еволіціонує від  суто «чорно-гумористичної»
поетики. Деякі вітчизняні критики висловлювали позицію, про те, що
творчість Донліві починаючи з 70-тих років можна віднести до модерні-
зму через  тенденційність, повторюваність мотивів та небажання по-
мічати нове в суспільстві.  Та зараз  було б дуже важко класифікувати
творчість письменника, оскільки  через його  естетичну позицію, а саме
визнання елітарності мистецтва, песимізм, зосередженості на темних
сторонах людської психіки, його так само можна віднести і до постмо-
дернізму, що було б, можливо, більш логічним.

БОЙЧЕНКО О.П.



58 59

священы либо изучению его сложных романов-загадок, либо ему са-
мому, но не ей. Нельзя не согласиться с Б. Мэддокс, что «Джойс был
экстраординарным, а Нора была обычной»; «Джеймс Джойс едва мог
сделать шаг без Норы» [1,3], об этом вспоминали и друзья семьи писа-
теля: Артур Пауэр, Мария Джолас и Мун (Миссис Стюарт) Гилберт.

Что же могло объединять таких двух разных людей? Кем Нора
стала для Джойса? Почему Джойс полюбил её? Какие качества и
черты характера Норы привлекли его? Мы не претендуем на полный
обзор литературы, посвящённой этой теме, но нам представляется
важным именно тот факт, что некоторые литературоведы обращают
свои взоры к исследованию образа жены писателя.

В конце ХХ века выходит несколько книг, в которых внимательно
исследован и представлен образ Норы не только как прообраз для мно-
гих Джойсовских героинь – от Лили в рассказе «Мертвые» (сборник
«Дублинцы»), до Молли Блум в «Улиссе» и Анны Ливии Плюрабель в
«Поминках по Финнегану», но и как образ заботливой, преданной жены,
обладающей тонким юмором, остроумием, сильной способностью к
выживанию, женщины, которая сделала Джойса не только мужчиной,
но и в какой-то мере писателем также. Прежде всего мы имеем в виду
следующие исследования Бренды Мэддокс: «Nora: a Biography of
Nora Joyce» (1988), «Nora: The Real Life of Molly Bloom» (1992), книгу
Эндрю Грили «Irish Love: A Nuala Anne McGrail Novel» (2001), Падреи-
ка Олайи «Nora Barnacle Joyce. A Portrait» (1982), и знаменитую мо-
нографию Ричарда Эллманна «James Joyce»  1982), в которой мно-
гие страницы посвящены и Норе Джойс, и сложным отношениям меж-
ду супругами. В 2000 году в Ирландии по мотивам книги Бренды Мэд-
докс «Nora: a Biography of Nora Joyce» выходит фильм, который ирлан-
дский режиссер Пэт Мёрфи так и называет «Нора». Об интересе публи-
ки к частной жизни Джойса свидетельствует и тот факт, что в 2004 году-
эротическое письмо писателя к своей жене было продано на аукционе
Сотби за рекордную сумму - 240,800 фунтов стерлингов [2].

До знакомства с Норой Джойс пренебрежительно относился к женщи-
нам. Он шокировал своего младшего брата Станислауса резкими высказы-
ваниями в их адрес. Но нежность была так же присуща Джойсу, как и
грубость; в тайне он мечтал о том, чтобы влюбиться «in a gentle lady, the
flower of many  generations, to whom he should to speak in the сeremonious
accents of Chamber Music» («в нежную женщину, идеал многих поколений,
с которой он мог бы говорить в церемонной манере «Камерной музыки»)
(лирический сборник стихов Джойса «Камерная музыка», написанный пи-
сателем в 1907 г. - прим. Э.Г.) [3,156].

Нора Барнакл родилась в местечке Конемара графства Голлуэй (в
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НОРА БАРНАКЛ:
              МУЗА И ПЕРСОНАЖ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

      Нора Барнакл - так звали жену Джеймса Джойса, и под этим име-
нем она шагала рядом с писателем всю их непростую жизнь – от зна-
комства в 1904 году до дня их официальной свадьбы в 1931 году. Она
была для Джойса всем – любимой, компаньоном, другом, вдохновени-
ем и женой. Когда отец писателя, Джон Джойс, узнал фамилию Норы,
он воскликнул (по одной версии): «Barnacle? She’ll never leave him» («Бар-
накл? Она никогда не оставит его») [1, 17], по другой: «She’ll stіck with
him» («Она не отвяжется»). В переводе с английского «arnacle» означа-
ет «прилипнуть,неотступно следовать; неотвязный человек».

В западной части Ирландии фамилия Барнакл достаточно рас-
пространённая. Она происходит от названия большой морской птицы
- «барнаклский гусь», обитающей в Арктических водах и приплываю-
щей зимой  в британские и ирландские устья рек [1, 17]. В своём
последнем  романе «Поминки по Финнегану» Джойс упоминает мор-
скую птицу «Barnacle-Cadhain». Бренда Мэддокс пишет: «В книге
среди упоминаний, связанных с Норой, есть также многие глубоко
спрятанные ссылки с указанием морских птиц и гусей,которые Джойс
вставлял в текст, подобно тому, как средневековые монахи вплетали
свои излюбленные цветы и животных в  разукрашенные ними заглав-
ные буквы. Среди пояснений к «Финнегану» Джойс неразборчивым
почерком написал «glorious name of Irish goose» («славное имя ирлан-
дской гусыни») [1, 18]. И это тоже влияние Норы.

Почти всю свою жизнь Нора была в тени свого гениального мужа, и
после  его смерти многие исследования творчества писателя были по-
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зом, 16 июня 1904 года считается днём,когда Джойс и Нора впервые
вышли вместе. Это был именно тот день, о котором Джойс скажет
Норе позже: «You made me a man» («Ты сделала меня человеком»)
[5,  49; 6, 60]. Намного позже этот день станет известным как
«Bloomsday»; день, в течение которого будут разворачиваться все со-
бытия в «Улиссе»; день, когда неискушённый, но слишком самоуверен-
ный Стивен Дедал поймёт, что значит любовь – «the desire of good
foranother» («сильное желание делать добро для других») [5,  49]. Как-
напишет Джойс в своих записях к «Изгнанникам», это и составляло
истинную сущность взаимоотношений между ним и Норой [5, 49].
       Это была встреча, которая изменила всю его жизнь.Молодой чело-
век в «яхтменской кепке и парусиновых туфлях» [5, 48], повстречав
Нору в тот июньский день в Дублине, искал не только выход для своих
творческих амбиций, но также был в поиске «решения своих эмоцио-
нальных проблем – он искал то, что соединяло бы в себе идеалы его
души с желаниями его плоти»[6, 33]. Отвергнутый женщинами, осмеян-
ный проститутками, преданный (как ему казалось) своими друзьями,
Джойс нашёл свой путь. Впервые в своей жизни, он встретил девушку,
которая не ждала от него никакой платы за любовь. До этого Джойс
знал либо проституток, с которыми у него были сексуальные отноше-
ния, либо был знаком с респектабельными девушками, с которыми ему
было очень трудно общаться. Появление Норы изменило всё: её непос-
редственность полностью завоевала его, хотя прошло ещё много вре-
мени пока Мистер Джойс стал просто Джимом для Норы [6, 33].

Джойс был очарован тем, что он нашёл в Норе. Она была весёлой и
остроумной; то, как она говорила о многих вещах так бездумно и легко-
мысленно, восхищало его. Нора была о себе очень высокого мнения,
несмотря на то, что она была женщиной необразованной («Жена отно-
силась к его [Джойса – прим.Э.Г.] занятиям с иронией, не прочитала ни
одной из его книг»), вспоминает И.Эренбург [7, 26], Нора умела как-то
непосредственно и легко обращать свои недостатки в шутку. Однажды
в 1910 году, грозясь Джойсу уйти от него, Нора начинает писать письмо
своей матери. «Если ты хочешь начать писать письмо, ты должна пи-
сать его с большой буквы» - сказал Джойс, заглядывая через её плечо.
«Да, а какая разница?» - последовал ответ Норы» [6, 61]. Письмо так
никогда  и не было отослано в Ирландию.

Нора дала Джойсу многое то, что он искал в женщине: преданность,
веру, нежность, остроумие. В ней ничего не было искусственного и это
нравилось Джойсу. Она вошла в его жизнь так легко: лёгким и вместе с
тем уверенным шагом. Она достаточно хорошо была осведомлена в
любовных вопросах, и её инициатива в ту первую ночь просто ошело-
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западной части Ирландии) 21 или 22 марта 1884 года (церковная и госу-
дарственная записи регистрации ребёнка разнятся). Отец Норы – Томас
Барнакл был человеком безграмотным, работал булочником в этом же
городишке. Он был на тринадцать лет старше матери Норы, Анни Хили,
зарабатывающей на жизнь тяжёлым ремеслом швеи. Пьянство и бес-
путный образ жизни отца не могли не отразиться на жалком быте мно-
гочисленного семейства. Постоянные запои отца стали поводом для
развода родителей, и когда Норе было пять лет, её мать, беременная в
очередной раз, отсылает дочь к своей матери, бабушке Норы, где её
воспитанием занялся родной дядя, Том Хили, на Боулинг Грин Стрит в
городе Голлуэй. Нора боялась своего дяди, который слыл человеком,
лишённым нежности и ласки. Узнав однажды о том, что она встречает-
ся с молодым человеком, он жестоко избил её.

Происшедшее потрясло юную девушку и послужило поводом для
её бегства в Дублин. Она напишет только одно письмо своей подруге,
никому из родственников Нора не будет писать в течение долгих семи
лет. «Моя дорогая подруга, - пишет Нора, - вот я и в Дублине, и мой
дядя Томми никогда больше не последует за мной» [4, 159]. Это про-
изошло в 1903 году, всего за год до знакомства с Джойсом, Норе ис-
полнилось семнадцать лет. В Дублине она находит работу горничной в 
(«Finn’s Hotel») [5, 48] «Гостиннице Финна».

Вероятно их встреча была такой же случайностью, как и все роман-
тическиевстречи: 10 июня 1904 года Джойс прогуливался по Нассау
Стрит в своей «яхтменской кепке и парусиновых туфлях» [5, 48]. Джеймс
Джойс увидел Нору Барнакл, высокую, крепкую девушку с медно-ры-
жим цветом волос,идущую гордо и непринуждённо [4, 156], и влюбил-
ся в неё с первого взгляда. Когда он заговорил с ней, она отвечала
достаточно дерзко, давая понять, что разговор можно продолжить.Её
«lilting speech» («напевная речь») [4, 156] была доказательством того,
что девушка родом из Голлуэя. Она была очень простой, открытой де-
вушкой, с чувствомсобственного достоинства. Введённая в заблужде-
ние хорошо известным костюмом Джойса (одежда Стивена в «Улиссе»)
[5, 48], Нора приняла егоза матроса, более того, из-за голубых глаз
Джойса она подумала, что возможно он – швед по-национальности
[4, 156].   Это было 10 июня. Как справедливо отметит Питер Костелло:
«The most important event of that summer for Joyce finds no place at all in
his novel. For his meeting on10 June with his wife is omitted completely»
(«Самому знаменательному дню в жизни Джойса не найдётся места в
его романе. Ведь его встреча 10июня с его [будущей] женой в романе
опущена полностью»)* [6, 33]. В этот день они условились о встрече, о
которой девушка забыла, но Джойсназначил другой день. Таким обра-
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Но пока Нора - всего лишь влюблённая женщина, и она страстно
хочет быть с Джимом. Она соглашается с мнением Джима о том, что
«никто, у кого есть самоуважение, не останется в Ирландии» [1, 11].
Джойс легко убедил Нору уехать с ним; Нора согласилась. Совсем не
так поступила главная героиня  короткого рассказа «Эвелина» из сбор-
ника «Дублинцы» (1916).

Джойс написал этот рассказ за несколько недель до их отъезда.
Рассказ повествует об Эвелине, девятнадцатилетней дублинской де-
вушке (приблизительно одного возраста с Норой),направляющейся
тёмной туманной ночью в порт Нос Вол, с намерением убежать из
дому со своим другом,матросом по имени Фрэнк. В рассказе Фрэнк
протягивает ей руку навстречу к новой жизни. « - Сome!No! No! No! It
was impossible. Her hands clutched the iron frenzy. Amid the seas she
sent a cry of anguish!- Eveline! Evvy!He rushed beyond the barrier and
called to her to follow. He was shoutedat to go on but he still called to her.
She sat her white face to him, passive, like a helpless animal. Her eyes
gave him no sign of love or farewell or recognition» [8, 42-43].(«- Пойдём!-
Нет! Нет! Нет! Это невозможно. Её пальцы судорожно вцепились в
поручни.Посреди встревоженного моря она издала крик, полный стра-
дания!- Эвелина! Эви-и-и! Он бросился к трапу и звал её за собой.
Кто-то прикрикнул на него, чтобы он проходил скорей, а он всё звал
и звал её. Она повернула к нему своё бледное лицо, пассивная, по-
хожая на беспомощное животное. Её глаза смотрели на него, но не
узнавали его, в них не было ни любви, ни прощания, ни жизни»)*.

В последний момент Эвелина отказалась от предложения своего
любимого уехать за границу, навстречу к новой жизни в Южной Аме-
рике. Она осталась, беспомощная, не имея сил порвать с прошлым.
У Норы были силы,Нора уехала «without a backward glance» («без
сожаления») [1, 12-13],потому что «Nora had no such qualms» («У Норы
не было таких сомнений») [6, 38]. Да и выбора у неё не было другого:
провинциальная девушка, из бедной семьи, не имеющая связей в
Дублине. То, что Джойс предложил Норе,возможно, было даже боль-
ше того, что она могла ожидать в этой жизни. Ведь она так же, как и
Джойс, отказалась от своей семьи.

Девятого октября 1904 года Джойс и Нора покидают Дублин и
уезжают в Европу для того, чтобы начать новую, полную впечатле-
ний и лишений жизнь«in exile», в изгнании. Решение было смелым
для молодой пары, но Джойс считал, что несмотря на все его талан-
ты, у него нет перспектив в Ирландии. Друзья сомневались в том,
что будущее Джойса на континенте с женщиной, которую он едва
знал, будет лучше для них. Всё же они уезжают – Джойс в паре
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мила его. Нора изменила егожизнь полностью и в столь короткий пери-
од времени, что Джойсу не трудно было влюбиться в неё. Но любовь –
это очень сильное слово, и Джойс долгое время сдерживал себя преж-
де, чем сказать ей об этом.

Их взаимоотношения с Норой оказали влияние на его отношения и
с друзьями: он расстался с Бёрном; они поссорились с Косгрейвом; а
отношения с Гогарти были в стадии напряжения. Джойс и раньше
задумывался над тем, чтобы уехать из Ирландии; развязка пришла
сама собой, когда Джойс после очередной вечеринки остался ноче-
вать в башне Мартелло вместес друзьями и Гогарти. Тренчу, товари-
щу Гогарти, приснился сон, в котором он стреляет и убивает пантеру.
Вскочив и выстрелив на самом деле вполку, которая находилась над
кроватью, где спал Джойс, Тренч таким образом способствовал тому,
что Джойс обиделся и ещё больше укрепился во мнении быстрого
отъезда. Он решает уехать в Европу. А башня Мартелло и все эти
образы его друзей (Джойс знал об этом) должны были найти место в
его бессмертной книге, в начальной главе «Улисса»,  замысел кото-
рой он так долго вынашивал.

В сентябре 1904 года Джойс предложил Норе покинуть с ним вме-
сте Ирландиюи уехать жить в Европу, раздеделить тяготы «hazardous
life»(«рискованной жизни»). Нора согласилась, она воспользовалась
тем шансом,который ей был дан жизнью. Конечно, Нора могла выйти
замуж за владельца магазина, врача, школьного учителя, да за кого
угодно, но только не за безработного в то время писателя, хорошо
известного своей страстью к пьянству и неспособностью устоять пе-
ред этим недугом, но Нора очень любила Джойса. Она была уверена,
что его знание континентальной жизни,владение несколькими языка-
ми помогут им найти работу в Европе.

Нора не боялась будущего. Ей нечего было терять. Она не вернёт-
ся больше в Голлуэй. В Дублине её тоже ничего не ждёт. У неё не было
никаких иллюзий. Джойс не собирался жениться на ней. Он даже не
говорил, что любит её, хотя она часто признавалась в своей любви к
нему. Но как-то он сказал ей, что «никогда и ни к кому он не чувствовал
такой привязанности как к  Норе, и тот факт, что она решила разделить с
ним свою жизнь наполняет его большой радостью» [4, 169]. Джойс убеж-
дал её, что он будет одним из величайших писателей своего времени –
амбиции, которые так мало значили для Норы по сравнению с той убеж-
дённостью, которая была у Джойса. Несколько лет спустя, зная о та-
ланте Джойса к пению, Норапроизнесёт: «Jim should have stuck to music
instead of bothering withwriting» («Лучше бы Джим занимался пением,
вместо того, чтобы возиться со своей писаниной» [4, 169].

ГОНЧАРЕНКО Э.П.



64 65

Были письма Норы. К счастью, некоторые из писем сохранились,
и они являются доказательством  её огромного влияния на литера-
турный стиль писателя. Она писала так, как говорила, речь её была
непринуждённой, прямой, смешной и, иногда вульгарной [1, 4]. «У
меня есть тринадцать твоих писем», кричал Джойс через шесть не-
дель после их знакомства [1, 4]. Джойс был очарован Норой и дове-
рял ей полностью: «I may be blind. I looked for a long time at a head of
reddish-brown hair and decided itwas not yours» [9]. «My dearest, my
loneliness» [5, 51], так обращается она к нему, хотя некоторые иссле-
дователи творчества великого писателя свидетельствуют, что Нора
отвечала на письма Джойса аккуратным копированием красивых фраз
и слов из романтических книг и открыток [5, 51]. В этой связи уместно
вспомнить и наблюдения Сергея Хоружего:«Ближайший прообраз сти-
ля эпизода (речь идёт о 18 - заключительном эпизоде «Улисса» - прим. Э.Г.)
– письма Норы: Джойс издавна подмечал разные их чёрточки, начи-
ная с главной: стремления к текучей, льющейся,слитной речи, не
любящей никаких препинаний и препон, чуждающейся точек, запя-
тых и больших букв» [10, 356].

Сопровождая Джойса в его поездках, казалось бы, она пытается
приспособиться и соответствовать ему. В Париже Нора начинает изу-
чать французский язык, по просьбе Джойса она учится готовить анг-
лийский пудинг, и идёт на уступки ему во всём во время их путеше-
ствий (Пола,Рим, Триест, Париж, Цюрих).

Питер Костелло пишет, что несмотря на все резкие повороты их
жизни, все штормы эмоциональных потрясений и финансовых про-
блем, она «сlung to therock of his personality» («она прильнула к твер-
дыне его индивидуальности») [6, 39]. И продолжает дальше, «пред-
ставляется сомнительным, понимала ли она его когда-либо умом. У
неё не было такой необходимости. То, чем Нора наделила его, при-
надлежало к какой-то другой сфере и было совершенно отдалённым
от интеллектуальной части его жизни. Своим появлением в жизни
Джойса она восстановила сомнительный баланс,нарушенный смер-
тью его матери» [6, 39].

Во время их путешествия через всю Европу, Нора рассказывает
Джойсу о своей жизни до знакомства с ним. Лишения, бедность, от-
сутствия детства – вся жизнь Норы была чем-то ужасающим по срав-
нению с его личной жизнью. Первые наброски для создания образа
Молли Блум были получены Джойсом вовремя этой поездки. Свой
медовый месяц они провели в маленьком отеле в Цюрихе, и, воз-
можно, именно здесь Нора рассказала ему о Майкле Бодкине(Майкл
Ферей в «Мёртвых») - своей первой девичьей любви [6, 40]. В Гол-
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чёрных ботинок, которые «он взял в долг у друга», Нора со скромны-
ми вещами, «во взятом в долг пальто, таком лёгком для холодного
октябрьского дня» [1, 10]. А впереди – призрачное будущее, но сме-
лость их заслуживает восхищения:«O cool is the valley now And there,
love, will we go For many a choir is singing now Where Love did sometime
go. And hear you  not the thrushes calling,  Calling us away? O cool and
pleasant is the valley And there, love, will we stay». «В долине той сей-
час прохлада… Любимая, уйдём Туда, где ждать любви не надо, Где
будем мы вдвоём.Ты слышишь, все дрозды в округе Поют о ней – О
той стране, где нет разлуки… Уйдём скорей!» [3, 42-43].

Нора сочетала в себе невинность и озабоченность житейскими
проблемами в той степени, которые почти заполнили страстное стрем-
ление Джойса кчистоте; впоследствии Джойс напишет об этой встре-
че, как «о таинстве, которое оставило во мне окончательное ощуще-
ние печали и разрушения» [5, 50]. Как пишет Честер Андерсен, Нора
была «unformed enough to be hisGalatea, faithful enough to be his Penelope»
(«недостаточно  оформившейся, чтобы быть его Галатеей, но достаточ-
но преданной, чтобыбыть его Пенелопой») [5, 50]. Она дала ему бес-
ценный материал, который помог Джойсу в создании образа Гретты Кон-
рой в рассказе «Мёртвые», Берты Роуэн в «Изгнанниках», Молли Блум
в «Улиссе», и Анны Ливии Плюрабель в«Поминках по Финнегану».

Несмотря на то, что они не так часто приезжали в Ирландию (в
свою родную навозную кучу, «dunghill» [5, 110], как любил повто-
рять писатель), и визиты  их были короткими, их сердца и мысли
всегда были с родным домом,но они должны были оставаться из-
гнанниками, «vagabonds» (бродягами) [6, 38] ради спасения его
творчества, ради покоя их жизни. Отправляясь визгнание из Ир-
ландии, они освобождались от общепринятых, консервативных
норм, например, необходимости сочетаться браком (их официаль-
ный брак был зарегистрирован только в 1931 году). Они отправи-
лись к кораблю отдельно, встретившись только на его борту, по-
этому их семьи не могли препятствовать им.

В этот период жизни писателя значение Норы Барнакл для Джойса
не должно быть недооценено. Вспоминая слова Джона Джойса, ска-
занные им о Норе:«She’ll never leave him)» [6, 39; 1, 17], так и хочется
добавить,что никогда Нора и не стремилась так поступить. И хотя их
отношения не всегда были безоблачными (напротив, они были сложны-
ми, так как каждый из них был индивидуальностью, со своим вкусом и
определённым мировоззрением), эти двое людей не мысли жизни друг
без друга. Поначалу они любили друг друга глубоко и страстно, о чём
свидетельствует их романтическая эпистолярная переписка [9].
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Нора взмолилась: «O my God, take away Jim’s pain» («О, мой Бог, забе-
ри боль Джима») [6,  43]. Сам Джим не очень-то верил в силу молитв.
Но эта сильная боль будет снова и снова возвращаться к нему в после-
дующие годы, особенно в критические моменты жизни. Возможно, что
это были первые симптомы язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки, которые привели к фатальным последствиям в Цюрихе в 1941
году [1, 126; 8, 43] –операции и смерти писателя.

Жизнь молодой пары в изгнании поначалу была тяжкой; они отка-
зывали себе во многом: в квартире, которую они снимали не было
даже печки, и ожидающая первого ребёнка молодая мать, с трудом
сдерживала своё нарастающее раздражение: и жизнь, и квартира
казались ей невыносимыми.

Джойс продолжал и преподавать в школе, и зарабатывать на жизнь
частными уроками, и, конечно же, он продолжал писать. Сначала Нора
не могла понять, «what Joyce was trying to do with his writing» («что Джойс
пытался сделать со своей писаниной») [6,  43]. Только много лет спус-
тя,когда Джойс стал известным писателем и его книги («Дублинцы», «Пор-
трет художника в юности», «Изгнанники», «Улисс», «Стивен-герой») пуб-
ликовались огромными тиражами и раскупались, а издание самой слож-
ной книги ХХ века «Поминки по Финнегану» было приурочено ко дню
рождения писателя в 1939 году, к его пятидесятисемилетию, на вечере,
посвящённом этому событию, Нора произнесла один из своих так похо-
жих на Молли Блум комментариев: «Well, Jim, I haven’t read any of your
books but I’ll haveto some day because they must be good considering how
well they sell»(«Да, Джим, я не прочла ни одной из твоих книг, но я дол-
жна это сделать когда-то, должно быть они представляют интерес, судя
по тому, как хорошо они продаются») [5, 124].

До  этого дня ещё далеко, пройдёт долгих тридцать четыре года,
прежде чем Нора произнесёт эти слова. А пока они молоды. Нора
ждёт ребёнка – их первенца. В 1905 году рождается мальчик, его
назовут  Джорджио (в память об умершем в младенчестве брата Джой-
са). Ровно через два года на свет появляется второй ребёнок – дочь
Лючия, получившая своё имя в честь cвятого покровителя источника
света и солнца. («The girl was called Lucia, after the patron saintof light
and eyes») [6,  47]. (Будет ещё один ребёнок, но он умрёт, так и не
увидев солнечного света).

В дальнейшем отношения между Норой и Лючией были натянуты-
ми. Нора, как было принято в среде ирландских матерей, отдавала всё
своё внимание и любовь сыну. Лючия же негодовала по этому поводу,
и боролась за привязанность и любовь отца. Сложным взаимоотноше-
ниям Норы и Лючии, Джойса и Лючии, врождённое косоглазие дочери
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луэе, будучи в нежном возрасте, она была влюблена в мальчика, ко-
торый был старше её на несколько лет и очень любил её. Но у него
был ревматизм и результатом этой болезни было больное сердце, и
он умер совсем молодым; хотя Нора считала, что причина смерти
подростка была в том, что Нора отказала парню во взаимности. Эта
трогательная история из жизни любимой глубоко потрясла Джойса.
Она имела два продолжения, первое: рассказанный Норой эпизод лёг
в основу рассказа «Мертвые» - вершине сборника «Дублинцы», второе
– мысль о том, что у его жены может быть другой мужчина, не покидала
Джойса всю его дальнейшую жизнь, и эта тема – тема присутствия
другого мужчины, тема змены - постоянно появляется в его творчестве.

Питер Костелло подчёркивает, что «интеллект Джойса всегда был
очень высоким. Но сейчас, когда рядом с ним была Нора его эмоцио-
нальные горизонты начали расширяться. Студент Стивен Дедал начи-
нает открывать путь для женатого Леопольда Блума» [6,  41]. Нора нео-
жиданно принесла Джойсу величайший дар, который только мог полу-
чить художник, дар творческого роста, способность превращаться во
что-то новое, более сложное, более мощное. «Nora was the essential
countersign to Joyce’s artistic passport» («Нора была существенной час-
тью, countersign (второй подписью) в творческом паспорте Джойса») [6, 42].

Их жизнь в Европе начинается с Триеста, важного военно-морского
порта Австрийской империи. В то время Триест был городом-космопо-
литом, заполненным австрийцами, итальянцами, славянами, греками и
евреями – всеми смешанными культурами Средиземноморья. Именно
с Триеста – города, в котором они никого не знали, начинается их новая
жизнь, и именно здесь Нора начинает учиться терпенью: арест Джойса
вместе с двумя английскими солдатами за то, что они были пьяны, си-
туация, к которой она привыкнет в последующие годы; жалкое жалова-
ние Джойса – сущие гроши за преподавание английского языка в шко-
ле Берлица; ведение Норой убогого домашнего хозяйства: в долг были
взяты кастрюльки и сковородки.

«Молодая ирландская пара представляла собой странное зрели-
ще: высокомерный и  непроницаемый Джойс и Нора в странной шляп-
ке,смущённая и вызывающая любопытство» [6,  43]. Они налажива-
ли свой быт, приспосабливаясь друг к другу. Нора не любила гото-
вить, она находила приготовление еды скучным занятием, да и скуд-
ные средства вряд ли могли позволить им питаться часто даже в
недорогих заведениях.

Мы говорили уже о том, что Нора и Джойс были разными. Эта разни-
ца проявлялась и в отношении к религии: она верила в Бога, Джойс –
нет. Как-то ночью у Джойса был сильный приступ желудочной боли,
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время любовников [6, 57]. Часть сохранившихся писем Норы, стали
основой для создания Джойсом ночного сознания засыпающей Молли
Блум. Миссис Блум и Миссис Джойс разделяли один и тот же не имею-
щий пунктуации литературный стиль, текущий свободный поток слов [6,
57]. Благодаря письмам жены Джойс обобщил процессы женского ра-
зума в своих романах («Улисс», «Поминки по Финнегану»).

Надо сказать, что разлуку с Норой Джойс всегда тяжело пережи-
вал. И так случилось, что именно на этот период его пребывания в
Ирландии выпадает ещё одно испытание в жизни писателя. Речь
идёт об истории, которая ещё больше укрепила Джойса в правиль-
ности выбора – отъезда из страны. Один из его приятелей  - Косг-
рейв, решил разыграть Джойса (зная ранимость и чувствительность
молодого писателя), и отомстить за то, что Джойс изобразил его под
фами-лией Линч в «Портрете художника в юности», наделив после-
днего непривлекательным именем и такими же чертами характера
[6, 52]. Косгрейв также решил отомстить и Норе за то, что когда-то
она отвергла его [5, 72]. Он сказал Джойсу, что в тот день, когда
Нора не пришла к Джойсу на свидание, она гуляла именно с ним, а
не забыла (как она сказала Джойсу) о встрече с ним.  Услышав это,
Джойс почувствовал, что весь мир рушится вокруг; у Джойса всегда
было болезненное восприятие предательства и измены. Для Джойса
Нора всегда ассоциировалась с «единственной союзницею, бастио-
ном, нерушимой опорой, на которую у него постепенно переноси-
лись черты его прежнего поклонения Богоматери» [10, 388]. Вот по-
чему удар, нанесённый другом, был таким тяжёлым и просто невы-
носимым. Джойс пишет Норе письмо, полное отчаяния: «О, Нора,
есть ли ещё какая-то надежда на моё счастье? Или моя жизнь раз-
бивается? … Еслибы я только мог забыть свои книги и своих детей и
забыть ту девушку, которую я любил, и которая была неискренна со
мной, и если бы я только мог запомнить её такой, какой я видел её, и
любя её мальчишеской любовью, я бы ушёл из жизни. Каким опусто-
шенным и несчастным я чувствую себя!» [6, 52]. И хотя всё выясни-
лось и подлость Косгрейва раскрылась благодаря другу Берну и брату
Станислаусу, этот обман, как напишет С.Хоружий: «наложил печать
на все его представления о человеческой природе и, в особенности,
об ирландском характере» [11, 388]. «Sweet noble Nora» («милая, бла-
городная Нора») простила «worthless» and «contemptible» («жалкого
и презренного») [5, 73]. Джойса, но всё дальнейшее творчество пи-
сателя будут ещё долго терзать и преследовать призраки измены: в
V главе «Портрета…», в «Изгнанниках», в эпизодах «Цирцея» и «Пе-
нелопа» романа «Улисс».
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писателя, что стало предметом её всё больше развивающихся комплексов
и страданий и, возможно, привело к шизофрении, посвящено исследова-
ние Кэрол Шлосс: «Lucia Joyce: To Dance in the Wake» (2003) [11].

Будучи взрослым мужчиной, Джойс был всё же по-детски привязан
к Норе.Она была для него всем, со свойственным истинной женщине
чутьём, заменила ему так рано умершую мать. В данной статье мы уже
говорили о том, что образ Норы был лейтмотивом для создания Джой-
сом женских образов многих  его произведений. Джойс легко преобра-
зовывал не только свою личную жизнь в литературу, но и абсорбировал
прошлое своей жены и умело воплотил его в своих работах.

История трагической любви Майкла Бодкина, рассказанная Но-рой
и воплощённая писателем в рассказе «Мертвые», является самым яр-
ким литературным образцом прозы, когда-либо созданным в ирландс-
кой литературе. Рассказ заканчивается одним из лучших эпизодов: Габ-
риэль Конрой размышляет о чувствах своей жены к Майклу Ферею:
«Искренние слёзы наполнили глаза Габриэля. Ни одна из женщин не
вызывала у него такого чувства, но он знал, что это чувство -  любовь.
Он ничего не видел из-за слёз, и где-то там в темноте ему показалось,
что он видел очертания молодого человека, стоящего под деревом, с
которого скатывались капли дождя. Очертания других фигур виднелись
рядом. Его душа направлялась туда, где задержались сонмы многих
умерших душ. Он чувствовал, но не мог разгадать их непредсказуе-
мое и сверкающее естество. Его «я» постепенно исчезало в сером едва
различимом мире: материальный мир, который эти души когда-то со-
здали и жили в нём, растворялся и уменьшался»* [8, 255].

Джеймс Джойс, как и его герой, Габриэль Конрой, болезненно отно-
сился даже к прошлым увлечениям своей жены. Мотив предательства,
измены жены не покидает страниц и его романа «Улисс». Как и Лео-
польд Блум, подозревающий свою жену Молли в адюльтере с Бойла-
ном, так и Джойс (хотя и безосновательно) в каждом мужчине видит
соперника. В 1909 году Джойс вместе с сыном приезжают в Ирландию.
Он встречается со своими родственниками, навещает родных Норы в
Голлуэе: он хочет видеть её родных, хочет знать о ней всё; каждый
день пребывания на родине Джойс подробно описывает в своих пись-
мах. Они пишут друг другу откровенные, обнажённые письма, не стес-
няясь в выражении своих чувств и эмоций [6, 51-60].

Нужно отметить, что письма эти стали доступными для читателя толь-
ко в 1975 году и были своеобразной сенсацией, если не открыто
«pornographic» [6, 57]. Питер Костелло называет эти письма schoking
«шокирующими», но, по мнению исследователя, целью этих писем было
поддержание физического и телесного духа разлученных на короткое
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печати рукопись «Портрета художника в юности» (немного позже
Джойс восстановит её) [6, 46].

Так была ли счастлива Нора? Возможно, что нет. С Джойсом не-
легко было прожить все эти годы: лишения, переезды, подрастаю-
щие дети, а впоследствии развод Джорджа Джойса, сына писателя,
со своей женой (его жена страдала от умственного помешательства),
бесконечная череда глазных операций  Джойса, неизлечимая болезнь
Лючии,ссоры детей и родителей. Но, будучи ирландской католич-
кой, Нора не обманывала себя надеждами о призрачном счастье
семейной жизни (ведь и её мать, и мать Джойса не были счастливы
в браке) и, возможно, Нора понимала: всё то, что она получила в
жизни, – и так достаточно хорошо для неё.

Вся жизнь Норы Джойс и Джеймса Джойса стала доказательством
того, что писатель сделал правильный выбор: начиная с личного кризи-
са 1904 года, когда он принимает решение уехать из страны и признаёт-
ся Норе: «You made me a man» [5, 49; 6, 60]; и после 1909 года (периода
его творческого кризиса), когда писатель сталкивается с трудностями пуб-
ликации «Улисса». И все эти годы Нора была рядом с ним - верной спутни-
цей, терпеливой женщиной, имевшей смелость в юном возрасте бросить
всё и бежать с родины в неизвестность с любимым, но малознакомым для
неё человеком; женщиной, пережившей Джойса, терпевшей все его экс-
центричные выходки, психоз, пьянство и необычность видения жизни.
       Да, Нора была обычной. Но,возможно, именно эта её обычность и
простота, её внутренняя сила, остроумие и невозмутимость, помогли
вынести всё это так же, как она вынесла все тридцать семь лет жизни с
Джеймсом Джойсом.Вот так драматические события 1904 года в жизни
незначительной ирландской девушки Норы Барнакл изменили течение
всей мировой литературы.
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Нора Джойс пережила cвоего мужа всего на десять лет. Он умер
в 1941 году. Лючии Джойс сообщили о смерти отца, когда она нахо-
дилась в психиатрической клинике в Британии, где её лечили на про-
тяжении многих лет. Но она не могла поверить этому, и спросила Нино
Франка, друга семьи, навестившего её: «Что он там делает под зем-
лёй, этот идиот? Когда он собирается вылезать оттуда? Он всё время
наблюдает за нами»  [4, 742-743].

После смерти Джойса Нора продолжала жить в Цюрихе, часто
жалуясь на жизнь: «Things are very dull now. There was always
something doing when he was about» («Всё очень скучно сейчас. Все-
гда что-то происходило, когда он был рядом») [4, 743]. Как-то её спро-
сили: «If she was Molly Bloom» («Чувствовала ли она себя Молли
Блум»). Нора ответила: «I’m not –she was much fatter» («Нет – она
намного толще») [4, 743]. Равнодушие читателей к последней книге
Джойса  в конце концов вывело её из себя, и она задала вопрос
Марии Джолас: «Что это все за разговоры вокруг «Улисса»? «Помин-
ки по Финнегану» – вот значительная книга. Когда Вы с Юджином
собираетесь написать об этом?» [4, 743].

Иногда журналисты спрашивали её, каких великих писателей она
знает, но Нора никогда и прежде не интересовалась литературной жиз-
нью, а сейчас ещё меньше. На вопрос, знает ли она Андре Жида, Нора
заметила: «Понимаете, когда вы замужем за самым величайшим писа-
телем в мире, вы не запоминаете всех незначительных фигур» [4, 743].
Не придавая особого значения литературным талантам своего мужа при
его жизни, впоследствии, после его смерти, она писала своей сестре:
«Мой бедный Джим – он был великим человеком» [4, 743].

Нора умерла в 1951 году. Её похоронили на том же кладбище,
где был похоронен и её любимый Джим, но не рядом с ним. Ричард
Эллманн, дуайен джойсоведения, напишет: «The casualness of their
lodgings in life was kept after death» («Случайности их мест обитания в
жизни остались и после их смерти») [4, 743]. Останки Джеймса Джойса
и Норы Джойс 16 июня 1966 года были перенесены из временных
могил на постоянное захоронение на кладбище Флантерн в Цюрихе.

Трудно сказать, была ли Нора счастлива с Джойсом все эти
годы, ведь Джойс был «человеком не менее своеобразным, чем
его книги,…любил выпить, страдал тем недугом, который издавна
знаком русским писателям. Ничем в жизни не увлекался, кроме
своей работы» [7, 25-26]. Нору всегда волновал тот факт, что её
«замужество» до 1931 года было не таким, как его понимали жите-
ли её родного Голлуэя. Нора и Джойс часто ссорились; однажды
после очередной семейной ссоры, она бросила в огонь, готовую к
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фанним і сакральним, свято – це саме царювання сакрального [6, 129].
Функція, яку виконує свято, це актуалізація періоду творення. Воно є
виходом на Великий Час задля одержання доступу до резервуара
всемогутніх і завжди нових сил, котрі представляють первісну добу
[6,139]. Серед первісних аспектів свята він виокремлює такі:
надмірність і розгул, перевдягання, збудження і насилля, жертвопри-
ношення (як тип очищення), яке може здійснюватись у формі вигнан-
ня, умертвінні цапа-відбувайла, танці, співи, поглинання їжі, випивка
[6, 128 – 133]. Суть свята – марнотратність і руйнування, які є форма-
ми надмірності. Свято – це актуалізація перших часів всесвіту, що
постає у двох антитетичних аспектах – первісного хаосу та “Золотого
віку”, це ідеальна нагода для метаморфоз, чуда [6, 134 – 136].

Й. Гейзінга зазначає, що коли люди в піднесеному настрої схо-
дяться до святилища, вони збираються разом, аби зажити спільної
радості. Освячення, жертвоприношення, священні танці, сакральні
змагання, вистави, таїнства й містерії – усе це разом складається в
акт святкування свята. Ритуали можуть бути кривавими, ініціаційні
випроби хлопців – жорстокими, машкари – жахливими, але в сукуп-
ності вся подія зберігає святковий характер – „повсякденне” життя
зупинилось [5, 29]. Й.Гейзінга розглядає свято й обрядове дійство як
споріднені феномени. Ознаки сакрального акту це:

1) виокремлення певного освяченого місця, ізоляція, обмеження
в часі і просторі;

2) відторгнення від повсякденного життя шляхом просторового
відокремлення, тимчасове припинення повсякденного життя;

3) під час свята панують або радість і веселощі, або висока і свя-
щенна серйозність;

4) свято поєднує суворі правила із щирою свободою;
5) усвідомлення, витіснене на задній план, що все робиться „тільки

так”, „не по-справжньому”, стан цілковитого захвату й ілюзії: і поведі-
нка посвячуваних, і всіх, хто бере участь у святі – це розігрування
ролі, яку велить їм виконувати традиція [5, 27 – 31].

У романах Томаса Вулфа є декілька важливих епізодів, які зобра-
жують важливі події, по суті для героїв вони є визначними “священ-
нодійствами”, святами. Так у романі „Павутиння і скеля” фінальним
епізодом є традиційне німецьке осіннє святкування Oktoberfest.
Джордж Уеббер від’їжджає до Німеччини, щоб розірвати „павутиння”
стосунків із коханкою Естер Джек. Oktoberfest постає святом безмірно-
го поглинання їжі і пива, апогеєм „пантагрюелізма”, суттю його є спро-
ба передати плодючість, ріст, достаток через образи матеріально-
тілесні. Як вказував М.М. Бахтін, матеріально-тілесне начало може
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АРХЕТИП СВЯТА В РОМАНІСТИЦІ ТОМАСА ВУЛФА

Томас Вулф (1900 – 1938) – класик американської літератури, один
із представників „південної школи” в літературі США. Його літератур-
ний спадок – чотири романи: “Поглянь на дім свій, ангеле” (1929),
“Про час і про ріку” (1935), “Павутиння і скеля” (1939), “Додому нема
вороття” (1940). Але по суті він “завжди працював над одним мону-
ментальним твором – історією свого ліричного героя” [7, 6], який мак-
симально наближений до автора і названий Юджином Гантом (у пер-
ших двох романах), а починаючи з “Павутиння і скелі” отримує ім’я
Джорджа Уеббера. Розглядаючи прозу Томаса Вулфа, дослідники
роблять акцент на автобіографічності його прози [7, 17], вказують на
відновлення традиції сімейного роману в американській літературі
 [4, 248], а його самобутність як представника „південної школи” поля-
гає в тому, що його творчості не властиві аграрно-утопічні мотиви, які
звучать у Р.П. Уоррена або У. Фолкнера [10, 198].

У даній статті спробуємо дослідити архетипні образи у трьох ро-
манах американського класика: „Поглянь на дім свій, ангеле”, „Паву-
тиння і скеля”, „Додому нема вороття”. Вже на рівні назв заявлено
про потужний символічний пласт і певні архетипні моделі (символіка
павутиння, скелі, надгробка мармурового ангела, архетип дому).
Окрім того, в його романістиці можна виокремити низку образів і мо-
тивів, що вкорінюються в архетипіку свята. Томас Вулф повертаєть-
ся до первісної величі і яскравості свята, залучаючи образи, що „ви-
ростають” із сакрального дійства, ритуалу. Теоретичною основою даної
розвідки слугуватимуть дослідження Р. Каюа „Людина і сакральне”
та Й. Гейзінги „Homo Ludens”.

Р. Каюа розглядає феномен свята і вказує, що воно представляє
собою інший світ, пориває з буденністю, поглиблюючи різницю між про-
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вписатися, попри своє захоплення цим світом. По-друге, відбуваєть-
ся зміна цінностей в уявленнях Джорджа Уеббера про багатих, про
аристократів. Якщо на початку твору звучало захоплення, милуван-
ня ними, неприховане бажання бути одним з них (так, Джордж Уеб-
бер світ багатих уявляє насамперед „світом великих розмірів з май-
же безкінечним видовищем простору, відстані і свободи... Цей світ
здавався йому твердим і нерухомим”  [12, 293]), то вечірка у Естер
Джек сприяла розчаруванню героя. Йому розкрилась уся ницість,
примітивність вищого класу і збоченість їхніх розваг (постать Емі Край-
тон, цирк Логана). Отже вогонь представлений у творі як такий, що має
очищаючу функцію, він безпосередньо пов’язаний із архетипом свята і
сакральними дійствами. М. Еліаде називає вогонь однією з ієрофаній
сакрального, тобто проявленням священної реальності [11, 141].

Ще одним аспектом архетипу свята, який проявляється у твор-
чості Вулфа, є образ людини великого росту. Фігура велетня дотична
до традиції свята з його спробою повернутися до прадавніх часів,
„Золотого віку”, часу титанів. А тому недарма мабуть на карнавалах
з’являється велетенський персонаж, прадавній герой-титан, якого
„відтворює” людина на ходулях. Все, що пов’язане з великими розм-
ірами, виявляє свою непересічність, сакралізується. Людина, над-
ілена незвичайною силою, або великого зросту  – так званий „Гулі-
вер”, – інша, відрізняється від звичайних людей, а отже сприймаєть-
ся як містична істота, це аналог прадавніх міфологічних богів, героїв-
титанів. Будь-яка велич (як у переносному, так і в буквальному сенсі
слова) є ознакою божественного. Комплекс Гулівера, чи назвемо його
архетипом велетня, богатиря, унаочнюється у постаті головного пер-
сонажа роману „Поглянь на дім свій, ангеле” Юджина та його батька
Олівера Ганта а також низці другорядних персонажів у творі „Паву-
тиння і скеля”: м’ясник Лемплі і його дружина, яку захоплюють чоло-
віки-здоровані, товариш Юджина – Небраска Крейн. Певною мірою
такі фізіологічні риси головних персонажів були продиктовані пись-
меннику власною фізичною інакшістю. Адже відомо, що Томас Вулф
був дуже високого росту й часто сповна відчував „незручність” пере-
бування у вимірах, яким він не відповідав: „Для нього все – стільці,
ліжка, двері, сорочки, шкарпетки і полиці у спальних вагонах, а також
звичайні порції їжі, питва і кохання – виявлялися занадто малими. До
того ж часто він ставав об’єктом набридливих жартів через свій висо-
кий зріст” [4, 229]. Мабуть тому він мріяв написати книгу про людину
високого зросту, і озвучив цю мрію в своєму оповіданні „Гулівер”.

Аналізуючи архетип велетня, варто пригадати тезу Є.М. Мелетинсь-
кого про витоки цього образу. Він вважає, що первісна людина при

  ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

бути (як, наприклад, у Франсуа Рабле) началом святковим, бенкет-
ним. Такі образи мають веселий, святковий характер, контрастують з
повсякденно-побутовим життям [1, 30]. У святкуванні Oktoberfest  в
романі Томаса Вулфа домінує надмірність їжі і питва як аспект архе-
типу свята: „У світі не існувало нічого, крім Їжі – чудової Їжі. І Пива –
жовтневого Пива. Світ представляв собою єдину Утробу – небеса,
вище Раю. Насичення і Ненажерства не існувало” [12, 616]. Для Джор-
джа це нагода хоч на якийсь час позбутись душевних страждань,
повернутися разом з натовпом до первісного інстинкту поїдання.
„Святкове” поглинання їжі (у тому числі і поїдання сакральної тварини)
– це один із засобів відтворення в пам’яті часів достатку пращурів-
чудотворців і отримання нового імпульсу могутності. У даному епі-
зоді яскраво представлена ще й об’єднуюча функція свята. Джорд-
жу ввижається щось містичне і ритуальне в людських колах по всій
залі: „щось, пов’язане з сутністю племені, ... щось більш прадавнє,
аніж давні варварські ліси, щось, що ніби розкачується біля олта-
ря” [12, 618]. Цей прадавній ритуал – спільна трапеза, хоча і лякає
героя, навіюючи думки про прадавні жертвоприношення, здатна об-
’єднати людей, привести їх до усвідомлення приналежності до одно-
го клану, племені: „Всі червоні і щасливі посміхались одне одному.
Більше не було відчуження. Не було бар’єрів. Усі разом пили, їли,
розмовляли” [12, 619]. Пивне свято зроджує в душах Джорджа Уеб-
бера та Генріха Бара відчуття любові, товариськості, дружби і людсь-
кого тепла, хоча вони й усвідомлюють, „що це рідкісне, дорогоцінне
явище, нетривале захоплення дива і радості, й що йому повинен
прийти кінець” [12, 620].

Якщо Oktoberfest у Томаса Вулфа постає „нащадком” прадавніх
свят і ритуалів, сакралізується, то прийом у Естер Джек у романі „До-
дому нема вороття” є десакралізованим святом, одним із сучасних
свят, які, за висловленням Роже Каюа, стають розпорошеними, розд-
рібненими, майже загрузлими в буденності, але в них іще розрізня-
ються деякі мізерні залишки колективної несамовитості, що була вла-
стива стародавнім бенкетам [6, 127]. Зазначений епізод є своєрідною
розв’язкою у стосунках Джорджа Уеббера і його коханої жінки  міссіс
Джек. Прийом у сімейства Джек, окрім того, що має всі складові “свя-
та” – трапезу (поглинання їжі, випивки), розваги („світське спілкуван-
ня”, цирк Логана), закінчується пожежею. Вона стає знаковою, сим-
волічною: вогонь провокує метаморфози (ще один аспект свята), що
відбуваються з головним персонажем. По-перше, він остаточно роз-
риває стосунки з своєю коханкою, яка для нього є уособленням іншо-
го, “вищого” світу, з яким він себе не ідентифікує, в який не може
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„Павутиння і скелі” для протагоністів Юджина Ганта і Джорджа Уеббе-
ра асоціюється з мерзенністю, вадами, психічними захворюваннями,
ненормальністю, жадібністю, сутяжництвом. Так сімейство Пентлендів,
могло похвалитися хіба що „спадковим безумством і дещицею ідіо-
тизму” [3, 42]. Материні родичі – набридливі  як, наприклад, тітка
Мей, яка занадто ревно „виховує” Джорджа Уеббера, і від них іде
неприємний запах (двоюрідному діду Джорджа – Рансу за його „дур-
ний запах” у війську дали прізвисько „вонючий Ісус”. Сім’я матері асо-
ціюється з „пропащою, рахітичною землею” [3, 36].

Таким чином у романістиці Вулфа вимальовується струнка опози-
ція „чоловіче – жіноче”, в якій перша ланка ідеалізується, друга на-
діляється відразливими рисами. „Батьківське” асоціюється з плодюч-
істю, великою кількістю, порядком і чистотою. Так, Олівер Гант, подо-
рожуючи дикими землями Америки, з тугою пригадує величезні пен-
сильванські амбари, золото налитих колосків, достаток, порядок і чи-
стеньку бережливість тамтешніх жителів [3, 36]. Нетиповим є те, що
для Томаса Вулфа батько уособлює плодючість, родючість, адже заз-
вичай побутує така асоціація з матір’ю, з жіночим: „Він (батько) поса-
див дерева і виноградні лози. І все, до чого він торкався в  багатій
кріпкості  його душі, коливалось золотим життям, - з роками яб-
луні, сливи, вишні і персикові дерева розрослись і низько хилились
під тягарем плодів” [3, 43]. Отже постать батька є уособленням бога,
деміурга, а дерева у батьківському саду – це алюзія райського саду.
Батьківське начало є творчим і запліднюючим, а в його думках спливає
образ чорноземної землі: „Олівер думав про чорноземні пласти землі,
що раптово загораються юними вогниками квітів, про пінну прохоло-
ду пива і про пелюстки квітучих слив, що почали облітати” [3, 39].
Домінуючим мотивом його думок постає насолода (тілесна і естетич-
на) і радість споглядання чорної землі, квітучої сливи. Тобто батько
уособлює діонісійське начало, яке виявляється в його життєлюбстві,
щедрості і святковій надмірності. А тому природно виникає конфлікт
із матір’ю, адже її характер має відбиток пуританства з його аскетиз-
мом, суворістю і неприйняттям розваг. Рід матері – нащадки пури-
тан, серед них найяскравіший тип – дивак-пророк Бахус Пентленд,
що віщує Армагедон. До того ж прагматизм і матеріальність Елізи
невідворотно вступають у протиріччя із піднесеністю, одухотворені-
стю Олівера. Думки Елізи Гант скеровані у „профанну” площину:
„Місто було для неї гігантським кресленням, її голова була наби-
та цифрами й оцінками: кому належала ділянка, хто її продав,
продажна ціна, реальна вартість, майбутня вартість, перша і
друга закладні” [3, 41].
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взаємодії із природним середовищем не виділяла себе з нього, саме
тому природа часто мислилась у людських формах, наприклад, кос-
мос уявлявся велетнем, а небесні світила – богами чи героями.
Людина не виділяла себе як особистість із соціума, і в цьому сенсі
міфічний герой є передперсональним [9, 43]. Є.М. Мелетинський вва-
жає, що „культурні герої” слугували попередниками і образів богів, і
образів епічних богатирів, тобто це давні міфологічні персонажі, що
вбирали в себе риси першопредків – деміургів. „Культурні герої” бога-
тирського типу (на кшталт грецьких Геракла, Тесея, Ясона, сканди-
навського бога Тора, деяких персонажів героїчного епосу, наприклад,
в англо-саксонському „Беовульфі”, в російських билинах) представ-
ляють сили Космосу, які борються проти демонічних, хтонічних чудо-
виськ. Останні ж представляють хаос, загрожують мирному існуван-
ню людей. Богатирі-велетні в основному представляють колективне
начало природно- і соціально-впорядкованого Космосу [9, 44].

Високий зріст, міцна статура протагоністів стають лейтмотивами в
романах Томаса Вулфа. А тому можна говорити про актуалізацію ар-
хетипу велетня в його прозі. Унаочнення „комплексу Гулівера” вияв-
ляється і в протиставленні величезного Джорджа Уеббера ліліпутсь-
ким розмірам японця Катамото. Фігура маленького японця слугує ство-
ренню яскравого контрасту з непересічними фізичними розмірами
Джорджа, його велетенськими ногами, ще більше підкреслюючи його
„гуліверство”. Японець, його дружина, розміри його помешкання – все
це виглядає занадто маленьким для Джорджа Уеббера. Вулф викори-
стовує стилістичний прийом літоти (малесенькі ніжки японця, крихітні
стільчики), щоб яскравіше підкреслити велетенські розміри протагон-
іста. Контраст підсилюється і величезними статуями, гігантськими фігу-
рами політичних діячів, які створює маленький японець [13, 29].

Цікаво, що в романах Томаса Вулфа відкидається психоаналітич-
на концепція Едипового комплексу, адже у стосунках головного ге-
роя з матір’ю і батьком маємо явне його притлумлення. Для головних
героїв його прози чи то Юджина Ганта, чи Джорджа Уеббера все, що
пов’язане з батьком (його батьківщина Німеччина, звички) ідеалізуєть-
ся, навіть сакралізується. Жіноче, „материнське” – пригнічується: на-
приклад мати сімейства Гантів Еліза в оцінках Юджина і його братів і
сестер є надто меркантильною, її скупердяйство межує з душевною
хворобою [3, 43]. В словах Юджина звучить розпачливе неприйняття
її згубного прагнення та обожнення власності: „Мамо, мамо! Чого тобі
потрібно? Невже тобі замало того, що в тебе є? Тобі потрібно все
місто?” [3, 519]. Все, пов’язане з матір’ю та її родиною, чи то з Пент-
лендами з роману „Поглянь на дім свій, ангеле” чи з Джойнерами з
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гатива (Олівер Гант – це постать творця, різьбяра по каменю), в той
час як прагматизм, „буденне” уособлюється постаттю матері – Елізи
Гант. Творці і митці в романах Вулфа представлені в основному чоло-
вічими персонажами, отже носіями таланту є переважно чоловіки:
Джордж Уеббер – письменник-початківець (alter ego Томаса Вулфа),
надзвичайно талановитий літературний редактор Ліс Едвардс, скуль-
птор японець Катамото, який володіє своїм ремеслом із досконалі-
стю, різьбяр Олівер Гант. Виключення письменник робить лише для
коханої жінки Джорджа Уеббера – Естер Джек (прототип Алін Берн-
стайн, коханки Томаса Вулфа), яка виготовляє декорації для театраль-
них постановок і може похвалитися творчими здібностями.

Таке домінування „чоловічого” над „жіночим” у прозі Вулфа узгод-
жується з прадавніми віруваннями і роллю чоловіків у священнодій-
ствах. Ідея домінування „чоловічого” над „жіночим”, коли маскулінне
сакралізується, фемінне ж асоціюється з профанним, близька до тра-
диції свята, коли чоловіки були головними учасниками урочистих це-
ремоній, а жінки відсторонювались від сакральних дійств. Клод Леві-
Строс, досліджуючи систему опозицій між сакральним і мирським,
чоловічим і жіночим, центром і периферією, подає план-структуру ту-
більського селища, в центрі якого знаходиться будинок для чоловіків,
житло для чоловіків-одинаків та місце, де збираються одружені чоло-
віки, і куди суворо заборонено вхід жінкам. Майданчик для танців
відмежовує суто „чоловічу” територію від сімейних хатин. Останні ж
збудовані по колу на межі з лісом. К.Леві-Строс підкреслює, що опо-
зиція між центром і периферією є одночасно опозицією між чоловіка-
ми (власниками колективного будинку) і жінками, власницями сімей-
них хатин, споруджених по колу. Таким чином, „маємо перед собою
концентричну структуру, де зв’язок між центром і периферією вира-
жає дві опозиції: одна – між чоловічим і жіночим началами, друга –
між сакральним і мирським. Центральний комплекс, який складається
з будинку для чоловіків і танцювального майданчика, служить місцем
для церемоній, тоді як периферію відведено для домашніх справ жінок,
усунутих через їхню природу від релігійних таїнств” [8, 136 – 137].

Вже названа в даній розвідці актуалізація архетипу Едемського
саду має своєрідні трансформації у прозі Томаса Вулфа. Він пред-
ставлений як у біблійній традиції, так і в ренесансному варіанті з поси-
леним гастрономічно-бенкетним аспектом. Архетип Едему в ренесан-
сному варіанті проявляється в уявленні Джорджа Уеббера про Мюн-
хен, який він називає „німецьким раєм”. Це місто для героя асоці-
юється із „казковою країною Кокейн, де вічно їдять, п’ють і ніколи не
можуть насититись” [12, 607]. „Німецький Едем” представляє со-
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Усе „батьківське” дає рятівну силу, опору [12, 68]. Гордість за своє
(= батькове) ім’я переповнює Джорджа Уеббера  і він готовий вигуку-
вати його по декілька разів [12, 67]. Рідні місця батька – Пенсильва-
нія, яку Джордж Уеббер ніколи не бачив, уявляється йому прекрас-
ним краєм, ідеалізується, асоціюється з добробутом, затишком і кра-
сою [12, 66]. Так само привабливою постає і майстерня старого Ганта,
це підкреслюється приємними для Юджина запахами. У вирішальний
момент, коли герой назавжди покидає домівку, він приходить у май-
стерню Ганта, і в цей час його відвідують містичні озаріння і відбуваєть-
ся розмова з привидом померлого брата Бена. „Материнське” володін-
ня, її територія, навпаки видається мерзенним. Так, Діксіленд – пансіо-
нат Елізи Гант – інакше ніж „сараєм” діти і батько не називають. В домі
матері тьмяне світло, яке брат Бен ненавидить. Там немає домашнь-
ого затишку, а діти змушені їсти не в їдальні, яка віддана постояльцям,
а в комірчині. Так само відразливим постає для Джорджа Уеббера вза-
галі все, що пов’язане з жіночою природою, наприклад, вагітність, та
ведення домашнього господарства [12, 65 – 66].

„Материнський” світ символічно позначений  образом павутиння,
а все „батьківське” – то є скеля, яка уособлює опору, силу, енергію
[12, 71]. Незважаючи на обмаль відомостей про батька та його роди-
ну, в видіннях Джорджа Уеббера відбувається зустріч із дідом, який
постає як могутній старий [12, 90]. „Позитивна” образність у творах
Томаса Вулфа створюється об’єктами „батьківського”, чоловічого світу
– камінь, мармур, надгробки в майстерні Олівера Ганта, будинки з
червоної цегли, статуетки з каменю і слонової кістки в помешканні
скульптора-японця Катамото, гіпсові скульптури, які створює японець,
– всі названі речі виявляються матеріально-спорідненими об’єктами,
вкоріненими в архетипіку скелі, каміння. Опозиція „батьківське – ма-
теринське” відбивається і в фізичних характеристиках. Олівер Гант –
високий на зріст, кремезний чолов’яга міцної статури, з великими ру-
чищами, Еліза ж – маленька, з крихітними, підсліпуватими очима.
Пригадуючи символіку велетня, очевидним є спорідненість постаті
батька з міфологічними титанами, його „обожнення”, що контрастує із
„здрібнілістю” материнського. У свідомості протагоніста дихотомія „чо-
ловіче – жіноче” розрізняється навіть географічно: із світом батька чи
матері пов’язані певні природні ландшафти. Так батько для Джорджа
Уеббера – це Пенсильванія, річки і рівнини, материнське пов’язується
з горами, а епітети, які Томас Вулф вживає, описуючи гори, – „замк-
нуті гори”, „самовдоволений світ” [12, 96].

Опозиція „чоловіче – жіноче” посилюється  ще й одвічним проти-
стоянням „творчість – матеріалізм”. Перша ланка – маскулінна преро-
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романах проходять під знаком золотавого, яскраво-зеленого, корич-
невого, блакитного кольорів [12, 92 – 93]. Позитивні, приємні вражен-
ня, щастя, гармонія передаються письменником у кольорах із золо-
тавим відтінком. Наприклад, весна відродження і повернення до життя
Олівера Ганта позначена зелено-золотавим кольором [3, 38].

Ще один атрибут архетипу раю – світло – розкладається у прозі
Томаса Вулфа на безліч відтінків, утворюючи багату кольорову гаму,
й асоціюється з  улюбленими речами і місцями героїв його прози (Юд-
жина Ганта, Джорджа Уеббера): блакитне світло – ранок під фронтона-
ми будівель; холодно-блакитне – вода в гавані; бурштиново-коричне-
ве світло – світло в спальнях із закритими ставнями; коричнево-золо-
таве – колір меленої кави і старих цегляних будівель; золотаве світло
– колір театру, тіл жінок; яскраво-золотаве – світло ресторанів [12, 93].

Важливими у прозі американського прозаїка стають і запахи, які
підсилюють відчуття захоплення, щастя, позначають найбільш вирі-
шальні моменти у житті героїв. Так, наприклад, в епізоді „відроджен-
ня” Олівера Ганта весна зображується в яскравій кольоровій гамі, і
додається ще й „ароматичний” компонент: „...весна з ароматом
квітів, з теплими хвилями запаху бальзамічної сосни” [3, 38]. Бать-
ківський дім Ганта асоціюється із запахом яблук восени. Натомість,
згадуючи сімейство Джойнерів, Джордж Уеббер відчував „запах со-
снової стружки, а до аромату яблук примішувався запах скипидару
і камфори, які нагадували йому про смерть” [12, 87]. Згодом для
дорослого Джорджа кожне місто буде пов’язуватись з певним запа-
хом: Бостон асоціюється із запахом меленої кави і диму, Чикаго – із
запахом смаженої свинини, Париж – із запахом спилок, а Венеція і
Марсель тхнули людськими нечистотами, рибою і старою гаванню.
Але одне місто буде мати для нього найприємніший запах – Мюн-
хен: „Мюнхен мав найчистіший запах, просякнутий бадьорою лег-
кістю альпійської енергії” [12, 601].

Дослідивши актуалізацію архетипу свята в романістиці Томаса
Вулфа, в даній розвідці було виокремлено такі архетипні риси свята:
надмірність, „сакралізація” їжі, питва, метаморфози і очищаюча сила
вогню, фігура велетня, унаочнення міфем райського саду, прекрас-
ного міста, опозиція „чоловіче – жіноче”, в якій він – центр, уособлює
божественне, вона – „німе” начало, все профанне. В романах амери-
канського письменника представлена потужна „колористична” і „аро-
матична” символіка, яка підсилює актуалізацію названих архетипів.
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бою аналог „Scharaffenland” – країни ледарів з картини Пітера Брейге-
ля, що пригадує Джордж, і на якій зображені смажені поросята, які
біжать, щоб втамувати ваш апетит, з ножами і виделками в ніжних
підсмажених бочках, пляшки, що падають з неба, кущі і дерева, які
прикрашені солодощами і плодами [12, 607]. Для Джорджа Уеббера
„гастрономічним святом” стає Німеччина – рідна країна батька. В ро-
мані „Павутиння і скеля” багато епізодів присвячено їжі, варто назва-
ти детальні описи німецьких лавок, вітрин крамниць з переліченням
їхніх щедрих делікатесів [12, 607]. В епізоді чаювання фройлен Бар
маємо справжню оду щедротам німецького столу: „ароматні ковба-
си, салямі, смажені булочки, чудові кружечки масла, баночки дже-
му, консерви і варення, солодкі чудеса німецьких кондитерів з
консервованими вишнями, суницями, сливами і яблуками з тов-
стим шаром збитих вершків. Це був справжній бенкет” [12, 606].
Таким чином, можна стверджувати, що яскраві образи їжі, питва ак-
туалізують ще й архетипний образ рогу достатку в романістиці аме-
риканського письменника.

Міфема прекрасного, сяючого і золотого міста актуалізується і в
дитячих видіннях Джорджа загадкового і далекого міста на півночі,
звідки приїхав його батько. В загадковому і примарному місті не існу-
вало необроблених чи неродючих земель, воно було сповненим ра-
дості і райських щедрот [12, 91]. Таке витлумачення архетипу Едему
знаходиться в річищі американської традиції й узгоджується з міфе-
мою „американської мрії” – з мрією батьків-пілігримів побудувати місто
на пагорбі, новий Едем. Але у дитячій картині світу Джорджа Уеббе-
ра це видіння пов’язується із святом, із звуками карнавалу, мело-
дією каруселі, звуками і запахами цирку [12, 92].

Біблійний варіант міфу про райський сад зреалізовується в епі-
зоді, коли Юджин пригадує сад біля рідного дому з багатим врожаєм
плодів. Він є аналогом земного раю, який у християнських легендах
асоціювався з садом, часто розташованим на горі, що вища за все
на землі [2, 557]. Атрибутика райського топосу передбачає, за О.М.
Веселовським, наявність таких компонентів: безліч плодів і тисячі
відтінків світла, спів ангелів і пташок, священні дерева (дерево пізнан-
ня добра і зла, дерево спасіння, дерево, плоди якого давали вічне
життя або дерево з молодильними плодами, дерево слави), чотири
джерела, що слугували витоками чотирьох річок, та озеро з безліччю
риб [2, 558 – 559]. Райське багатство відтінків кольорів відображується
в спогадах героя Юджина Ганта про рідну домівку. Якщо проаналізу-
вати колористику у текстах Томаса Вулфа, то побачимо, що спогади
про рідний дім пов’язані з багатобарвністю. Всі алюзії рідного дому у
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ЛІТЕРАТУРНИХ ТРАДИЦІЙ І ВІДКРИТТІВ

Як і кожен по-справжньому талановитий твір, роман  «Над прірвою
у житі» не з’явився «з нічого». Тож наша мета – розібратися, з якими
саме літературними традиціями ми маємо справу, встановити, які стилі
і напрямки вплинули на автора при написанні твору, як, у свою чергу,
цей програмний твір американської літератури п’ятдесятих років впли-
нув на розвиток сучасного літературного процесу.

Актуальність роботи зумовлена тим, що хоча є дослідження, які
стосуються  розгляду  тих чи інших літературних стилів та продовжен-
ня традицій світової літератури у романі, зокрема А. Кейзіна,  М. Гай-
смара, Д. Затонського, Ю. Петровського, А. Мулярчика, І. Хассана, Т.
Денісової, Н. Іткіної  та інших,  питання не розглядалося комплексно.
А це, на наш погляд, дуже важливо зробити, щоб  подивитися на
відомий твір з точки зору сучасності.

Теоретичною базою для дослідження послужили роботи Л. Бабен-
ка, М. Борецького,  Р. Гром’яка,  С.Квіта та ін.

У критицi зустрiчається  багато порiвнянь Голдена Колфiлда з рiзними
лiтературними героями.  Взагалі  Голден Колфилд має давній родовід,
що бере початок від фольклорних героїв-дурнів. Він володіє даром
відстороненого неупередженого  зору, завдяки якому гостро відчу-
ває лицемірство і фальш багатьох соціальних ритуалів («липу і пока-
зуху», як він висловлюється). “У цьому плані герой роману близький
середньовічним блазням і юродивим, які своїм поводженням  і вчин-
ками підривали поведінкові і моральні стереотипи суспільства (надяг-
нена задом наперед червона мисливська шапка Голдена Колфилда -
парафраз блазнівського ковпака)”. [2, 27].  Частим є порiвняння героя
роману Селінджера  з Геком Фiнном – героєм роману Марка Твена
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традиції, закладеній Г. Торо»,- пише Д.Затонський  [4,50].  І у Емерсо-
на, і у Селінджера істина,  подібна світлу, і пізнається не зусиллями
розуму, а раптовим осяянням. Щоб повірити, треба побачити Бога.
Філософи-трансценденталісти людину, яка не бачить Бога у усьому і
скрізь, називають  сліпою. Тож можна вважати, що  Селінджер поси-
лається на  Емерсона й Торо, коли говорить: “Побач Христа, і ти хрис
тиянин. Все інше – марнослів”я”.

Те, що  роман “Над прірвою у житі” є романом психологічним, що
у ньому присутні елементи літератури “потоку свідомості”, довести
досить легко. Почнемо з художньої системи. “Художня система Селі-
нджера не сприймає зовнішнього багатослів”я, зайвої описовості. У
його прозі відсутній світ як об’єкт, який спостерігається збоку.” [14,67]
У романі  немає описів природи, міста, кімнати. Миттєве зображення
Нью-Йорка, парка або номера в готелі - по суті, відображення світу
внутрішнього, фотознімки душевного стану героя, його самотності й
туги.  (“Нью-Йорк взагалі страшний, коли вночі пусто хтось  регоче. І
так стає тужливо і самотньо”.) Зображення оточуючого середовища
непомітно переходить у розповідь про відчуття спостерігача, опис - у
переживання, картина - в автопортрет. Безумовно, це - прикмети літе-
ратури психологічної. Дуже часто в розповіді відсутня логіка, герой,
захопившись спогадами, навіяними іноді якоюсь незначною детал-
лю, змінює напрям розповіді, що притаманно  літературі  потоку свідо-
мості. Герої Селінджера (Голден – не виняток)  дуже  чутливі до звуків
й запахів. А це, як відомо, та частина людської особистості, яка на-
пряму пов’язана з підсвідомістю. Таким чином, на близькість “Над
прірвою у житті” цьому напрямку літератури вказує і той факт, що у
героя Селінджера видиме доповнюється невидимим - показниками
слуху, зору, чуття. Наприклад, відчуття етнографічного музею: “І в
цій аудиторії так приємно пахло. Так пахло, немов на вулиці дощ, а
ти сидиш тут, і це єдине сухе й затишне місце на світі”. Відомо ж-бо,
що Пруст, корифей митців літератури потоку свідомості, був у числі
найулюбленіших письменників Селінджера.

Бажання не дорослішати обертається для Голдена екзистенціаль-
ною драмою. Це домінуючий у Селінджера сюжет, і до нього пись-
менник повертається  постійно, надаючи щоразу найнесподіваніших
смислових відтінків своїй центральній колізії. Т. Денисова пояснює
близькість Селінджера героям творів  письменників екзистенціалістів
таким чином.  “Індивідуалізм у системі масового суспільства пере-
роджується в спосіб психологічного відчуження  і розщеплення осо-
бистості. Трагічність розриву людини із суспільством стала обов”язко-
вою у світовідчутті людини, переросла в норму…Якщо романтичний
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«Пригоди Гекльберрi Фiнна». Деякі дослідники, американського ро-
ману зокрема, Т. Денісова і  О. Алякринський, вбачають продовжен-
ня традиції Твена у тому, що герой переживає свого роду “одіссею”,
подібну до Гекової. Проте, рiзниця мiж героями Твена i Селiнджера
таки icнує, i досить значна. Пояснюється  вона умовами суспiльного
життя, якi з часiв Гека Фiнна значно змiнилися, i якi саме й надiлили
героїв Селiнджера ущербнiстю та хворобливicтю. Проходячи, як i Фiнн,
через piзні  випробування, Голден, з волi автора,  не має  жодної
щасливої  хвилини. Вiн – самотня дитина ХХ столiття.

Не можна не помітити й близькість Голдена Колфілда до героїв
Діккенса – Девіда Коперфілда, Олівера Твіста, Ніколаса Ніклбі. Вони
подібні характерами – відкриті, чесні, завзяті, готові завжди відстою-
вати свою думку, люблячі та чесні. Всі  вони самотні, всі вони зіштов-
хуються з жорстоким світом дорослих, всі вони  переживають серй-
озні переломні моменти у житті, шукають кращої долі, намагаються
зрозуміти людей  і жити “по совісті”. Проте, якщо героїв Діккенса чекає
щасливий фінал (одна з особливостей романів виховання ХІХ ст.) то
фінал твору Селінджера залишається відкритим.

Особливістю Селінджера-письменника є увага до деталей, навіть
другорядних. Автора цiкавить жест, вираз обличчя, звук голосу. Гол-
ден, читаючи “Гамлета”,  ставить  запитання: “Що стане з Фортинбра-
сом?” - другорядним героєм, котрий з’являється наприкінці п’єси.Та-
кий інтерес – свідоцтво глибоких художніх зрушень,  зміни естетич-
них систем, які готувалися ще з кінця ХІХ ст. і які йшли протягом всьо-
го століття ХХ. Зміни ці пов’язані з іменем А.П.Чехова. «Селінджері-
вська деталь напряму  сягає до чехівської, наслідує її у свободі від
логічного догматизму, у випадковості та непередбачуваності. [5,134]
Але у селінджерівських деталях, з іншого боку, ми пізнаємо традицію
американську, де  одиничне та випадкове кидає виклик системам.
Так, Марк Твен  показує  багатство й різноманітність індивідуальних
рис, які не піддаються врахуванню; відкриту ворожість до типових
узагальнень показує Фіцджеральд – “не існує типів, не існує множи-
ни”. Але і у поетиці Фіцджеральда та Селінджера є певні характеро-
логічні деталі. Згадаємо брудну  бритву Стредлейтера - свідоцтво його
моральної неохайності.

Слід, на нашу думку, розглянути і те, елементи яких літературних
напрямків можна побачити у романі. Дослідники вважають, що твір
містить у собі і елементи трансценденталізму, літератури потоку свідо-
мості, екзистенціалізму. [2, 3, 12, 13]

 Твори Селінджера виростають з давньої американської традиції
неприйняття навколишньої дійсності і втечу від неї. Він  “наслідує
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лодого покоління в суспільстві, його ролі у подоланні назрілих  сусп-
ільних конфліктів. Ця орієнтація, а також розуміння того, що суспіль-
ство уніфікує особистість і намагається нею маніпулювати, завжди
були властиві американській літературі другої половини ХХ ст. Су-
часні українські вчені С. Квіт та І. Фізер пишуть: “По війні ідейна і
духовна порожнеча суспільства, відсутність трансцендентного ґрун-
ту у баченні й розумінні світу, цілковита безпорадність  людини спри-
чинили виникнення постмодерністського звикання людини до міграції
її із суспільного простору до суб’єктивного кокону, в якому їй нібито
стало безпечніше, і в якому вона заявила себе остаточним арбітром
своїх дій”. [6, 94]

У літературі  США  50-60-х років, яку називають «літературою мов-
чазного покоління»  тенденції деіндивідуалізації особистості прогля-
дають  дуже чітко. Ціла низка післявоєнних романів американської
літератури, серед яких «Голі й мертві» (1948) Нормана Мейлера, «При-
годи Огі Марча» (Adventures of Augie March) (1953) Сола Беллоу, «Зима
тривоги нашої»   (The Winter of our Discontent) (1961) Джона Стейнбе-
ка та інші оформилися у подальшому  у цілий літературний напрям і
стали належати до розряду нонконформістської літератури.

Подібність нонконформістської літератури США 50-х років ХХ ст.
ідейній орієнтації роману «Над прірвою у житі»  обумовлює і наявність
у  творі багатьох паралелей з бітництвом і бітниками, які, до речі вва-
жали Селінджера своїм попередником і вдохновителем. Свою оцінку
цьому  культурному поняттю дала Т.Венедиктова: “Бітник – це люди-
на, яка веде нонконформістський спосіб життя; представник бітниць-
кого покоління; той, хто відмовляється від загальноприйнятих норм
поведінки і одягу і захоплюється філософствуванням  і самовиражен-
ням у стилі авангарду” [10, 10].

Слід згадати одного з найбільш ранніх прозаїків «покоління
бітників» Джона (Родріго) Дос Пассоса (1896-1970), романи якого ста-
ли віддзеркаленням складного механізму індустріального, технокра-
тичного суспільства середини ХХ століття.

Відомо, що однією з головних характеристик стилістичних новацій
Дос Пассоса вважається конструювання, кінематографічний прийом
монтажу  художнього і нехудожнього матеріалу, що виступає як чер-
гування загальних планів і висмикнутих камерою деталей у рамках
поетики одного роману. Ці особливості письменника-урбаніста зму-
шують нас провести певні паралелі  з естетичними принципами, які
сповідує Селінджер. У цьому зв’язку особливої уваги вартий роман
Дос Пассоса «Манхеттен» (1925), де у кожній главі є так званий zoom
(moments of being) – наїзд камери, який вихоплює окремий епізод
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герой іде від суспільства і намагається знайти гармонійність у природі,
то сучасний герой позбавлений такої можливості” [3, 34].  Отже, його
доля - повний розрив всіх і всіляких зв’язків. Якщо він не відповідає
меркантильному еталону суспільства, він просто буває вибитий з життя.

Основним положенням екзистенціалізму є постулат “існування
передує сутності” [7, 219]. Дійсність стоїть над часом і над суспіль-
ством, тому що розкриває таємницю буття взагалі. Уся увага у романі
“Над прірвою у житі” зосереджена на існуванні Голдена Колфілда,
який має здатність відчувати, має певні почуття, але вилучений з будь-
яких соціальних, політичних, релігійних систем. Душевна боротьба
героя, його психологічний стан на грані втрати свідомості. Людська
душа вагається між тим, щоб  будь за що триматися на плаву, кроку-
вати уперед чи здатися й загинути, тобто між життям і смертю.  Роман
стає протестом проти масового суспільства, яке нівілює та нищить
людську особистість.

І все ж, треба пам’ятати: Селінджер ніколи не сприймав такого
тлумачення відповідальності, без якого  уся етична концепція, якої
дотримувались і Камю, і Сартр, зруйнувалася б. Він “не вірить, що в
умовах, коли вибір повністю невільний, усвідомлення відповідаль-
ності, стоїчний гуманізм залишаються - зрештою, залишитися – не-
знищенними”[ 3, 36].

“Над прірвою у житі” -  унікальний твір, який з усією повнотою і
виразністю відображає процес накопичення цілої низки художніх тен-
денцій, які можна впізнати  в американській літературі, починаючи з
другої половини ХХ ст. і які складуть потім її специфіку і своєрідність.
Оцінюючи значення роману, А.Мєшков пише:  “через  десятиліття після
публікації роман став найважливішим добутком культури молодіжного
протесту, що поєднує найрізнорідніші  явища: поезію А. Гінсберга, про-
зу Д. Керуака. К. Кізі, рок-музику Д. Моррісона і Д. Джоплін і т.п.” [8, 24].

Взагалі, американський молодiжний рух увесь час зазнавав впливу
настроїв  героя свого улюбленого роману-бестселлера. Наприкiнцi 50-х poкiв
з легкої вдачi «бітникiв» невротична «колфiлдiвська» iнтонацiя заволодiла
мiльйонами послiдовникiв «нових лiвих». 60-i та початок 70-х pоків  пройш-
ли пiд знаком нiгiлiстичних, пiдкреслено емоційних  висловiв, що перегуку-
валися  з розмовами Колфiлда у школi Пенсi, але потiм фокус молодiжного
свiтосприйняття певною мiрою якiсно змiнився. “Я хочу побудувати дiм i
виростити сад... Я хочу, щоб у мене виросли дiти...” - позитивна та  конструк-
тивна мета. Причому, треба зважити, що це не капiтуляцiя, а лише пошуки
нового, того, що відповідало б духові часу.

Однією з головних рис, що поєднують письменника з плеядою
нонконформістів, є його загострена цікавість до проблеми місця мо-
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чення Ю. Караулова), в якому яскраво і своєрідно втілилися і сучас-
ний культурний дискурс, і «національна пам’ять конкретних носіїв існу-
ючої культури» [1, 129].
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однієї з вируючих нью-йоркських вулиць. Такі оповідні знахідки Дос
Пассоса як прийом монтажу, включення у оповідь різноманітних еле-
ментів масової культури  (новини, популярні пісні і т.д.)  певною мірою
наближають його творчу манеру до тієї, яку бачимо у романі Селінд-
жера: “it was so quiet and lonesome out, even though it was Saturday
night.I didn’t see hardly anybody on the street. Now and then you just
saw a man and a girl crossing a street, with their arms around each
other’s waists and all, or bunch of hoodlumy-looking guys and their dates,
all of them laughing like hyenas  at something you could bet wasn’t
funny. New York’s terrible when somebody laughs on the street very late
at night....” [11, 88] (“навкруги було так тихо  й порожньо, що ставало
ще тоскніше. На вулиці ані душі, хоча була субота. Іноді пройде якась
пара, що обіймається або хуліганіста компанія з дівчатами, гигочуть, наче ті
гієни. Нью-Йорк взагалі страшний, коли вночі порожньо і хтось гигоче...”

 Як і у кожному талановитому творі, в романі Селінджера не мож-
на і не потрібно розставляти всі крапки над «і». І  щоразу, перечитую-
чи роман, ми відкриватимемо його для себе заново. Настільки він
багатогранний  і глибокий, настільки багато стильових особливостей,
прикмет різних літературних течій містить у собі. Інакше, мабуть, він
би не був для нас і сьогодні, майже через  шістдесят років після
написання, таким цікавим.

Проте, хоча в романі ми можемо побачити елементи, характерні для
літератури екзистенціалізму, потоку свідомості, трансценденталізму,
декадансу і т.ін., безперечно, “роман витримано в реалістичній манері,
хоча відчутні традиції американського романтизму з його підвищеною
увагою до моральної проблематики, внутрішнього світу людини, з його
критикою ... бездуховності, з його абстрактно-утопічною позитивною
програмою” [9, 102].

Певною мірою “Над прірвою у житі” можна назвати предтечею
творів постмодерну : він, як і доробки постмодерністів, відображає
загальний абсурд життя, показує розрив соціальних та духовних
зв’язків, втрату моральних орієнтирів, описує маргінальну особистість
– продукт кризи життя.

Як бачимо, творчість письменника у цілому і його найбільш зна-
чущій твір опинилися у багатому і неоднорідному літературному кон-
тексті літературних пошуків останніх десятиріч минулого століття. Бу-
дучи унікальним продуктом цих пошуків, роман продемонстрував
свою динамічність і взаємозв’язок як по вертикалі (твори Твена, Джой-
са, Хемінгуея, Фітцджеральда, так і по горизонталі, надихнувши,
у свою чергу Капоте, Керуака, Берроуза, Мейлера, Дос Пассоса.
Роман може виступати як «прецедентний текст культури» (визна-
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ки літературознавців на свою романістику. „Чорна книга” стала спро-
бою письменника поєднати в романі антагоністичні культурні поняття
та традиції, різні стилі та часи, це були перші, проте досить вдалі
спроби авторської самоідентифікації.

Дебютний роман Орхана Памука „Пан Джевдет та його сини”, що у
1979-му році отримав престижну нагороду видавництва „Міллієт”, це роман
сімейної хроніки, події в якому відбуваються на тлі історичних подій від
періоду Джонтурків до панорамного зображення Стамбула за часів респуб-
ліканської Туреччини.  Значною мірою згаданий твір є автобіографічним.
„Пан Джевдет та його сини” – це, насамперед, роман про мою велику роди-
ну, хоча значною мірою запропоновано опис віртуальної сім’ї, змальованої
моєю фантазією”, – пізніше напише автор у книзі спогадів „Інші кольори”
[7, 128-129]. Звички та традиції своєї сім’ї автор переніс на персонажів
роману. Своєю нарацією Орхан Памук продовжив загальну модель
роману XIX століття, в якому панівним жанром був французький ро-
ман-ріка. Не дивно, що наступні твори письменника написані у зовсім
іншому стилі, у стилі співзвучному постмодерному типу творчості.
Попри все згадане, роман „Пан Джевдет та його сини” став подією у
літературному житті Туреччини. Орхан Памук не пішов шляхом своїх
попередників у зображенні сімейних злиднів далекого анатолійського
села. Героями його роману стала заможна сім’я, представники капітал-
істичного класу, які жили цінностями європейського суспільства.

Роман „Пан Джевдет та його сини” – це досить об’ємний твір, де
відчутні впливи класиків турецької прози ХХ століття. Особливо яскраво
проступає стиль  неперевершеного Огуза Атая, який, як зазначав сам
Орхан Памук, сформував його творчий світогляд. Починається роман з
переднього слова, де йдеться про весільні клопоти молодого Джевде-
та, торгівця крамниця “Налбуріє” та про місто-епоху Стамбул початку ХХ
століття (прикметно, що сімейно-побутовий роман за тематикою чи зоб-
ражуваним середовищем – урбаністичний); а в заключному слові – про
внуків героя, зокрема про художника Ахмета та про Стамбул 70-тих
років. Твір складається з 62-х розділів, де змінюються персонажі, істо-
ричні події, однак спільною особливістю всіх розділів є характеристика
соціально-культурного та політичного життя країни.  епоху натуралізму
сімейний роман користувався надзвичайною популярністю.

Наріжною рисою романів сімейного типу, програмним прикладом якого
вважається роман Томаса Манна „Буденброки” (1901), є зосередження ува-
ги на мотивах, пов’язаних з описом житла героїв, його оздоблення, речей, а
також наріжних подіях життя – заручини, весілля, свята, народження, смерть.

Орхан Памук, наслідуючи класичні традиції сімейно-побутового
роману, великого значення надає деталям, описам. Так, на початку
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Справжньою подією у літературному житті Туреччини стало оголошен-
ня рішення Нобелівського комітету та вручення престижної премії Орхану
Памуку. Переважне несприйняття та обурення на батьківщині письменника
йшло в розріз із загальним захопленням прозою “мегазірки” на Заході та
пожвавленням у перекладацькій справі, романи Памука перекладені соро-
ка мовами світу і виходять мільйонними накладами. Приємно відзначити,
що й авторитетне українське видання “Фоліо” не забарилося, й наприкінці
2006 вийшов друком перший український переклад (виданий окремою книж-
кою)  памуківського роману “Сніг”. Ажіотаж навколо постаті та творчого до-
робку Орхана Памука вдало пояснюється коментарем Шведської академії
А.Нобеля, адже лауреат «у пошуках меланхолійної душі рідного міста відна-
йшов нові знаки для зіткнення та переплетення культур» [ 9, 1]. І справді,
магістральною темою прози О. Памука, особливо яскраво представленій у
останній публіцистичній книзі «Стамбул: місто спогадів» є взаємини Сходу
та Заходу, конфлікт двох світів, центру та маргінесу.

Проза Орхана Памука „зіткана з цитат та алюзій, що мають за-
гально гуманітарне значення, вона позбавлена ідеологічної тенденції,
це проза постмодерніста, громадянина Всесвіту. Коли Памук пише
про втрату турками ідеї своєї національної самоідентичності, він ро-
бить це не заради ідеї, а заради того неповторного ліричного ефекту,
який при цьому виникає: сумна та красива тема, яку можна виконати
лише на турецькому музичному інструменті” [8, 1]. Стиль Орхана Па-
мука означений сумною музичністю та пильністю до найдрібніших
деталей, через копіткий опис яких постає текст роману.

Прикметно, що Орхан Памук, пишучи свої романи, неодноразово
звертається до детективного жанру, популярного жанру сучасності,
що знаменував перемогу розуму людини  над хаосом  та  абсурдні-
стю життя. Традиційно турецька література страждала лівоцентризмом
у поглядах. Єдиним об’єктом її дослідження були проблеми анатол-
ійського села – своєрідна модель соціального реалізму на турецько-
му ґрунті. Природно, що Орхан Памук через спробу порушити закони
жанру традиційного роману, довгий час отримував лише критичні відгу-

РОГ  Г.В.



92 93

збиралася одружитися: “Любе фортепіано!”, – подумала вона. “У моїй
улюбленій перламутровій кімнаті, – вона знову встала посміхаючись, і
подивилася на речі. Набір перламутрових крісел... Коли я була маленькою,
то не могла на них сідати, бо позолота їх покривал злегка поколювала ноги.
Я обожнюю ті крісла!” Помітивши, як жінки почали перешіптуватися
поміж собою, вийшла з кімнати. Люба кімната – велика, простора...
Наша люстра... Мій погляд зупинився на високих стелях з янголами,
яких я так боялась у дитинстві... Улюблене крісло батька... Крісла
оббиті оксамитом... Улюблена порцеляна матусі за склом серванта.
Цікаво, який посудний набір сьогодні дістала мати для обіду? Той,
що оздоблений блакитними трояндами? Напевне, ні, він перебився
та став недостатнім для нашої великої родини” [6, 511-512].

До загальної картини розпаду родинного гнізда додається конфлікт
поколінь. Так, у сім’ї, за описом автора, дружина Джевдета була справ-
жньою господинею, для якої домашнє начиння перетворилося на
фетиш. Коли сім’я переїхала у новий будинок, господиня перенесла
начиння будинку на свою половину і зараз все це  покоїлося під
густим прошарком пилу. “Скільки б я міг заробити грошей, спродав-
ши цей непотріб?”- промайнуло в голові онука Ахмеда, від чого йому
аж моторошно стало, „спродавши лиш декілька ваз, Хасан мав би
можливість випускати журнал впродовж шести місяців” [6, 553].

Цікавими є й описи відзначення свят родиною Ишикчи. Орхан Памук
описує святкування “Курбану байраму” (свята жертвоприношення) з деталь-
ним зображенням традиційної сімейної вечері – святкове м’ясо, плов із зе-
леним горошком, хлібний кадаїф з апельсином, та зображення особливої
атмосфери щастя в домі. Для порівняння Орхан Памук повторює деталь-
ний опис наступної святкової вечері, що мала місце через два роки, вже
після смерті господаря. Елементи трапези ті самі, але настрій зовсім інший.
Через внутрішній монолог пані Ніган автор передає душевний стан героїні:
“Вони вже перейшли до солодощів, але пані Ніган й досі здавалося, що
чогось не вистачає. Не Джевдета – це вона достеменно знала, – чогось
іншого. Це, як казала її покійна мати: “Ніган, доню, хочеться чогось з’їсти,
але що не знаю!”, Ніган так і не втямила, чого не вистачає, їй хотілося
насолодитися печивом, та в голову лізли різні думки: чому Осман по-
сварився з дружиною, чому Рафік відростив цю кляту бороду й вже
місяцями ходить надутий? Чому всі мовчать і засмучені?”, – раптом вона
зупинилась і через мить почала прокручувати в голові те саме” [6, 143].

Головний герой роману Джевдет, успішний підприємець, понад усе в
житті, цінував сімейний затишок та щастя: “Саме так!”, – подумав пан Джев-
дет. “Все було зроблено заради цього затишку. Заради тріскотіння вогни-
ща у печі, що ніжить вуха, та тепла, що дарує спокій” [6, 106]. За
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роману читач стає свідком ретельного пошуку головним персонажем
паном Джевдетом будинку для своєї майбутньої родини, у цьому кон-
тексті доречно підкреслити жанр аналізованого роману як „роману про
майбутнє” [3, 604-612]. Плануючи своє майбутнє, персонаж всю увагу
спрямовує на організацію побуту. Мріючи про будинок та сім’ю з вели-
кої літери, Джевдет ретельно обирає майбутнє помешкання молодого
подружжя – цегляний будинок на декілька поверхів у престижному рай-
оні Стамбула – Нішанташи. Коли він купує будинок та в уяві  малює
себе господарем, головою сім’ї, його переповнюють почуття радості,
задоволення від життя:  “Він відчував, як кохає Ніган. Раніше він багато
думав про бажання її кохати. Джевдет добре знав, що вона байдужа до
нього. Він знав і про те, що сім’я дівчини, якою б дивною й нерівною
здавалася йому, виховувала в дочці повагу та любов до майбутнього
чоловіка. Щоб переконатися у правильності думок, він ще раз все об-
міркував, його охопило хвилювання, він навіть на мить злякався, що з
очей покотилися сльози. “Я живу!” – радісно пробурмотів він” [ 6, 63].

Близько тридцяти років будинок у Нішанташи був притулком сім’ї Ишик-
чи, що обросла онуками та невістками. Велика сім’я жила за принципами
патріархального укладу життя. Управління справою батька лягло на плечі
старшого сина Османа – розумного керівника, хорошого батька, але зрад-
ливого чоловіка. Османа весь час долали докори сумління, коли він по-
рівнював себе з батьком, ідеальним сім’янином. Молодому чоловікові хот-
ілося змінити щось у житті, може, піти з батькового дому: “Осман вийшов з
кухні. “Один, два, три, чотири та шість”, – прорахував він сходинки, і як у
дитинстві, перескочивши останню, швидко увійшов до вітальні. “Я був ди-
тиною... Народився тут”, – прошепотів він. “Тридцять років тому! Ось уже 33
роки я піднімаюся по цих східцях, 33 роки я не залишаю цього будинку,
якщо не рахувати декількох поїздок по роботі та років служби в армії (...)
Його погляд впав на портрет батька і радість щезла в мить. “У мене є кохан-
ка, огидно чиню. Та що я можу вдіяти, життя без неї нічого не варте. Як жити,
на що сподіватися, коли не маєш коханої?” [6, 491].

Молодший син Джевдета Рафік після смерті батька вирішив пе-
реїхати на квартиру, мотивуючи це тим, що його діти підростають і в
будинку батька стає тісно. Мати була категорично проти такого рішен-
ня, бо усвідомлювала, що це розпад родинного гнізда. Та спинити
плин подій було неможливо. Врешті-решт на місці приватної садиби
було споруджено багатоповерховий будинок, просторий для всього
сімейства. Орхан Памук акцентує увагу на пріоритеті матеріальних
цінностей для сім’ї заможного підприємця, детально описуючи про-
цес придбання меблів та інших речей побуту для нового будинку.
Окрім того, показовою є сцена прощання з речами доньки Айше, яка
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місіонерів, що наводнили Туреччину. А зі справжніми Європейцями
– Вольтером, Руссо, Данте. Раптом він почав співати якийсь марш”
[6, 234]. Очима таких героїв, як Нусрет, Орхан Памук хотів показати
події у культурному житті Туреччини у період з 1905-го по 70-ті роки.

 Ще одним цікавим та характерним пасажем на тему суспільно-культур-
ного простору є роздуми Нусрета  з приводу прочитаного: “Я можу зробити
висновок з прочитаного на сьогодні: Античність виявилася найдовершені-
шою епохою за всі часи, її потрібно воскресити. Чому, запитаєш? ... Хочеш
суб’єктивний коментар? В Античності я вбачаю багато позитивниго, було б
чудово, аби наша історія могла б похизуватися таким періодом. Якщо я
скажу, що у нашій культурі є ціла купа недоліків, ні на грам не помилюся! Це
– розум, рівновага, гармонія та ще багато іншого... Напишу про це Геру
Рудольфу. Відішлю йому й примірник своєї книги. Цікаво, чи вважатиме він
мене мрійником? Так, нам не вистачає інтелектуальності. Я можу запевни-
ти, що Античність була епохою інтелектуальності” [6, 449-450].

Чи не найпоказовішою у наративних техніках Орхана Памука, вико-
ристаних у романі, є категорія часу. Просторово-часовий діапазон „Пана
Джевдета та його синів” охоплює приблизно столітній період історії ту-
рецького народу. Хронотоп роману протікає з минулого у теперішнє, за
традиційними уявленнями побудови сюжету роману: розділи, присвя-
чені опису подій 1905-го року; розділи, що зображають 1933-37-мі роки
та 58-59-ті роки; останні розділи, темою яких став опис подій 1970-тих
років. Однак у рамках такого традиційного часу, що тільки зовнішньо
оформлює текст, Орхан Памук постійно робить переходи з теперішньо-
го в майбутнє та з майбутнього в минуле. Таким чином письменник май-
стерно використовує у творі прийом нової літератури – принцип викори-
стання часу в часі. Наведемо один з прикладів, коли герой роману Омер,
від’їжджаючи зі  Стамбула, мріє про майбутнє: “Коли автомобіль про-
їжджав через міст, він подумав про Назли. Згадав те, про що вони гово-
рили місяць тому при зустрічі. “Чому обличчя дівчини час від часу чер-
воніло?” – думав він.  Я ж теж червонів. Дочка депутата. Чим може
допомогти депутат людині, що хоче зробити шалену кар’єру? Він уявив
себе чоловіком Назли та зятем депутата. В Анкарі він отримує хороші
пропозиції та заробляє багато грошей, всіх вражає його успіх та успіх
дружини. Говорять, що ніщо не може зломити пана Омера. Водночас
йому стає соромно від таких думок: “Що за безглуздя. Який сором!”, –
подумав він і посміхнувся. Почав розмірковувати, що йому сказати тітці
Джеміле з приводу крамниць та землі” [6, 134].

Раптовість часових зміщень, фрагментарність спогадів також слу-
гують авторській меті безпосереднього вираження взаємопроникнен-
ня обох часових планів нарації.
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іронією долі, молодший син виявився зовсім несхожим на батька.
Рафік, як і його дядько Нусрет, любив усамітнюватися та розміркову-
вати про життя. Його син Ахмет, художник-революціонер, продовжує
лінію Рафіка, який провів останок життя у Парижі за рахунок батькі-
вського спадка, не залишаючи хлопцеві нічого, окрім одного поверху
у сімейному будинку. У свою чергу, інший хлопець Джевдета,  Осман
та його син Джеміль займалися справами фірми. Таким чином виника-
ють дві  протилежні лінії: Джевдет-Осман-Джеміль та Нусрет-Рафік-
Ахмет. Як згадувалося на початку аналізу, роман “Пан Джевдет та
його сини” є досить біографічним. Спираючись на біографічні дані
письменника, нагадаємо, що дід Памука був доволі багатою люди-
ною, однак сини розтринькали його спадок. Батько Орхана Памука
залишив дружину та подався за кордон, до Парижа. Письменник де-
тально опише свої переживання з цього приводу у новелі “Дивитися з
вікна”. Більше того, дід прозаїка помер досить рано і господарством у
великому будинку в Нішанташи заправляла бабуся. Сцени сімейних
зустрічей за обіднім столом увійшли в романи письменника, а саме в
роман “Чорна книга”, що по-суті, є теж автобіографічним. Важливим
елементом є та обставина, що Орхан Памук довгий час мріяв стати
художником і професійно працював у цьому напрямі. Недаремно ро-
ман “Мене називають Червоним” є детективним романом про мистец-
тво мініатюри та й про мистецтво взагалі.

Досить суперечливою і цікавою є постать Нусрета, що уособлює в
романі трагічну долю інтелектуала. Він обожнював Європу і  вважав
себе одним із представників Жьонтюрків, переконаних шанувальників
всього європейського. Мандрував світом у пошуках істини, відправив
свою дружину до оселі батьків, бо на запитання: “Як ти сприймаєш те,
що європейські жінки не лише мріють, а й відстоюють рівність?” – вона
відповіла: “Вам краще знати, мій пане” [6, 81]. Нусрет був занадто про-
гресивним для тогочасного турецького суспільства. Його ненавиділи за
те, що він радив одружуватися з жінками-християнками, зважаючи на
їхню освіченість, незалежність та широкий кругозір.

Перед смертю, коли до нього приходив старший брат Джевдет,
Нусрет вів сповідь: “Саббахатін – так звали одного троянського коня.
Чи ти знаєш історію Троянського коня? Не знаєш! Отакої. Він навіть
не знає, що таке троянський кінь! Я тут зовсім самотній. Через те, що
я хочу зробити їм краще, не можу бути разом з ними. Вони вважають
мене чудним. Я ж думаю, що вони занадто інертні. Тут немає нікого.
А в Парижі майже кожен відає історію про троянського коня. Я не
можу переповісти, яку насолоду отримую, коли маю можливість спілку-
ватися з європейцем. Звичайно ж, я не маю на увазі цих мерзотних
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Заходу постійно присутній у творі. Власне кажучи, це характерна
ознака майже всіх романів Орхана Памука.

Лейтмотивом приходу чи відходу з будинку в Нішанташи є дзе-
ленчання дзвіночка, прикріпленого до дверей саду.

Помічаємо у романі й використання автором техніки літературно-
го цитування – це, наприклад, уривки з газет: “Наш прем’єр-міністр
зустрівся у Парижі з урядовцями. Було досягнуто позитивних змін у
справі Хатая” [6, 181], реклама, знову ж таки з газети: “Захищений
пристрій-охолоджувач Бурла: Фрідждер” [6, 182], оголошення в од-
ному з поїздів: “Прохання не плювати в салоні” [6, 507]. Цитата з
твору Голдерліна щодо протистояння Схід-Захід: “Схід, подібно до
неперевершеного Деспота з силою та світлом, що сліпить очі, при-
тискає людей до землі; людина там, перш ніж навчитися ходити, зму-
шена вчитися ставати на коліна, а перш ніж говорити – бити поклони
в молитві” [6,  273], вислів Гіппократа, використаний Гете: “Мистецтво
– вічність, а життя – мить” [6,  376].

Майстерне використання Орханом Памуком технік внутрішнього
монологу та потоку свідомості очевидне з наступних прикладів. Чекаю-
чи на лікаря для хворого брата, Джевдет поринає у внутрішній монолог:
“А що я роблю? Я працюю та незабаром одружуся. Мій старший брат
хворий, та він міцний як ріпа, помирати не збирається. Жінка-вірменка.
Через роботу у мене не залишається часу на кохання. Нарешті я одру-
жуся. Чекати – це нестерпно! А що написано там на склі?” [6, 480].

Ще один приклад. Рафік, який розмовляючи з Османом, на якусь
мить заворожено дивиться на хмари в небі, а думка лине: “Невелика
групка хмарок наздоганяє іншу, що трохи попереду. Він прошепотів:
“Членська дотація... Так, я маю прийняти рішення. Таке враження,
ніби ці хмарки чекають, поки їх наздоженуть інші... Членське асигну-
вання. Я помру. Всі ми помремо. Вони хочуть, щоб я заплатив членське
асигнування... Вони праві... Пізніше зможу все обміркувати. Нехай
Осман робить, подивимося, чи зможе... Хмарки наближаються одна
до одної. Чому я нервуюся через такі дрібниці? Сьогодні сходив на
футбол. Фенер-Вефа 1:0. А зараз повертаємося додому. Осман
гнівається через те, що я не вчинив так, як йому хотілося. Він пра-
вий... Однак всі ми помремо!” [ 6, 438].

Нарація має аукторіальний характер. Письменник описує героїв
так, ніби він вища сила, якій все відомо про життя персонажів до
найдрібніших деталей. Показовою щодо цього є сцена смерті Джев-
дета: “Ляжу після обіду!”. Потім він зрозумів, що не може дихати.
Якось, коли він був маленький, його залишили в кімнаті. Причинили
двері. “Двері чи ковдру?” Швидше, що ковдру, а зверху сів його стар-
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Яскравою жанровою ознакою роману Орхана Памука „Пан Джев-
дет та його сини” є звернення до символізації образів, яка реалізуєть-
ся за допомогою великого емоційного навантаження художніх дета-
лей. Показовим щодо цього є вибір символіки для зображення кате-
горії часу, тому основним символом є годинник. Наприклад, годинник
у будинку в Нішанташи символізує як час, так і розміреність та впо-
рядкованість сімейного життя. Коли пан Джевдет відвідує свою наре-
чену, він звертає увагу й на годинник, що ритмічно відбиває години,
це викликає у нього наступне порівняння: “сім’я, як годинник” [6, 34].
А під час святкування Курбану Байраму у сімейному колі з дітьми та
внуками, у 68-річного дідуся Джевдета виникає те ж саме порівнян-
ня: “(...) будинок, у якому все відбувається з правильністю та точні-
стю механізму годинника” [6, 106].

Символіка твору Орхана Памука подана поряд з описами побуту,
картини життя – з ретроспекціями, сповненими глибокого змісту діа-
логами, поетичними вставними оповіданнями. Різноманітний спектр
художніх засобів, використаних у творі, допомагає романісту створи-
ти об’ємну нарацію стереоскопічного характеру. Розглянемо ще дек-
ілька красномовних прикладів. Коли Мухітдін розсердився на Рефіка-
та, який у стані сп’яніння говорить, що він завжди заздрив сімейному
щастю його родини, й у нього виникало бажання розтрощити годин-
ник, який незмінно відбиває кожну хвилину [6, 485]. А онук Ахмед у
вечір, коли помирає його бабуся Ніган, звертає увагу на спокійне цокан-
ня годинника: “Він повернувся та подивився на годинник: була дев’я-
та година. “Нехай час пливе!” – прошепотів він, йому навіть захотіло-
ся завести годинник, але полінувався” [6, 586].

У розділі “Час та справжня людина” йде мова про інженера Оме-
ра, що придбав ферму та стару віллу.  Він перестав носити годинник
та став визначати час за сонцем, стверджуючи, що потреби в годин-
нику він уже не бачить. Герой розпочав нове життя.

Символіка твору, використана автором, пронизує структуру рома-
ну, сприяє глибшому розкриттю його ідейно-тематичної основи та своє-
рідності поетики роману, художньої системи митця.

Ще однією важливою особливістю роману є використання лейт-
мотиву. “Орхан Памук використовує лейтмотиви, що характеризують
героїв, у стилі Томаса Манна”, – пише дослідниця Гюрсель Айтач,
виділяючи наступні приклади, – “мруження очей пані Ніган, незг-
рабність Мелек, використання Омером імені Фатіх, звертання до Зія
– “привид”, через його постійне наслідування інших” [6, 278]. Окрім
того, письменник використовує лейтмотиви, що характеризують пев-
ну культуру, певні погляди на світ. Лейтмотив протистояння Сходу-
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під небом, а у “цьому світі, на землі” (ºu dünyada, ºu yeryüzünde). Чи
вислів – “вдягатися тепло” (sıcak giyinmek), вжитий у романі турецькою,
у нормативному вжитку означає, як “вдягатися товсто” ( kalın giyinmek).

Роман Орхана Памука “Пан Джевдет та його сини” справді заслу-
говує на особливе місце в новітній літературі Туреччини. Твір, а він є
першою прозовою спробою письменника, привертає увагу новатор-
ством у використанні наративних технік європейського зразка, побу-
довою сюжетних ліній та власне темою, що іншими прозаїками до
Орхана Памука не порушувалося, – життя заможного класу.

В основі ситуацій, описаних у романі, лежать складні конфлікти, в
яких персонаж змальовується у широкому соціальному контексті як
активно діючий індивід.

Проведене дослідження підтверджує думку, що твір Орхана Па-
мука „Пан Джевдет та його сини”, який має новаторський характер,
посідає чільне місце в турецькій романістиці останньої четверті ХХ
сторіччя. Роман-ріка, або роман сімейної хроніки представлений у літе-
ратурному дискурсі Туреччини досить широко. Зокрема, це твори Якуба
Кадрі Караосманоглу, які охоплюють період Танзимату аж до 1960-их
років. Це знову розповідь про сім’ї дрібних поміщиків, з паралельним
панорамним показом розвитку турецької історії того періоду (романи
“Будинок під аренду”, “Батько Нур”, “Анкара”, “Панорама”, “Содом і
Гомора”, “Дикий”). Романи згаданих письменників дійсно схожі в ідей-
но-сюжетному аспекті, якщо не брати до уваги ту особливість, що
описаний історичний період у памуківському романі – це сімдесят
років, тоді як Кадріосманоглу брав історичний проміжок найбільше у
п’ятнадцять – двадцять років” [5, 134].

Роман “Пан Джевдет та його сини” наділений всіма ознаками інди-
відуального стилю письменника, що буде проявлятися й у подаль-
ших творах романіста: елементи монтажу тексту з постійними цитата-
ми з інших літературних творів, занурення у минуле з різким перехо-
дом у площину реальності, довгі, за висловом самого письменника,
“барочні” речення.

На романі помітний вплив романістів дев’ятнадцятого століття.
Власне, й сам Памук підтверджує це: “Коли я писав роман “Пан Джев-
дет та його сини”, я настільки захоплювався літературою ХІХ століття,
що навіть не помічав її впливу на свої твори (...) Познайомившись з
прозаїками ХХ століття Вірджинією Вулф та Вільямом Фолкнером, зок-
рема модерним американським романом, зумів позбутися такого впли-
ву. Я переосмислив поняття норми в літературі, зрозумів, що світ літе-
ратури – це світ, що не має жодних кордонів та обмежень” [ 7, 13].
Так, Вільям Фолкнер міфологізує свою батьківщину. У його творах,
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ший брат Нусрет: він натягував ковдру для того, щоб малий не виб-
рався з-під неї. Тоді Джевдет теж не міг дихати. Я маю дихати! – поду-
мав він. Раптом він згадав про ліки. А потім почув, як хтось піднімається
сходами. Це несуть мій чай... Якби мені заснути... повітря? Це кри-
за... Коли вона мине, на мене будуть сваритися... Ляжу в ліжко...
Посплю... Він почав думати, як після успішно перенесеної серцевої
кризи підніметься з ліжка та обійме кожного. Раптом йому здалося,
що стілець піднявся у повітря, а стіл наблизився до нього. Він зро-
зумів, що сильно вдарився головою об стіл, що не може дихати і
задихається так, як багато років тому під ковдрою. Він напружив усе
тіло для того, щоб не вдаритися головою ще раз та, збагнувши, що
сил не залишилося, подумав: Я відчуваю себе так, як тоді під ковд-
рою. Жінка на мене дивиться, кричить, летить чай з підносом... А під
ковдрою тихо й кромішно!” [6, 201].

Головний розділ роману написаний від третьої особи, а “Зошит
споминів” – невеличка частина роману від першої особи. Нарація зга-
даного розділу більше схожа на оповідь, аніж на художній твір. На-
приклад, запис у п’ятницю, 24 грудня: “Хвороба не минула. Темпера-
тура тримається однакова. Почала нити спина від довгого лежання у
ліжку. Все, що я роблю цілий день, – читаю газети, як Обломов, не-
мічно лежу. Знову читаю Вольтера, Руссо, газети – альтернативи
немає. З ліжка інертно дивлюся на дерева та небо, які видніються з
маленького вікна. Це все, що я роблю день у день. Мені соромно за
своє слабке та виснажене тіло та гниючу від бездії душу” [208, 235].

Загалом позитивно оцінюючи роман Орхана Памука “Пан Джев-
дет та його сини”, турецький літерознавець Гюрсель Айтач цілком слуш-
но критично висловлюється з приводу лексичного рівня твору. Дослі-
дниця зупиняється на вживанні Памуком слова “серце”, що має у
турецькій мові певну специфіку. Справа в тому, що існує два слова
на його позначення – питомо турецьке “yürek” та запозичення з арабсь-
кої – “kalp”, останнє частіше використовується у переносному зна-
ченні. Автор роману не зовсім точно відтворює особливості згаданої
лексеми. На сторінці 201 головний герой Джевдет, відчуваючи біль зліва,
зойкнув: “Моє серце!” (Yüreğim), відтворивши правильний вжиток слова
„серце”  як органу тіла. Однак у назві одного з розділів “Голос серця”
(Yüreğin sesi) правильніше було б ужити лексему “kalp” замість “yürek”,
переконана Гюрсель Айтач [141, 282]. Наступною ілюстрацією лексич-
них помилок письменника є калькування висловів з іноземної мови, що
не прижилися на турецькому ґрунті. “Які тільки люди, о Боже, живуть під
цим небом” [208, 406] (досл. переклад виразу Ne insanlar var, ya rabbim
şu göğün altında) не властивий турецькій мові вислів, краще сказати не
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РЕЦЕПЦІЯ АНТИЧНОСТІ
В ТВОРЧОСТІ МІШЕЛЯ ТУРНЬЄ

 У західному літературному світі Мішель Турньє давно вважається
живим класиком. Уже після виходу його першого роману «П’ятниця,
або Тихоокеанський лімб» провідні французькі видання на кшталт «Le
Magazine Littйraire» та «Lire» почали приділяти йому неабияку увагу.
Після публікації «Вільшаного короля» та отримання Гонкурівської премії
багато західних науковців присвятили свої роботи Мішелю Турньє. Най-
відоміші серед них Арлетт Буломьє, Колін Девіс, Корнелія Клетке, Кірсті
Фергюсон, Лізбет Кортальс-Альтес, М. Купман-Турлінгс, Майкл Вортон
та Емма Вілсон, Салім та Андерсон. Широкого резонансу набула стаття
відомого структураліста Ж.Дельоза «Світ без іншого». Практично всі
словники та енциклопедії з французької літератури містять розділ при-
свячений Мішелю Турньє.

У радянські часи творчість письменника висвітлювали Токарев та
Ржевська. На пострадянському просторі його романами цікавляться
російські науковці та критики. Варто згадати критичний аналіз Смир-
нова та Асанової, дисертацію Моттіроні, статті В. Шпакова, І. Каспе,
С. Кузнєцова, В. Алташиної, З. Кірнозе.

На превеликий жаль, в Україні ім’я Турньє поки що не дуже відоме.
Ані літературознавці, ані видавництва не приділяють письменнику на-
лежної уваги, що залишається сумною загадкою, адже яскраві, пол-
іфонічні образи, багатство мовних засобів, метафізичний та онтологіч-
ний аспекти романів Турньє надають можливості для найрізноманітні-
ших та цікавих досліджень. Український читач може ознайомитись з
його творчістю здебільшого в російських перекладах. Українською ви-
дані тільки роман «П’ятниця, або Життя дикуна» та оповідання «Хай
радість завжди буди з нами». З критичних оглядів творчого доробку
відомого прозаїка  можна відзначити лише невеличку статтю В.Фе-
сенко «Мішель Турньє» («Всесвіт»,2000) та розділ, присвячений йому
в збірці «Алхімія слова живого» під її ж редакцією. З огляду на це
дослідження творчості письменника вітчизняними науковцями є вель-
ми перспективним та актуальним.

Зв’язок М. Турньє з античністю зумовлений не тільки тим фактом, що
його ім’я нерозривно пов’язане з реміфологізацією літератури ХХ століття. У
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зокрема „Сарторисі”, „Америка – це кров, піт, праця і щоденний побут
американців, це їхня молода історія, це старі боги індіанців і нова візія
американського щастя. Фолкнер творив новий міт, відшукуючи в струн-
кості та послідовності Нового Світу приховані початки суто американсь-
кої химерності та ірраціоналізму” [2, 130]. Орхан Памук, у свою чергу,
повертається у своїх романах до суто національного колориту, зану-
рюється в суфійську літературу, намагається максимально точно
відтворити менталітет турків. Усі його романи пройняті таємничістю
невідомого Сходу, що чарує своєю невичерпністю. У романі „Пан
Джевдет та його сини” Орхан Памук акцентує увагу на побуті, бажаю-
чи побачити зворотній бік речей через утаємниченість. Герої роману
нагадують маркесівських (Габріель Гарсія Маркес), також живуть в
органічному світі. „Вони борються і страждають, не розійшовшись із
своїм часом, бо пов’язані з ним і буттям через міт” [ 2, 131]. Через міт
проходить і памуківська іронія, знову перегукуючися з іронією Мар-
кеса, а це, як відзначив М. Бахтін - „народний сміх”.
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ху!.. Сонце, чи ти задоволене мною? Чи узгоджується моє преображен-
ня з твоєю блискучою сутністю?») [12, 377] як примитивне навернення
Робінзона до поганських вірувань, як це подається в статті В. Алташи-
ної «Естественный человек Д. Дефо и М. Турнье». «Перший період сво-
го перебування на острові Робінзон називає «земним», потім він долу-
чається до «повітря» - констатує автор статті й робить несподіваний вис-
новок: «і врешті-решт приходить до прославлення «сонця», культ
якого притаманний усім первісним людям. Робінзон заміняє віру
в Бога та Провидіння вірою в Природу та її сили, він повертаєть-
ся до пантеїзму стародавніх людей, до витоків розвитку цивілі-
зації, свідомо відмовляючись йти вперед, еволюціонувати та
прогресувати» (1). Очевидно, що прагнення позбавитися «важкості тіла»
відповідає платонівському порівнянню душі, замкненої в тілесній обо-
лонці, з морським божеством Главком, до якого за довгий час перебу-
вання в морських глибинах приліпився різноманітний бруд. Мушлі, во-
дорості й пісок вкривають зламане й покалічене хвилями тіло. Душа,що
зазнала подібних спотворень, має скинути з себе все зайве, що робить
її важкою й безформною, не дозволяє впізнати себе. Благання Робінзо-
на – це бажання античних філософів досягнути мудрості, а мовою хрис-
тиянських святих – безстрастя, що дозволяє наблизитись до Бога, зро-
бити так, щоб «подоба містила в собі образ і виправдовувала його»
[11,112]. В «Каспарі, Мельхіорі й Бальтазарі» Турньє знов використовує
образ сонця, який вже прямо ототожнює з особою Іісуса Христа («...чи-
сте серце сподівається на прихід Спасителя з тією ж надією, з якою
вартовий на валу чекає на схід сонця») [11,15].

Інший аспект «античної простоти» дуже вдало визначив С. Маркіш: «У
складному світі, що все більш ускладнюється, простота не може не при-
ваблювати. І ми тепер більш, ніж будь-коли раніше, розуміємо, що антична
простота – це зовсім не первісна примитивність умов та образу існування...,
а серйозність і сувора однозначність у ставленні до життя. Не тільки Са-
люстій (І в.до н.е.), що з відчаєм і скорботою згадує загублену староримсь-
ку мужність та моральний занепад своїх співгромадян, але й Апулей, ірон-
ічний спостерігач життя, не знає двох правд, не зробить спроби зрозуміти
кровожерливість, аби виправдати чи хоча б простити її» [7, 231]. На тлі роз-
глядання мистецтва як засобу простого віддзеркалювання дійсності, тобто
чистої констатації існування й нібито переможної ходи Зла, Турньє згадує
про справжнє призначення митця, а саме «пізнання та проповідь втраченої
істини, з’єднання світу, що розпадається». Це прагнення до пошуку істини
й відтворення цілісної картини світу, цей «етичний інтелектуалізм..., який ото-
тожнював доброчинність зі знанням» (5,13), має своїм корінням філософсь-
ку спадщину Сократа, який уперше привернув увагу античної філософії
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своїх творах він використовував сюжети не тільки й не стільки антич-
них міфів. Зв’язок творчості французького письменника з добою закладан-
ня фундаменту всієї європейської культури й західного мислення набагато
більш тонкий та глибинний, як і вся його творча манера. Він успадкував і
розвинув декілька визначних і неповторних рис античного мистецтва. І пер-
ша з них, за визначенням Вінкельмана,  - благородна простота. Це поняття
має подвійне значення. В часи, коли «новий роман» дещо втомив читача
карколомними експериментами в царині структури й мови, повернення
Турньє до класично простої й прозорої форми, за якою відкривалась
глибина філософської думки, було надзвичайно доречним і нагадувало
манеру видатних митців Стародавньої Греції, передусім Платона.

Цьому видатному філософові була присвячена дипломна робота ко-
лишнього студента Сорбонни. З міфологічною символікою Платона безпе-
речно пов’язані два значущих образи в романах Турньє: печери й сонця.
Печері, як більшості образів, створених письменником, притаманна бага-
топлановість, поліфонічність. В «П’ятниці, Або Тихоокеанському Лімбі»  вона
виступає як синтезований символ. Вона - сакральний притулок і місце на-
родження – поховання –воскресіння, що характерно як для античної міфо-
логії (схованка Зевса у дитинстві, хтонічне  походження богині плодород-
дя), так і для християнської системи символів (в печері ховаються пророки,
цар Давид, сім сплячих юнаків; в печері Йосиф Аримафейський ховає Іісуса
Христа, де Він воскресає; образ Христа-немовляти в європейському мис-
тецтві часто пов’язується з печерою, наприклад «Мадонна у скелях» Лео-
нардо да Вінчі, що, ймовірно, бере початок від апокрифічного Евангелія від
Фоми), і водночас вона уособлює платонівську алегорію духовного засліп-
лення. Цей символ вважається великою творчою знахідкою Платона, що
 вперше у грецькій літературі надав образу печери подібного змісту.  Турньє
знов повернеться до синтезу античного царства пітьми, хаосу, платоні-
вського втілення спотвореного знання й несправжнього існування та
печери як місця смерті – воскресіння в переказі біблійної історії трьох
волхвів. Символічне значення печери в романі «Каспар, Мельхіор і Баль-
тазар» отримують соляні копальні в Содомі, куди потрапляє Таор.

Натомість сонце являє собою один з небагатьох прикладів цілком
однозначного застосування античної й зокрема платонівської символі-
ки. Це – «володар світла» [10, 212], який, за Платоном, походить від ідеї
добра, що «є причиною всього, що слушне й прекрасне» [10, 212], і,
відповідно, її символізує. Це поняття в християнському вченні відпові-
дає ідеї Святого Духа. Отже, було б грубою помилкою трактувати мо-
литву Робінзона до сонця («Сонце, позбав мене важкості тіла!.. Навчи
мене іронії! Навчи мене безтурботності, веселої готовності приймати хви-
линні дари прийдешнього дня без розрахунку, без вдячності, без стра-
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існують. Я інколи відчуваю їх дотик і чую, як вони шепочуть мені темні
промови, яких я не розумію й боюсь зрозуміти одного дня...»), та бла-
гання до Орлеанської діви: «Спаси й молодого сеньйора Жіля де Ре,
змусивши його почути твій голос! Жанна, я не хочу залишати тебе! Жан-
на, ти – свята, зроби святим і мене!»  Але попри все співчуття до страж-
дань людей, що відчайдушно борються з темними «двійниками», Турньє
жодним чином не виправдовує й не мінімізує жах їх нелюдських зло-
чинів, передусім свідоме й жорстоке знищення дітей. «Двійники» пере-
могли і письменник залишає Богові судити переможених, але їх вчинки,
ті особливості вдачі, що призвели до них, не залишаються простим відоб-
раженням тогочасної дійсності. Вони уособлюють Зло, що стоїть за об-
разами смертних людей, як за персоніфікованими образами античних
богів і героїв крилися ідеї, що їх пізніше Юнг назве архетипами.

У творах Турньє Зло не просто змальовується, воно засуджуєть-
ся, але без прямолінійного резонерства. Засуджується саме тому,
що існує альтернатива. Турньє не вибухає викриваючими промова-
ми, нехай навіть вустами когось з героїв, але поряд з тими, хто пря-
мує у суцільну пітьму, він показує образи тих, хто обрав інший шлях,
зазнавши таких самих страждань і випробувань. Каспар не вбиває
Більтіни, Бальтазар не топить своє горе в крові фанатиків, що знищи-
ли його музей. А Таор не просто ухиляється від скоєння зла, він по-
годжується відбувати покарання за чужий борг, тобто за євангельсь-
кою заповіддю віддає «душу свою за друзів своїх», і тому, хоч не
бачить Спасителя, єдиний з волхвів долучається до Євхаристії, що
символізує пізнання істини і вічного життя.

Повертаючись до особливостей, притаманних мистецтву античних
часів, слід знов згадати слова С. Маркіша: «...стародавні люди дійсно
вміли ставити такі питання, які й зараз наполегливо вимагають відповіді...»
[7, 232]. Створивши «П’ятницю», «Вільшаного короля», «Каспара, Мель-
хіора й Бальтазара», «Метеорів», Турньє виявився гідним спадкоємцем
античних філософів, поєднавши еллінську мудрість з найвищою - єван-
гельською. Що, до речі, є природним і органічним, оскільки Платон, пер-
ший теолог, з його вченням про ідеї, космічного Деміурга та безсмертя
душі «для християнських мислителів... став справжнім посланцем Про-
видіння, яке зійшло на поган від Бога, аби таким чином підготувати се-
ред них дорогу для Євангелія» [5,18]. Климент Александрійський нази-
вав його «античним Мойсеєм», його наукові інтереси були тісно пов’я-
зані з релігіозними, за словами Віндельбанда, «в той час, коли первісна
наука греків відвернулася від міфологічних уявлень, а просвітництво, в
особі Сократа й софістів, ставилось до релігії відносно байдуже, Платон
знову встановлює живий зв’язок з релігійною свідомістю» [2, 372].
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до сенсу буття людини. Платон не тільки розвинув і поглибив цю етичну
лінію, але й надав їй системності, що підняло її до таких, незнаних ран-
іше метафізичних висот, що, за словами А.Вайтхеда, «вся європейська
філософська традиція складається з низки приміток до Платона» [4,7].
Античні мислителі усвідомлювали потребу людини, що почувалася са-
мотньою й беззахисною спочатку перед стихіями природи, потім перед
державною машиною або страхіттям нескінченних воєн, знайти мету й
виправдання свого існування в загадковому і непевному світі. А. Жаньєр
у своєму дослідженні філософських творів Платона зазначає, що, вра-
жений несправедливою стратою вчителя, мислитель змолоду бачив зав-
дання філософа «не стільки в тому, щоб окреслити систему побудови
світу, скільки в тому, щоб вказати шляхи до більш справедливого уст-
рою, до держави, де Сократ міг би жити й навчати вільно» [14, 3-4].

На одному з літературних форумів довелося почути думку шведсь-
кого читача, якого вразила спроможність Турньє «бути одночасно
збоченцем і моралістом». Те, що іноді бачиться як збочення, цілком
ймовірно походить від тієї особливості світогляду письменника, що
завдячує його прихильності до євангельського сприйняття каліцтва,
як фізичного, так і духовного. «Не здорові потребують лікаря, а хворі»
[8, 9,1-15] - витоки й першопричини страшних душевних страждань,
що інколи призводять до не менш страшних вчинків, логічніше шука-
ти в глибинах скаліченої психіки, збоченої свідомості. І тут Турньє йде
дуже своєрідним шляхом, що дивовижним чином поєднує античну
непримиренність до пороків з християнським співчуттям до їх носія.

На підтвердження цієї думки варто згадати інтерпретацію таких
одіозних постатей, як цар Ірод, або Жіль де Ре. Хіба не викликає
жалю, хоча б на мить, розповідь Ірода про його відносини з дружи-
ною Маріамною та синами, яке починається словами: «Я прожив
довше від усіх східних володарів, я найбагатший з них і як ніхто
облагодіяв мій народ. І я ж найнещасніша людина на землі, нікого
іншого так не зраджували друзі, не обманювали дружини, не знева-
жали діти, ні в кому іншому за всю історію людства не бачили такого
ненависного деспота» [11, 146]? Або гіркі слова його сповіді: «Адже
в мені уживалися дві людини – уживаються й зараз, в цю хвилину.
Одна з них – безжалісний володар, що кориться тільки закону вла-
ди... Але в мені крилася й слабка, довірлива, вразлива й боязка лю-
дина. І ось вона всупереч здоровому глузду все ще сподівалася,
що її діти будуть врятовані. Вона робила вигляд, що не помічає при-
сутності свого страшного двійника, що його поїдало жадібне власто-
любство, невблаганна жорстокість» [11,167].

Так само зворушують зізнання Синьої Бороди («диявол та його слуги
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ня до нього є, за словами Гадамера, найвищою можливістю людини.
А тому - «треба йти. Йти, щоб побачити. Відкрити очі й серце незнай-
омим істинам, вслухатись в нечувані досі слова...» [11,177]. Таке ми-
стецьке й філософське кредо видатного сучасного письменника, що
поєднав у своїй творчості вишукану простоту, неосяжні глибини та
безмежну свободу античної думки.
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У своєму пошуку відповідей на вічні питання Турньє теж йде шляхом
Сократа та його геніального учня. В. Фесенко так окреслює схему побу-
дови романів письменника: «Відкриття істини відбувається в діалек-
тичному порусі: теза – антитеза – синтез» [13,6]. Цей «діалектичний
порух» належить до безпосередніх ознак методу мислення й діяль-
ності Сократа. Можливо припустити вплив на Турньє не тільки Плато-
на-філософа, а й Платона-письменника, адже, на думку В. Кондзьол-
ки, «діалоги-трактати задумані Платоном як літературно-художній засіб
для вираження складної й суперечної діалектики людського мислен-
ня, розвитку думки, коли можна оперувати не лише абстрактними філо-
софськими категоріями, але й художньо-пластичними образами»(5,6-
7). Турньє вельми вдало використав цей спосіб передачі ідей, на які,
за його, по-французьки елегантним висловом, накинуто вуаль худож-
ньої фантазії. Позбавлений через провал l’agrйgation можливості пи-
сати наукові трактати,  він створює романи-притчі, де в мереживо літе-
ратурних колізій та символічних образів майстерно вплітаються найс-
кладніші філософські роздуми й поняття. Дія в них розвивається за
тим самим сценарієм інтелектуального двобою, що завжди має місце
в «Діалогах» Платона й уособлює образ його великого вчителя. «Його
слово, занурюючись у вже обговорену стихію всіх речей та подій,
намагається з’ясувати ще ніким не висловлену природу будь-чого.
Воно відтворює історію суперечливих висловлених поглядів і в різно-
голосому контексті силкується пізнати одвічний сенс блага, краси й
істини. Діалектика смислу розкривається у розмаїтті поглядів»[4,10].
Це свідчить про третю видатну рису, властиву стародавнім мислите-
лям: толерантність, повага до думки, її вільного розвитку.

Згідно з сократівським принципом, істина у Турньє не подається
в готовому вигляді. «В «Діалогах» Платона Сократ практично нікого й
нічому не навчає...,не поводиться і як пророк. Він просто втягує кож-
ного співбесідника у своєрідний інтелектуальний «агон» (змагання)...
І тут свою роль Сократ бачить у тому, щоб лише допомагати в пошу-
ках істини, спрямовувати людину на шлях, що веде до неї, вселити
віру в можливість відкриття того, що є, здавалося б, неприступним.
Його роль є насправді роллю духовної повитухи, покликаної допомогти
народити істину, тобто дати змогу дійти до неї власним розумом»[5, 7].

Цю нелегку задачу «духовної повитухи» в літературі ХХ століття і
взяв на себе Мішель Турньє. Його герої не просто окреслюють цікаві
й несподівані паралелі з найрізноманітнішими міфологічними постатя-
ми, не лише знесилюються від бажання «прокинутися від кошмару
історії» або потерпають від екзистенційного жаху самотності й відчу-
ження. Вони пам’ятають, що, як не пізнання Світла, то саме прагнен-
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видатний внесок в американську літературу (1996). «Улюблена»
(Beloved, 1987), найзнаменитіший роман Тоні Моррісон, її перший бе-
стселер, нагороджений Пулітцерівською (1988), а потім і Нобелівсь-
кою преміями (1993). Моррісон давно визнана класиком американсь-
кої літератури. Її твори глибокі за змістом, у них підняті серйозні про-
блеми афроамериканського населення США. Книги письменниці не
можна зарахувати до легкого читання, проте, вони популярні в усьо-
му світі. Моррісон бере активну участь у феміністичному русі, висту-
пає на негритянських конгресах.

Перший роман “Найблакитніші очі” (The Bluest Eye, 1970), опуб-
лікованний у 1970 р., був тепло сприйнятий критикою. Через декілька
років був опублікований роман “Сула” (Sula, 1974), що потрапив до
списку бестселерів. Потім Тоні Моррісон були написані романи “Пісня
Соломона” (Song of Solomon, 1977), який одержав Національну Пре-
мію Гуртка Літературних Критиків і Премію Американської Академії
та Інституту Мистецтв і Літератури, “Смоляне опудалко” (Tar Baby, 1981).
Крім вищеперерахованих творів, нею були написані романи “Джаз”
(Jazz, 1992), “Рай” (Paradise, 1998), які разом з “Улюбленою” (Beloved,
1987) увійшли до трилогії, роман “Кохання” (Love, 2003), книга “Гра у
темряві: Білизна і літературна уява” (Playing in the Dark: Whiteness
and the Literary Imagination, 1992), дитячі книжки “Великий ящик” (The
Big Box, 2000) і “Книга недобрих людей”   (The Book of Mean People,
2002), “Лев або Миша?” (The Lion or the Mouse, 2003), “Мурашка або
Коник?” (The Ant or the Grasshopper?, 2003), “Мак або Змія?” (The
Poppy or the Snake?, 2004).

Південь символізує те найгірше, що Америка дала чорношкірим
– расову дискримінацію, убогість, гніт та утиски. Проте Південь є тим
місцем, з якого беруть своє коріння чорна культура, історія і яке зав-
жди називатиметься «рідною домівкою» для свого народу. «Півден-
на домівка» також є притулком і для багатьох чорношкірих, народже-
них за його межами; це – «домівка» для тих, чиї батьки залишили
Південь багато десятиліть тому [2, 124].

Багато афроамериканських письменників у своїй творчості звер-
таються до «землі обітованної», до батьківщини свого народу, яка є
«домівкою» для головних героїв їх романів, що мріють влаштувати-
ся на Півдні і про стабільне життя там. Проте, з іншого боку, Південь
– з властивим йому сприйняттям «білого ідеалу» та відношенням до
чорної раси, як до неповноцінної, – є найбільш нестабільним місцем
для чорношкірих. Роберт Бон зазначив, що бінарне відношення
чорношкірих до Півдня є наслідком тієї обставини, що вони одночас-
но «надзвичайно обдаровані природною красою свого краю» та
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1 Коппард, Маргарита Ринатовна Лингвокультурологическое исследование афро-
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ПРОБЛЕМА «КОЛОНІАЛЬНОЇ ТРАВМИ»
В АФРО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ДИСКУРСІ ТОНІ МОРРІСОН

(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «BELOVED»)

Мета пропонованої статті полягає в аналізі принципів та особли-
востей афро-американської південної моралі і «чорної етики» (Black
ethic), як складових маргіналізованих постколоніальних культурних
традицій, що знаходять своє відзеркалення у белетристиці Тоні Мор-
рісон. Ці традиції набули висвітлення у романі Тоні Моррісон «Улюб-
лена» (Beloved). Актуальність наукової статті зумовлена станом вітчиз-
няних літературознавчих досліджень, в яких переосмислюються за-
гальнокультурний канон і переглядаються традиційні естетичні сте-
реотипи в оцінці багатьох явищ американської культури, що дає мож-
ливість відмовитися від сталого сприйняття творчості письменниці та
проаналізувати раніше недосліджені аспекти її творчості. У західно-
му літературознавстві проза Тоні Моррісон привернула увагу таких
відомих дослідників, як Джон Н. Дювалл (John N. Duvall), Філіп Пейдж
(Philip Page), М.Г. Гендерсон (M.G. Henderson), П.-Т. Рафаель (P.-T.
Rafael), а також вітчизняних літературознавців М.Р. Коппард, І.В. Гу-
сарову, О.В. Піскун, В. Бошняк, М. Зав’ялову, С.А. Пухнату1 та ін.

Письменниця афроамериканського походження Тоні Моррісон
(справжнє ім’я – Клої Ентоні Уоффорд) народилася 18 лютого 1931 р.
у невеликому містечку Лорейн (штат Огайо). Багата та барвиста про-
за Моррісон принесла їй міжнародне визнання. У своїх захоплюю-
чих, повних енергії романах письменниця всесторонньо розглядає
складний духовний світ темношкірих американців. Серед численних
нагород письменниці – медаль Національного Книжкового Фонду за
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Фактично фіаско їхньої першої фізичної близькості зумовлене тим, що
Поль Ді та Сеті у думках переносяться назад у минуле, до кукурудзяно-
го поля: «Looking at Paul D’s back, she remembered that some of the
cornstalks broke, folded down over Halle’s back and among the things her
fingers clutched were husk and cornsilk hair»5 [9, 51]. Еротизація кукуруд-
зяних зерен для Сеті – це спосіб знову пережити момент близькості з
Халле, своїм чоловіком: «How loose the silk! How jailed up the juice!»6

[9, 51], а для Поля Ді– це подія, за якою він міг тільки спостерігати та
знаходити сексуальне задоволення у спогляданні статевого акту між
Сеті і Халле. Водночас це і відчуття смаку молодих кукурудзяних по-
чатків, зірваних з тих самих зламаних стебел. Напевне, Моррісон хотіла
б, щоб її читачі провели паралель між Полем Ді, що очищає соковиті
початки качанів від шовковистих пасмів, і статевим актом, в якому Хал-
ле грається з лобковим волоссям Сеті та виставляє напоказ її жіночі
принади. Об’єднані разом, насолода Поля Ді від молочної кукурудзи та
статевий акт між Сеті і Халле, – це і є, реально існуючий смак дикого
життя для чорношкірих на Півдні: «The pulling down of the tight sheath
[зіставляється з чоловічим статевим органом], the ripping [асоціюється з
втратою Сеті цноти] sound always convinced her it hurt»7  [9,51]. «But as
soon as one strip of husk was down, the rest obeyed and the ear yielded
up to him its shy rows, exposed at last. How loose the silk. How quick
the jailed-up flavor ran free... How loose the silk. How fine and loose and
free»8 [9, 52]. У цьому уривку дістали виявлення два чуттєвих момен-
ти: насолода Сеті і Халле від їх першого сексуального досвіду і за-
хоплення Поля Ді від поїдання молодих молочних качанів кукуруд-
зи, зірваних зі зламаних ними стебел [3, 89].

Крім Південного пейзажу з його спокусливістю і чарівністю, повного
підступної краси, цей край відомий також своєю доброю вдачею і гостинні-
стю. Згідно з Чарльзом Р. Вілсоном, «мешканці Півдня мають традиційно
урівноважену вдачу – вибирають відповідний, загальноприйнятий або на-
лежний вихід зі складної ситуації, або спосіб вирішення певної проблеми у
відповідності до існуючих норм моралі у такий спосіб, щоб невихована по-

5 «Дивлячись на спину Поля Ді, вона пригадала кукурудзяні стебла, що зламалися
та зігнулися над спиною Халле, і свої пальці, які чіплялися за все, що траплялося, і
нарешті вчепилися у качани, обриваючи листову оболонку і шовковисті пасма».(Пе-
реклад наш. – В. С.)

6 «Як сочився під пальцями шовк! Які соковиті звільнені із зеленої темниці зер-
на!» (Переклад наш. – В. С)

7 «Звук тріску листя, що сповило качан кукурудзи, завжди здавався їй криком
болю». (Переклад наш. – В. С.)

8 «Але варто було здерти перший листок, як всі інші знімалися легко, і голі,
беззахисні тепер зернятка були представлені на огляд рядок за рядком. Як сочився
під пальцями шовк! Які соковиті звільнені із зеленої темниці зерна!.. Як сочився під
пальцями шовк! Яка покірність, і млість, і воля!» (Переклад наш. – В. С.)
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«знехтувані його моральною та етичною потворністю» [1, 165]. Філіп Падж
дуже красномовно говорить про роль Півдня у складному становленні аф-
роамериканців, як рівнозначного осередку суспільства США 7, 136]. Гово-
рячи про романи Тоні Моррісон, Падж зазначає, що у творах  письменниці
«минуле чорношкірих – це комбінація села та Півдня» [7, 209]. І «у той час як
герої романів Моррісон прагнуть щосили створити власну здорову індивіду-
альність та виявити самобутність на міській півночі, їм досить лише дійти
згоди з самими собою і з сільським південним минулим своїх  предків, щоб
тим або іншим чином поєднати своє минуле і сьогодення» [7, 217].

Можливо, Денвер, дочка колишньої рабині-утікачки Сеті («Улюб-
лена» (Beloved)), що виросла на волі, найбільш наближено до прав-
ди формулює суперечливе визначення минулого Півдня, коли вона
говорить про спогади своєї матері та Поля Ді про рабовласницьку
плантаторську садибу «Любий Дім», штат Кентуккі: «How come
everybody run off from Sweet Home can’t stop talking about it? Look like
if it was so sweet you would have stayed»2 [9, 29].

Але Денвер не в змозі усвідомити сутність «гіркої радості» життя у
«Любому Домі», «a place they cannot forget but can barely endure to
remember» 3 [9, 50]. Очевидно, «Любий Дім», - про який Сеті та Поль Ді
постійно згадують, - є віддзеркаленням того існуючого навколо них справ-
жнього світу, місцем, яке також резонує зі всією рештою персонажів
роману Тоні Моррісон. Не дивлячись на неоднозначність відношень аф-
роамериканських авторів до Півдня, все ж таки для багатьох з них, він
– це найважливіше, а подекуди і обов’язкове місце подій у романі, тому
що Південь – більш ніж «колишня домівка». Він завжди був і буде пер-
шоджерелом африканської американізації, місцем афроамерикансько-
го духу, що вкорінився й увічнився там. Для багатьох афроамериканців
Південь залишається місцем спокою та бадьорості, але і разом з тим –
місцем, яке зберігає криваву історію їх народу [4, 388].

В «Улюбленій» (Beloved) Т. Моррісон  звертається до різних аспектів
життя на Півдні у вигляді символів, спогадів і навіть еротичних фан-
тазій. Так, наприклад, «Sethe’s first two sexual encounters with Halle in the
tiny cornfield in Sweet Home, Kentucky, are redolent of sweet, ripe corn with
silk and succulent» 4 [9, 50]. Через вісімнадцять років, Сеті та Поль Ді
згадують цю подію після свого першого невдалого сексуального досвіду.

2 «Цікаво, чому всі ви, хто втік з цього «Любого Дому», ніяк не припините говорити про
нього? Якщо він такий любий, може варто було там зостатися?»  (Переклад наш. – В. С.)

3 «Те місце, яке вони ніколи не зможуть забути, і при одному лише спогаді про
яке, відчувають нестерпну біль».(Переклад наш. – В. С.)

4 «Перший сексуальний досвід Сеті та Халле [рабів з плантаторської садиби
«Любий Дім»] відбувся на кукурудзяному полі «Любого Дому», серед кукурудзяних
стебел та пахощів солодких, соковитих початків качанів з шовковистими пасмами».-
(Переклад наш. – В. С.)
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“Did you kill it?”
«Yes, sir». 9 [9, 311-312].
Допит продовжується до тих пір, поки Сіксо не пропонує свою

версію трактування того, що шкільний вчитель називає «крадіжкою».
Якщо це не називається «крадіжкою», то шкільний вчитель бажає
знати, що це: «What is it then?» 10 [9, 312]. Сіксо знаходить відповідне
пояснення, яке вказує на знання свого «місця» в якості рухомого майна
або раба: «Improving your property, sir»11[9, 313], та для відвертого
підкреслення справжньої «удаваної пошани» до шкільного вчителя,
постійно використовує обов’язкове «сер». «Sixo plant rye to give the
high piece a better chance. Sixo take and feed the soil, give you more
crop. Sixo take and feed Sixo give you more work»12 [9, 313]. Шкільний
вчитель розуміє логічність пояснення Сіксо, але «beat him anyway to
show him that definitions belonged to the definers-not the defined»13

[9, 314]. З іншого боку, шкільний вчитель відлупцював Сіксо також
через те, що той вийшов за межі дозволеного, забув своє «місце»
рухомого майна, раба, і спробував поводитися як особистість, розум-
на людина, а відтак він має бути поставлений на своє місце. Норо-
вистість, що присутня у поведінці Сіксо, присікається биттям бато-
гом, який існує для того, щоб щодня вселяти чорношкірим відчуття
неповноцінності. Але, не дивлячись на деякі успішні спроби Чорнош-
кірих «обдурити» Білих, граючись з ними у покірність, вони все ж таки
визнавали та приймали нормативність і традиційність правил поведін-
ки у присутності Білих. Один з видатних дослідників культури Півдня
Чарльз Вілсон стверджує, що «життєво важливою позицією на Півдні
було дотримання расових манер та покірності, - це означало, що Чор-
ношкірі жили постійно з відчуттям страху, в атмосфері щоденного за-
лякування і нескінченного побоювання» [8, 520].

9 «Отож, це ти вкрав це порося? Вірно?»
«Ні, – сказав Сіксо, але з ввічливості, не зводячи очей з м’яса, додав: – Сер».
«І ти кажеш, що не крав його, дивлячись мені прямо в очі?»
«Ні, сер. Я його не крав».
Шкільний вчитель посміхнувся.
«Це ти його зарізав?»
«Так, сер. Я». (Переклад наш. – В. С.)
10 «І ти ще сміеш говорити мені, що це не крадіжка? А що ж це тоді?» (Переклад

наш. – В.С.)
11 «Турбота про Вашу власність, Сер». (Переклад наш. – В. С.)
12 «Сіксо сіє жито, вибираючи для неї найкращу ділянку. Сіксо обробляє та поїть

землю, щоб у вас врожай був більший та кращий. Сіксо поїть та годує Сіксо, щоб потім
він міг принести вам якомога більше користі». (Переклад наш. – В. С.)

13 «Проте вчитель все рівно побив Сіксо, щоб наочно продемонструвати, кому
належить право давати визначення речам і вчинкам – у будь-якому випадку, не тому,
хто сам підлягає визначенню». (Переклад наш. – В. С.)
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ведінка розглядалася, як аморальна» [8, 435]. Під мешканцями Півдня,
Вілсон має на увазі, звичайно ж, білих жителів. Згідно Вілсону, ця
модель поведінки означає, що «кодекси, закони і методи моралі пе-
реплетені з метою обмежити особистісну агресію і зберегти соціаль-
ний устрій за допомогою тиску на суспільство та засвоєння індивіду-
альної мотивації» [8, 450]. «Існують певні «норми моралі», які зумов-
люють правила поведінки, вияв шани та поваги до людини, яка зна-
ходиться вище за рангом, що відображається у ввічливій мові (на-
приклад: «так, сер», «ні, мадам»); під «нормами моралі» також маєть-
ся на увазі необхідність дотримуватися зобов’язань у сім’ї, привітно
сприймати сусідів, а також захищати слабких і безпорадних» [8, 459].
Також існує «кодекс гарних манер, що глибоко вкорінився і серед
чорних на Півдні» [8, 462]. Вілсон цитує спостереження Фредеріка
Дугласса: «чорна етика» (Black ethic) бере свій початок від подібного
їй африканського кодексу моралі» [8, 470]. Згідно Дугласса, «на всьо-
му білому світі не знайти суворішого дотримання виконання закону
пошани до людини, яка знаходиться на вищому соціальному щаблі,
аніж у чорношкірих. У світі не існує кращої «сировини» з виготовлен-
ня справжніх джентельменів, ніж африканської» [8, 472].

«Чорна етика» (Black ethic) або шана до людини, яка знаходить-
ся вище за статусом або расою, є «подвійною традицією»: дотри-
мання правил поведінки з білими контрастує з Південним расизмом.
Традиції і звичаї Білих мешканців Півдня, принесені з Європи, зміша-
лися з традиціями поневолених чорношкірих з Африки, що  призвело
до двозначної поведінки з обох сторін: відверте прагнення з боку
Білих продемонструвати свою «пошану» до чорношкірих, які пово-
дилися по відношенню до Білих згідно зі встановленими самими ж
Білими правилами, відвертими та завуальованими діями (маскуючи
свої справжні почуття під товстим прошарком показності), при цьому
вказуючи чорношкірим на те, що вони постійно повинні демонстру-
вати Білим знання свого «місця» і бажання на цьому «місці» залиша-
тися. Іноді ця підступна двозначність з боку чорношкірих означала,
що потрібно щось вкрасти, щоб поліпшити свою мізерну частку їжі, а
потім брехати і приховувати це» [6, 140]. Так, наприклад, розмова
між чорним рабом Сіксо та шкільним вчителем, що заміняв господа-
ря-рабовласника. Вчитель звинуватив Сіксо у крадіжці одного з гос-
подарських поросят:

“You stole that shoat, didn”t you?’
“No. Sir.” said Sixo, but he had the decency to keep his eyes on the meat.
“You telling me you didn”t steal it, and I’m looking right at you.’ School

teacher smiled.
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ДЖ. Р. Р. ТОЛКІН І ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ

Окремою проблемою вивчення доробку видатного англійського
міфотворця Дж.Р.Р.Толкіна, зумовленою неординарністю та
самобутністю цього доробку, є загальне позиціонування творчості
письменника та встановлення її приналежності до певних течій. Одним
з суттєвіших питань ідентифікації творчості Толкіна залишається її
зв’язок з літературним процесом ХХ століття, зокрема з літературним
процесом Великої Британії. Оскільки хронологічно письменницька
діяльність Толкіна охоплює п’ять десятиріч (20-ті – 60-ті рр.), то цілком
природною є проблема її співвідношення з реалістичними течіями цієї
доби, з англійським модернізмом, з поширеним у між- та повоєнні
роки екзистенціалізмом та навіть з розпочатим у другій половині
століття діалогом модерну і постмодерну.

З точки зору об’єктів зображення найменш спільних рис фантастичний
часопростір Арди має з літературними системами відображення
дійсності, створеними за допомогою реалістичного методу. Навпаки,
романи Толкіна ніби заперечують усі надбання реалізму, починаючи з
чосерівської доби, адже, як відомо з біографії Толкіна, “Кентерберійські
оповідання” Чосера він вважав одним з останніх, а не перших видатних
творів англійської літератури [26, 39 – 40]. Інші згадані течії ХХ ст. виникли
як нащадки символізму та декадансу кінця ХІХ ст. і несли у собі енергію
незадоволення позитивізмом та спробами реалістів раціональним
шляхом встановити соціально детерміновані межі внутрішнього
простору особистості. Модерністи (В. Вульф, Дж. Джойс, Д.Г.Лоуренс
та інші) входять у літературу із стійкою вірою у безмежність
внутрішнього світу людини і починають досліджувати його, сміливо
експериментуючи з формою літературного твору. Саме в цей час
(напередодні Першої світової війни) Толкін створює перші нариси з
історії Середзем’я. Але якихось формальних ознак модерністської
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Подібні «кастові правила поведінки» «білого» суспільства були
створені для того, щоб обгрунтувати соціальну межу між расами. Така
система передбачала суворе дотримання регламентованих відносин
між «чорним» і «білим» народами. Таким чином, модель «правиль-
ної» поведінки вимагала від Білих не звертатися до Чорношкірих з
чемним виразом «містер» або «місіс», жодного  рукостискання або
легкого торкання капелюха на знак вітання при зустрічі з Чорним. З
іншого боку, гарним тоном вважалося, що Чорношкірі повинні звер-
татися до всіх Білих з належною пошаною, не повинні близько набли-
жатися до Білих на тротуарах, а також повинні входити до будинку
Білої людини через чорний хід [5, 188].

Проте, не зважаючи на славнозвісну південну гостинність, що асо-
ціювалася лише з “білою” культурою виключаючи темношкірих, як
соціальну одиницю зі своїми унікальними звичаями та традиціями,
темношкірі розвивали власну особисту дисидентську культуру само-
захисту, для того, щоб гарантувати своє виживання перед обличчям
дискримінації та інших спроб знищення їх самобутності. Л.П. Фультц
пропонує термін, що відповідає цій культурі самозахисту – «чорна
етика» (Black ethic) – поняття, яке функціонує у межах південних тра-
дицій, але не засноване на моральних засадах. Доцільність започат-
кованого поняття зумовлена небхідністю тогочасного суспільства, як
виклик мінливим та свавільним південним звичаям. Положення тем-
ношкірих на Півдні було доволі хитким, а відтак їм довелося присто-
совуватися до мінливих обставини тогочасного суспільства.
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свою чергу зв’язок між подіями “Володаря Перснів” та “Сильмариліону”
в межах Середзем’я є цілком лінійним, а ремінісценції про минуле у
першому творі створюють історично-міфологічну ретроспекцію, яку б
могли створити для “Улісса” книги з історії та міфології Ірландії. Іншими
словами, Джойс, як й інші модерністи, міфологізує сучасність заради
включення особистості у вічність, а Толкін створює альтернативну,
“позасучасну” реальність міфу (яку він називає “subcreation”), де не
існує особистості як такої, оскільки не існує ХХ століття з його
фіксацією на внутрішньому світі людини. За тонким спостереженням
Н.Айзекса: “… на відміну від Джойса, Паунда і Еліота, природа алюзій
у творах Толкіна не є вишуканим витвором майстра головоломок,
сповненим надмірного інтелектуалізму. Гра “розгадування”
перетворилася у Толкіна в п’єсу, де нема чого розгадувати” [20, 5].

З іншого боку, порівняння, запропоноване С. Таскаєвою, набуло б
значно більше сенсу, якщо б вона замінила у цій пропорції “Сильмаріліон”
на середньовічні твори, у котрих Толкін знаходив натхнення для
створення власного світоландшафту. Том Шиппі, якій теж порівнював
“Володаря Перснів” з “Уліссом” Джойса, зробив у “Дорозі до Середзем’я”
таке зауваження щодо цих двох творів: “Можна помітити, що стародавня
історія використовуються в “Володарі Перснів” зовсім не так, як, скажімо,
в “Уліссі” Дж. Джойса. В останньому зв’язок між гомерівських “міфом” і
сучасним романом будується на іронії та трансформації, більше того, як
це не дивно, міфові там надається вищий і стійкіший статус чогось
простішого, більш архетипового, ближчого до священного й
божественного. На відміну від цього, Толкін був, перш за все,
переконаний, що його першоджерела, такі як “Беовульф”, “Едда”
Сноррі або “Брут” Лагамона, були творіннями таких самих людей, як
і він сам, – тих, хто використовує давні історії для сучасних цілей”
[23, 189]. Уточнюючи думку Т. Шиппі (наважившись розкодувати
“сучасні цілі” як безпосередні цілі автора, а не сучасні цілі літератури,
як це може здатися), можна сказати, що Толкін не намагався
узагальнити чи спростити “складність” сучасності за допомогою міфу,
а навпаки, увійти у “складність” стародавнього міфу озброєним
певними здобутками сучасності.

Одним з таких здобутків сучасності можна вважати надбання
філософії екзистенціалістів, яке виявилося у розширенні меж свободи
особистості та ствердження можливості вільного вибору. Але,
незважаючи на те, якої важливості набуває у Толкіна категорія вибору,
його творчість в цілому важко співвіднести з діяльністю
екзистенціалістів-літераторів. Певною мірою Середзем’я навіть
виступає антитезою “світу абсурду” екзистенціалістів, а його герої зовсім
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прози, таких як, наприклад, суб’єктивізм зображення, використання
техніки “потоку свідомості”, імпресіоністична манера письма тощо, ми
не знайдемо у Толкіна, а його міфологізм намагається не пояснити чи
структурувати внутрішній простір людини, а створити інший простір,
якомога більше віддалений від людини ХХ ст. Отже, здається, що
зв’язок прози Толкіна з англійським модернізмом не є первинним, і
досліджувати його треба за допомогою глибинного аналізу семантико-
образних контурів відповідних текстів.

Зразком такого аналізу є розвідка російської дослідниці С.Таскаєвої
“Творчість Толкіна і англійський модернізм”, де доробок письменника
розглядається суто у контексті літературного процесу Великої Британії
першої половини ХХ ст., і робляться висновки щодо необхідності вписати
його в естетичну парадигму модерністів [12, 1]. Підстави для такого
висновку дослідниця, спираючись на праці П. Конрада, знаходить, по-
перше, у спільному корінні відповідних творів, які дослідниця бачить у
творчості Л. Керрола. Твори Керрола про Алісу вона називає
визначальним для модерністів містком від романтизму до символізму,
а також своєрідним гральним майданчиком для експериментів із словом
[12, 4]. І хоча нам важко погодитися з С.Таскаєвою у тому, що модерністські
спроби “вивільнити” слово від необхідності бути лише знаряддям
відображення дійсності, додати йому авторського значення, зробити
самодостатнім і впливовим об’єктом зображення виступали лише
відгуком на творчість Л.Керрола, висновки про зв’язки мовної гри
останнього з грою філолога Толкіна звучать переконливо.

Другим кроком С.Таскаєвої є порівняння художніх методів модерністів
і Толкіна, яке концентрується навколо, як це можна передбачити, поняття
міфологізму. Цілком слушно дослідниця вказує на те, що у модерністів
інша реальність, яка стоїть за матеріальністю світу, стає осяжною за
допомогою міфологічного або символічного методу, причому про цю
реальність ніколи не говориться напряму, оскільки вона утворюється
мережею натяків, асоціацій, символів [12, 8]. Але далі, порівнюючи цю
“іншу реальність” модерністів з Середзем’ям Толкіна, вона робить
висновок, що “Володар Перснів” співвідноситься з “Сильмариліоном”
так само, як “Улісс” співвідноситься з “Одіссеєю”, причому як “Одіссея”,
так і “Сильмариліон” виступають як інваріанти міфу [12, 9]. Такий
висновок суперечить логіці поєднання міфологічних нашарувань
згаданих творів: переплетення системи образів “Улісса” і “Одіссеї”
здійснюється, як і було згадано, не лінійно, а за допомогою мережі
символів, опосередкованих алюзій та натяків, при чому “Одіссея”
одночасно надає глибини коливанням настрою, просторовим
переміщенням та рухові думок героїв та структурує хаос сучасності; у
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Спроби встановити окрему традицію, до якої належав би Толкін, у
чомусь перехрещуються з пошуком витоків сучасного жанру фентезі.
Секція “Фентезі” з “Оксфордського довідника з англійської літератури”
називає серед перших творців “Інших світів” Лорда Дансені, У. Морріса,
Е. Еддісона та інших, зауважуючи при цьому, що їхній вплив на Толкіна
був незначним [25, 350 – 351]. Проте критики продовжують звертатися
до цієї проблеми і пропонують свої набори авторів “romance”, з якими
Толкіна можна “поставити в один ряд”. Не викликає подиву, що багато
дослідників проводять паралелі між світом, створеним Толкіном, та
художніми системами доби романтизму (К.Сіман, С.Кальдекотт).
Чимало авторів зосереджуються на зіставленні спадщини Толкіна з
творчістю якогось конкретного міфотворця: Т. Вуд обирає в якості
такого автора Філіпа Сідні,  Д.Слай – Джона Мільтона, Ч. Нуд – Уільяма
Блейка. Проте найбільш аргументованим виглядає порівняння Т.
Шиппі, який в новій монографії “Толкін. Автор Століття” звертається до
ХІХ ст. і таких філологів, що вдавалися до “реконструкції” національних
епосів на базі розрізнених легенд та пісень: Е.Леннрота, укладача
фінської “Калевали”, братів Грімм, Н. Грундтвіга [22, xv]. Про принципову
можливість таких експериментів з міфологічним матеріалом писав
Н.Фрай, зауважуючи, що матеріал “Калевали” прекрасно підходить
для такої реконструкції [18, 56]. Відповідно, міфологію Толкіна дійсно
можна назвати літературним експериментом, певна частина якого
полягає в творчій реконструкції невикористаних за історичних обставин
ресурсів давньоанглійської епічної поезії.

Оскільки творчість Толкіна важко пояснити певними літературними
домінантами ХХ ст., деякі дослідники шукаюсь такі пояснення у його
історії та спричинених нею духовних запитах. Дійсно, сама драматичність
цієї історії дає підстави для подібних пошуків. Як коментує особливості
трансформації традиційних міфологічних сюжетів у ХХ ст. А.Нямцу в статті
“Традиційні сюжети (проблеми теорії)”, відкритість традиційних структур
зумовлена специфічними запитами сприймаючого духовного континууму
та найвиразніше вона реалізується у динамічному і драматичному ХХ
ст., яке вільно обходилося з попередніми культурними взірцями і активно
вторгалося в їх основоположні онтологічні та характерологічні домінанти
[9, 36]. Отже, один з ракурсів вирішення проблеми, поставленій в цій
розвідці, – це встановлення, які саме запити духовного континуума
підштовхнули Толкіна до настільки сміливої трансформації міфологічних
мотивів та інтеграції їх у складну художню систему.

Дослідниця В. Флігер у монографії “Питання часу” відносить Толкіна
до покоління авторів, “ескапістський поштовх” у творчості яких
пояснювався Першою світовою війною: Д.Ліндсей, Е.Еддісон, М. Пік
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не “чужинці” у цій країні: вони утворюють разом з нею справжню епічну
цілісність, і це відбивається на поетиці та філософії творів Толкіна.
Вихідне положення екзистенціалізму “існування передує сенсу” не
спрацьовує у позасучасній міфологічній системі Арди. У Середзем’ї
саме сенс передує існуванню, відповідно до того, як слово у ньому
передує його розгорнутій реалізації у міфі. Якщо міф можна назвати
“першим типом художньої цілісності твору” [4, 59], то міфотворчість
Толкіна безсумнівно є спробою повернутися до такого типу цілісності.

У статті “Метафора і жанр у контексті розподоблення міфу” Б.Іванюк
пише, що “міметично орієнтоване мислення як таке, як продукт історично
зумовленого відчуження від буття, завжди схильне до співвіднесення
художнього цілого з образом світового цілого, і ця обставина суттєво
ускладнює можливість репродукування змісту міфологічного, тобто
абсолютної свідомості та спонукає до його опосередкованої реконструкції,
заснованої на мнемозисі культури” [4, 59]. Можна припустити, що саме
неміметичне за своєю орієнтацією, міфологічне мислення намагається
втілити Толкін у своєму художньому світі, і таким чином, проблема
“відчуження від буття” просто не зможе знайти у ньому простір для
розгортання. У свою чергу, категорія вільного вибору вирішується на
терені Середзем’я у дихотомії з категорією фатуму або провидіння,
що обумовлено і космогонією цього світоландшафту, і католицьким
віросповіданням самого письменника.

Російський дослідник Р.Кабаков робить припущення про ізоляцію (з
вагомою долею самоізоляції) Толкіна у літературному процесі ХХ ст. [5, 6].
Він зауважує, що письменникові була “чужа вишукана проза Дж.Джойса і
В.Вульф, загальна безвихідність творчості Ф.Кафки і екзистенціалістів,
інтелектуалізм Т.Манна і Г.Гессе” [там само]. Натомість Р.Кабаков відмічає
наявність іншої літературної традиції, до якої, за його твердженням, належав
Толкін. Джерела цієї традиції він бачить поза межами ХХ ст.: у поемі
Е.Спенсера “Королева фей”, а її представниками вважає Дж. Макферсона,
У.Блейка, Дж. Макдональда, У. Єйтса, У. Морріса тощо. Останнього Кабаков
називає “літературним вчителем Толкіна”. Для цієї традиції було характерними
поринання у світ власної фантазії, яка утворювала чарівний “Never-Never Land”
з його власними законами. Думка Кабакова перегукується із зауваженням
У.Еко, який, говорячи про три типи оповіді про минуле, першою назвав
традицію бачити у минулому лише атмосферу, сприятливу для проявів
власної фантазії, хоча Еко вказує інші хронологічні рамки: “Перший спосіб
– romance. Від романів бретонського циклу до Толкіна, включаючи й
“готичний роман”. Тут минуле використовується автором як антураж, як
привід, як фантастична передумова: середовище, що дає волю уяві…
“Romance” – це історія про “десь там” [15, 640].
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до гуртка філологів-літераторів “Інклінги” і був його близьким другом
та однодумцем, писав про удавану близькість легенд про Середзем’я
та Другої світової війни: “Ці історії не для того були написані, щоб
віддзеркалити якусь конкретну подію реального світу. Все навпаки:
реальні події почали, у жахливий спосіб, підтверджувати вільну
вигадку автора” [16, 193]. Особливість міфотворчості Толкіна полягає
саме в її автентичності, яка дозволяє поширити на неї “формулу
Гримма”, як її називає А.Гуревич: “Треба шукати не історичне в
“Нібелунгах”, а нібелунгове в історії” [3, 30].

Питання про алегоричність творів Толкіна та проблема їх пояснення
у контексті загального літературного процесу двадцятого століття
перетинаються у ще одному важливому пункті: належність Толкіна до
письменників жанру фентезі. Український дослідник Д.Павкін, який
займався лінгвокогнітивним аналізом творчості Толкіна, називає
письменника засновником жанру фентезі, а тексти самого Толкіна та
усіх інших авторів фентезі він трактує як алегоричні за своєю сутністю,
такі, що дають інтерпретацію світу в термінах алегорій, інакомовлення,
форма якого умовна [10, 179]. Важко погодитися з таким розумінням
Середзем’я (хоча Д.Павкін значно розширює межі терміна), але думка
про визначальний вплив Толкіна на жанр фентезі здається цілком
слушною і є загальнопоширеною. З іншого боку, російський дослідник
жанрової природи творів Толкіна С. Кошелєв розглядає “Володаря
Перснів” як жанрову модифікацію філософсько-фантастичного роману
поруч з творами У. Голдінга та К. Уілсона [6, 3]. Поняття “інакомовлення”
у зв’язку з текстами Дж. Толкіна і К.Льюіса є базисним для дисертаційного
дослідження М. Штейман, яка доводить приналежність фентезі у межах
“великої літератури” до розряду тематики, а не жанру [14, 3].

Питання про співвідношення фентезі і наукової фантастики
залишається спірним, наприклад, Енциклопедія наукової фантастики
включає у себе усі твори фентезі, але робить декілька зауважень
щодо їх “науковості” або “ненауковості”, підкреслюючи, що справа
не в ненауковості авторів фентезі, а в просякнутості їхніх текстів
фантастичними мотивами й модусами мислення, наративними
стратегіями, побудованими на логіці міфу, метафорами з магічних та
релігійних вірувань, розробками “часових коридорів”, що ведуть у
минуле, коли ще не було й мови про науку та технологію [24, 407]. На
нашу думку, відмінності між двома жанрами принципові й тому,
незважаючи на численні перетини і переплетення мотивів і сюжетів у
відповідних текстах, доцільно розглядати їх як різноспрямовані,
причому постать Толкіна відіграватиме ключову роль у цьому
розмежуванні.
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[17, 16]. Т. Шиппі присвятив цьому питанню окрему статтю “Толкін як
повоєнний письменник” [13], хоча він має на увазі не Першу, а Другу
світову війну. На відміну від своєї монографії “Дорога до Середзем’я”,
де він дав чудову філологічну інтерпретацію творчості Толкіна, тут він
застосовує культурно-історичний підхід. Можливо, у дослідника є для
цього усі підстави: обидві світові війни без сумніву були
кульмінаційними сценами драми ХХ ст., а Толкін був їх свідком і
безпосереднім учасником. Перші нариси про Середзем’я він створює
під час Першої світової війни, а робота над романом “Володар Перснів”
тривала багато років, включаючи й роки Другої світової війни. Отже,
Шиппі стверджує, що правомірно віднести саме цей роман Толкіна до
групи нереалістичних творів англійських письменників, що вийшли у
сорокові-п’ятдесяті і певним чином (у вигляді притчі, фантастики чи
фентезі) несли у собі помітний слід історичних подій [13, 143]. До цієї
групи Шиппі відносить також “1984” і “Звіроферму” Дж. Оруела,
“Володаря мух” У. Голдінга, “Короля минулого та майбутнього” Т.Уайта
та “Космічну трилогію” К. Льюіса. Дослідник доводить, що усі ці
письменники мали спільний гіркий досвід (участь у війнах або втрата
друзів) і присвятили свої твори проблемі зла, відмовившись від
слідування літературній традиції через те, що вона вже “непридатна
для зображення зла у ХХ ст.” [13, 145].

З багатьма висновками Шиппі, безперечно, можна погодитися,
особливо з його порівняльним аналізом осмислення категорії зла усіма
згаданими письменниками, але його “історичний” підхід містить
потенційну небезпеку інтерпретації Середзем’я як алегорії. На нашу
думку, лише згадані твори Оруела та Голдінга алегоричні за своєю
суттю, але з книгами Уайта, Льюіса і особливо Толкіна справа обстоїть
набагато складніше. Твори Толкіна “Сильмариліон” та “Володар Перснів”
дійсно містять у собі описи великих війн, у які були втягнуті усі народи
Середзем’я, і навіть наприкінці казки “Хобіт” відбувається Битва п’яти
армії; важко не почути у цьому відгомін трагедії сучасного Толкіну століття.

Письменник сам зізнавався, що “темрява сьогодення мала на нього
(на продовження “Хобіта”. – О.Т.) деякий вплив” [26, 41], але при цьому
він неодноразово просив читачів не сприймати його романи як алегорію
конкретних подій. Він писав про свою нелюбов до свідомої алегорії,
хоча і визнавав необхідність звернення до мови алегорії у
інтерпретаціях міфу [26, 145]. Всесвіт Толкіна, із закладеними у ньому
від початку авторськими концепціями добра і зла, розгортається у
певному напрямку, створюючи по-своєму драматичні ситуації для
звільнення енергії слів та реалізації міфологем; він слідує власній логіці,
а не логіці історичних подій. К.Льюіс, що разом з Толкіном належав
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з ним у тому, що творчість Толкіна знаходиться на значно вищому
рівні та навіть у дещо відокремленому та самостійному вимірі,
підкреслено філологічному, адже ніхто з фантастів не намагався
унаочнити у своїх світах красу мови фантастичних народів. Але у будь-
якому випадку орієнтація на Середзем’я усвідомлюється кожним з
окремих представників жанру, і у поєднанні з деякими постмо-
дерністськими тенденціями саме це усвідомлення може переходити
у іронію (чи самоіронію з цього приводу) і стати організуючим центром
творчості, яке це відбулося, наприклад, з сучасним англійським
фантастом Т.Пратчеттом.

Оскільки остаточне оформлення жанру фентезі хронологічно
співпадає з розвитком постмодерного світовідчуття, не тільки
міфотворчість окремих авторів, а і сам хронотоп “фантастичний світ”
подеколи набуває інших вимірів, близьких до постмодерністських.
Дійсно, слабкі зв’язки цього хронотопу з екстратекстуальною
реальністю (чи їхня повна відсутність) та його ігровий характер,
аксіоматична для фентезі та наукової фантастики множинність світів
дають підстави для розглядання цих жанрів у межах постмодерністської
парадигми. Теоретики постмодернізму Ж.-Ф. Ліотар, Ж.Бодрійяр та
особливо І.Хассан запропонували свої концепції повоєнного західного
мистецтва, для якого характерні еклектичність, синтез високих та
низьких жанрів, епістемологічна непевність, відсутність ієрархії,
панування іронії та гри тощо. Б. Макгейл у праці “Постмодерністська
проза” визначає світ наукової фантастики як один з чотирьох основних
типів постмодерністської прози поруч із світом постмодерністського
історичного роману, світу з художнім зонуванням та світу з
синхронізованим багатосвіттям [19, 68]. З огляду на дослідження гри
зі світами імовної гри, притаманної постмодерну, можна побачити
перспективи переоцінки творчості Толкіна з його пристрастю до
мовотворчості.

У такому ракурсі розглядає творчість письменника український
дослідник В.Бойніцький у своїх статтях “Відокремленість та
автентичність створеного світу у романі “Володар Кілець”
Дж.Р.Р.Толкієна”, “Володар Кілець” Дж.Р.Р.Толкієна: співвідношення
окремості Серединної Землі та її подібності до реального світу”  та
“Створений світ роману Дж.Р.Р.Толкієна “Володар Кілець” як ігровий
феномен”. У першій з названих статей дослідник розглядає роман
Толкіна у системі текстуальних кодів за зразком “S/Z” Р.Барта і
доходить висновку, що “окремий світ Серединна Земля визначається
власним контекстом, що утворюється культурним кодом і є відмінним
від контексту первинного світу” [1, 189]. Ця відмінність, доводить
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Розквіт літератури жанру фентезі відбувається у другій половині
ХХ ст., виступаючи своєрідною антитезою жанру наукової фантастики,
який почав розвиватися набагато раніше. Головна відмінність двох
жанрів полягає у принципово різному підходу до розробки хронотопу
фантастичного світу і механізмів його розум і штучний інтелект”. На
противагу цьому, твір жанру фентезі будує свій фантастичний світ у
минулому, причому, як правило, не історичному, а міфологічному або
квазіісторичному, де головна проблематика обертається навколо
взаємин людини і міфу, а місце техніки займає магія. Саме толкінівське
Середзем’я, популярність якого серед молоді переросла в справжній
культ та згодом трансформувалася в міжнародний рух “рольової гри”
(Role-Play Games movement), розпочало безупинне продукування
нових фантастичних світоландшафтів. Таким чином, можна говорити
про феномен “міфотворчості толкінівського зразку” і накреслити його
основні риси:

– відносна незалежність фантастичної країни від реального світу;
– квестовий характер актуалізації світоландшафту (в основі

більшості творів – подорожі міфічних героїв з певною метою);
– атмосфера ностальгії, туги за прекрасним минулим, передчуття

кінця світу фантастичних істот і начало ери людей (з проспекцією у
світ техніки, який лякає і викликає відразу);

– чітке змалювання фантастичних народів, вироблення певних
стереотипів поведінки представників тієї чи іншої раси (ельфи вже не
мають крил та не мешкають у квітах, карлики (або гноми) – це не
окремі шкідливі створіння, а раса майстрів-ковалів, тощо);

– детально розроблений світоландшафт фантастичної країни.
У такому напрямку працювали майже усі письменники жанру

фентезі, яких інколи називають епігонами Толкіна. Польський фантаст
і теоретик фентезі А. Сапковський, наприклад, вважає, що після
Толкіна, який вперше зробив талановите і дуже вдале опрацювання
основних архетипів європейської міфології (пошуки Святого Граалю,
повернення короля, загибель Атлантиди та плавання до чарівних
західних островів, до Авалону), жодному авторові фентезу не вдалося
зробити нічого подібного [11, 415]. З повагою Сапковський пише лише
про творчість Урсули Ле Гуїн та її казковий світ Землеморе (Earthsea),
архіпелаг, що складається з багатьох маленьких островів,
відокремленість котрих символізує розщепленість людської душі, а
пошуки головного героя, який замість ворога знаходить власну тінь,
Сапковський трактує у дусі юнгіанства і пошуку аніми, довічної жіночої
складової душі чоловіка [11, 428]. Не поділяючи різкого ставлення
Сапковського до більшості авторів фентезі, ми все ж таки погоджуємося

ТИХОМИРОВА О.В.



124 125

можуть бути зовсім відсутні  [8, 168]. Безперечною є лише загальна орієнтація
міфотворчої діяльності письменника на збереження, відновлення,
реконструкцію, переосмислення, творчу обробку епічних традицій, що стояли
у витоків англійської літератури. Але в цілому варто погодитися з висновком
С.Лихачової, що міфологія Толкіна – унікальне явище: це літературний
експеримент, який не вписується в жодну з традицій, виходить за межі будь-
якої з них; експеримент, що викликав величезну кількість наслідувань, але
за суттю своєю заперечує можливість повтору [7, 6].
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дослідник, полягає лише у деяких сферах (топографія, топоніміка,
хронологія, історія, народи Середзем’я, магія та безсмертя деяких
істот), але вона вправно виконує функцію “ствердження автентичності,
удаваної реальності світу “Володаря Кілець” [1, 192].

У другій з названих статей В.Бойніцький розвиває свої думки про
засоби створення Толкіном автентичного вторинного світу, детальніше
зупиняючись на балансі між відмінністю та знайомістю у розбудові
Середзем’я. Дослідник намагається показати, що такі відмінні ознаки
вторинного світу як безсмертя та магія не опиняються у центрі
авторської уваги, а тільки виконують допоміжні ролі, причому
В.Бойніцький бачить у цьому своєрідне застосування прийому
“очуження” (за В.Шкловським). У статті “Створений світ роману
Дж.Р.Р.Толкієна “Володар Кілець” як ігровий феномен” дослідник
розглядає притаманні Середзем’ю ознаки гри, залучаючи теорію гри
Й.Гейзінги, і доходить висновку, що “Серединна Земля є ігровим
феноменом. Її реальність як вторинного світу актуалізується в процесі
своєрідної гри у Серединну Землю, що відбувається під час читання
роману “Володар Кілець”. Співвідношення між Серединною Землею
та первинним світом подібне до співвідношення між грою як
самозавершеним феноменом та звичним плином життя” [2, 53]. З цим
ствердженням варто погодитися, хоча взагалі підхід В.Бойніцького
не може не викликати певних зауважень. Як очевидно із статей
дослідника, він цілком обмежується аналізом лише одного твору
Толкіна – роману “Володар Перснів”, і  тому його висновки
спрацьовують лише у межах цього роману. Але цей текст – тільки
верхівка айсбергу, і часопросторова організація Середзем’я у цьому
романі окреслена лише поверхово. Тому деякі висновки В.Бойніцького
щодо світобудови Арди можна спростувати звертанням до
“Сильмариліону” чи “Історії Середзем’я”, наприклад, висновки про роль
безсмертя та магії у вторинному світі.

Висновком цього короткого огляду може бути визнання сумнівності
можливості однозначної ідентифікації доробку Толкіна. Подібно до опису
“Беовульфа” американським дослідником Ф. Робінсоном, про тексти
письменника можна сказати, що вони здаються сучасним читачам водночас
дуже рідними та дуже дивними: історія сама по собі універсальна, але в
голосах героїв з їхнім красномовством і замовчуванням, меланхолією та
стриманістю відчувається щось надзвичайно англійське  [21, 158]. Можливо,
феномен творчості Толкіна доречно розглядати через положення Ю. Лотмана
про семіосферу, згідно з яким на синхронних зрізах семіосфери відбувається
зіткнення різних мов на різних етапах розвитку, і деякі тексти опиняються
зануреними не у відповідні їм мови, а коди, що мають їх дешифрувати,
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«СВЕЖЕЕ МАСЛО»

«Смех – как ртуть. Он легко ускользает из-под рук теоретика. В
этом трудность, но не безнадежность исследования природы коми-
ческого», как нельзя точно подмечено Ю. Боревым [2, 3]. Проблема
комического достаточно актуальна, она не ограничивается только те-
оретическим интересом. Обладая большой критической силой, смех
является мощным орудием прогресса. В то же время смех – это и
«беспощадное средство самовыявления. В смехе не только выража-
ется отношение к объекту осмеяния, дается его оценка, но вместе с
тем просвечивается и сам смеющийся человек, уровень его культу-
ры, характер и т.д. В определенной мере это относиться и к исследо-
ванию природы смеха, точнее комического. Выбор исследователем
объекта изучения, ограничение им сферы комического, характер рас-
крытия его природы – во всем этом обнаруживается не только выявле-
ние сущности комического, но и раскрываются некоторые характерные
особенности интеллектуального уровня самого исследователя» [4].

Комическое в существующих теориях рассматривается или как объек-
тивное свойство предмета, или как результат субъективных способностей
личности, или как следствие взаимоотношений субъекта и объекта. Поэто-
му мы имеем достаточно большое количество способов и приемов рас-
смотрения комического. Интересно исследование типологии концептуаль-
ных представлений о природе комического польского автора Б. Дземидо-
ка. Автор исследует огромный теоретический материал, историю эстетичес-
ких учений о комическом от Аристотеля до шестидесятых годов ХХ века.
Автор приходит к мысли, что все существовавшие учения о комическом
можно свести к пяти основным типам, в зависимости от того, каким основ-
ным критерием они пользуются в определении сущности комизма. Б. Дзе-
мидок классифицирует теории таким образом:

1. Теория отрицательного свойства объекта осмеяния (Аристотель)
и ее психологический вариант – теория превосходства субъекта над
комическим предметом (Т. Гоббс).
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ально смог предсказать. Это не означает, что сама Бергсоновская кон-
цепция комического понята однозначно и полностью раскрыта: сегод-
няшние дискуссии о том, что есть смех по существу, это также и дис-
куссии о том, что есть смех по Бергсону.

Литература о комическом достаточно обширна, как и множество
формулировок комического. У Бергсона мы читаем следующее: «Тео-
филь Готье назвал комизм логикой нелепости. Многие теории смеха
сходятся на подобной же мысли. Высокий комический эффект должен
заключать в себе противоречие в каком-нибудь отношении. Нас застав-
ляет смеяться нелепость, воплощенная в конкретную форму, - «види-
мая нелепость», или кажущаяся нелепость, сначала допущенная, а
затем исправленная, или, наконец, то, что нелепо с одной стороны, но
естественно объяснимо – с другой,   и т. д.» [1]. А. Бергсон представлял
комическую противоречивость «как механическое, наложение на жи-
вое… живое тело превращается в косную машину…, (оно) должно быть
воплощением совершенной гибкости, неустанной деятельности вечно
бодрствующего начала. Но эта подвижность принадлежит в действи-
тельности скорее душе, чем телу…

Почему мы смеемся над оратором, который чихает в самый па-
тетический момент своей речи?.. Потому, что наше внимание вне-
запно отвлекается от души к телу. В повседневной жизни сколько
угодно таких примеров» [1].

«О смехе за тысячелетия человеческой истории написано уже
столько, что браться за перо, не имея в виду сказать что-то новое, про-
сто не имеет смысла». Однако «мы не слишком погрешим против исти-
ны, если скажем, что никому еще не удалось добавить чего-либо су-
щественного к определению Аристотеля» [5].

Во множестве концепций и определений комического, предложен-
ных за последнее время, есть много общего, заключающееся в мето-
де анализа и описания комического, который можно определить как
метод общих рассуждений и естественно-языковых формулировок. Для
обозначения данного явления, кроме термина «комическое», использу-
ются и другие термины, в первую очередь термин «смешное» [1, 5].
Пропп В.Я. использует термины «смешное»  и «комическое» как сино-
нимы Отвечая на вопрос: «могут ли быть смешны вещи?», он говорит:
«Вещь может оказаться смешной, если… человек, сделавший эту вещь,
невольно отразил в ней какие-то недостатки своей натуры: нелепая ме-
бель, какие-нибудь необыкновенные шляпы…» [9, 25].

Что же касается смеха, то это типичная физиологическая реакция
на комическое и смешное. Однако смех может иметь и иной стимул,
ср.: торжествующий, удовлетворенный, истерический [9,15]. Важной
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2. Теория деградации («Поводом к смешливости является прини-
жение какой-нибудь значительной особы»). Эту теорию сформулировал
английский психолог ХІХ века А. Бэн. Аксиологический вариант теории
деградации создал А. Стерн.

3. Теория контраста (Жан Поль, И. Кант, Г. Спенсер), («Смех есте-
ственно возникает, когда сознание внезапно переходит от вещей круп-
ных к малым»). Причина смеха в несоответствии ожидаемому (Т. Ли-
пис, Г. Хоффдинг).

4. Теория противоречия (А. Шопенгауэр, Г. Гегель, Ф. Фишер,
Н. Чернышевский).

5. Теория отклонения от нормы (комично явление, отходящее от
нормы и нелепо разросшееся) немецкого эстетика К. Гросса, французс-
кого теоретика Э. Обуэ и С. Милитона Нахама.

Кроме пяти основных типов теорий комического, Борис Дземидок
называет еще и шестую теорию – теорию пересекающихся мотивов, в
которой выступает не один, а несколько мотивов, объясняющих сущ-
ность комического. Эта группа представлена А. Бергсоном, З. Фрей-
дом, А. Луначарским и другими.

Сопоставляя различные концепции комического, Б. Дземидок при-
ходит к выводу, что наиболее всеобщей теоретической идеей явля-
ется «отклонение от нормы». Расхождение объективных свойств пред-
мета и его «нормы», имеющейся в нашем сознании, и является пред-
посылкой комического.

Любопытны мысли Б. Дземидока о познавательной роли коми-
ческого. «Простой комизм в своих познавательных функциях не вы-
ходит за пределы фиксации отдельных явлений и ситуаций. Он име-
ет дело прежде всего с внешней стороной явлений, он скользит по
поверхности, не доходит до сути, до генезиса явлений и их причины.
Можно поэтому сказать, что его познавательные возможности рав-
няются возможностям чувственного уровня познания. Лишь на ос-
нове сатиры и юмористики чувственное восприятие объединяется с
интенсивной работой интеллекта, лишь на этом уровне проявляется
синтезирующая рефлексия» [3].

Необходимо отметить и тот факт, что точкой отсчета в современной
теории комического считают «Смех» А. Бергсона, с ним или спорят, или
соглашаются. Если попытаться «рассмотреть будущее в качестве при-
чины прошлого», как это сделал в беседах с Бергсоном Поль Валери,
то можно сказать, что глубинной причиной обращения одного из самых
значительных европейских философов начала ХХ века к проблемам
смеха явилась ее сегодняшняя не только научная, теоретическая, но и
нравственно-публицистическая злободневность, которую Бергсон гени-
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тически нет ни статей, ни книг. Наличие отдельных сатирических ро-
манов тех или иных авторов признается и отмечается большинством
исследователей современной французской литературы. Здесь необ-
ходимо отметить внимание к этой проблеме Ю.П. Уварова, Л. Зони-
ной, а именно к сатирико-юмористическим произведениям послево-
енного времени ХХ века.

Не ставя перед собой задачу историко-теоритического освеще-
ния проблем комического и существующих разногласий среди уче-
ных по многочисленным аспектам (соотношение понятий: комичес-
кое – смешное; сатира – юмор; сатира – род, вид, жанр литературы
или художественный принцип изображения действительности и т.п.),
отметим, что в своей работе мы исходим из утвердившегося в нашей
науке признания комического как социально значимого смешного
(А.В. Луначарский, М.М. Бахтин, Ю.Б. Бореев, Д.С. Лихачев, Н.М.
Федь, Я.Е. Эльсберг и др.), как специфической формы эстетического
отношения к действительности, для которой характерна эмоциональ-
но насыщенная «отрицающая и утверждающая критика, представля-
ющая предмет в неожиданном свете, вскрывающая внутренние про-
тиворечия его и вызывающая активное самостоятельное противопос-
тавление предмета эстетическим идеалам» (Ю. Борев), другими сло-
вами, восприятие и осмысление действительности в смеховом регис-
тре, утверждение эстетического идеала при помощи смеха.

«Именно смешное становится тем специфическим качеством, на
основе которого ученые различают сатирические и морально-дидак-
тические произведения, которые тем не менее связаны общностью
целей. Именно смешное родит сатиру и юмор. Лишь в теоретических
изысканиях можно попытаться обозначить границы той или другой
разновидности смеха; в художественной же практике эта родовая
общность способствует их постоянному взаимопереходу» [8, 15].

Как мы уже отмечали, отечественные и французские специалисты
практически не рассматривают сатирико-юмористическую традицию
как феномен литературного процесса. Исключением можно назвать
П. де Буадефра, который в своей книге «Живая история сегодняшней
литературы» попытался как-то выделить эту линию в общем потоке
литературы. В главе «Юмористы и рассказчики» автор подает довольно
внушительный перечень писателей, которых он называет юмориста-
ми, среди которых Ж. Дютур. Сатирическое творчество такого фран-
цузского автора, как Ж. Дютура до сих пор не стало объектом серь-
езного изучения, несмотря на то, что оно действительно этого заслу-
живает. Автор заявил о себе как о сатирике в одном из первых рома-
нов «Свежее масло, или десять лет из жизни одного молочника»
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особенностью комического является непроизвольная реакция на него,
над которой не властна ни логика, ни этика, ни здравый смысл. Мож-
но считать шутку абсурдной, аморальной или глупой, но, тем не ме-
нее, смеяться над ней. На эту особенность обращал внимание А.
Бергсон. Критикуя различные определения комического, он писал:
«Эти определения, если бы они действительно соответствовали всем
формам комического, никак не могли бы объяснить, почему комичес-
кое заставляет нас смеяться. В самом деле, с чего бы вдруг это осо-
бое логическое отношение, лишь только оно нами подмечено, зас-
тавляет нас меняться, встряхиваться, веселиться, в то время, как
все другие оставляют нас в покое?» [1, 13].

Смеховое начало не выступает так явно и убедительно ни в какой
другой литературе, как в литературе французской. Естественная по-
требность писать забавно, насмешливо, остроумно о самых серьез-
ных вещах, видеть комизм в драматических и даже трагических кол-
лизиях действительности – это и есть суть «галльского острого смыс-
ла» (А.Блок), воплощающего традиции французской культуры от ее
истоков и до наших дней.

Правда, «в истории французской литературы галльское остроумие
рассматривалось как явление негативное, как опошленная, снижен-
ная (dйgradйe) форма логически ясного и строго национального типа
мышления. Эта тенденция недоброжелательного отношения к смеху
именно в его народно-демократической, антибуржуазной разновид-
ности особенно усилилась во французском буржуазном литературо-
ведении в ХХ веке» [8, 15].

Необходимо отметить, что для французской литературной критики
характерно пренебрежительное отношение к сатирической традиции.
Здесь можно назвать такие имена, как Р. Кантерс, Р.М. Альберес  и
некоторые другие. Более широкий взгляд на сатиру и юмор в совре-
менной литературе присущ литературоведу П. де Буадефру, «кото-
рый не только не отрицает наличия сатирических тенденций в творче-
стве целого ряда писателей, но и стремиться в определенной мере к
выявлению преемственных линий» [8, 5]. В целом же проблема разви-
тия сатирико-юмористической традиции во французской литературе ХХ
века не только не изучена, но практически до сих пор и не поставлена –
ни во французском, ни в отечественном литературоведении.

В центре внимания литературоведческой и критической мысли
оказался зарубежный роман ХХ века, со своей емкой формой и наи-
большей полнотой. Несмотря на обилие работ о романе, особенно
французском, жанру сатирического романа, именно во французской
литературе, не повезло. О французском сатирическом романе прак-
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он прибывает в Виши, но, надо же такому случиться, именно в это
время туда едут Пуссонары с тем, чтобы вручить презент маршалу.
Забавный был презент, это дюжина яиц. Маршал удивляется, что они
такие крупные, на что Шарль-Юбер Пуассонар отвечает: «Куры обыч-
ные, но мы им сказали, что яйца – для маршала… и птицы вам засви-
детельствовали свое почтение» [12,  224]. Характерная сцена, кото-
рой писатель показывает угодничание, рабскую психологию персо-
нажей. А арестованный Леон, до освобождения, находится в тюрь-
ме, где близко сходится с коммунистом Альфонсом и вместе с ним
ведет подпольную работу.

После освобождения Леон получает место преподавателя в одном
из лицеев Парижа, но опять становится жертвой теперь уже всесильно-
го семейства Пуассонаров. Он не пошел на компромисс с собственной
совестью и не поставил положительную оценку попавшему к нему в
класс Рири Пуассонару. Леона отстраняют от должности и переводят в
Алжир. Ирония судьбы: человек, рисковавший своей жизнью ради спа-
сения Франции, зависит и в период оккупации и после от одних и тех же
людей. Разница в том, что они стали более могущественными.

Необходимо отметить вывод из осмысления трагического опыта
оккупации и послевоенных лет, сделанный Ж. Дютуром: в выигрыше
оказались предатели, пострадали настоящие патриоты и просто чес-
тные французы. Эта картина национальной истории предопределила
характерное для романа сочетание социально-психологического и
сатирического начала.

Роман «Свежее масло» предстает, прежде всего, как роман са-
тирический. Достоверно созданные образы патриотов еще ярче отте-
няют отталкивающие образы коммерсантов, наживающихся на не-
счастьях и страданиях соотечественников. Роману присущи и такие
смеховые оттенки как насмешка, ирония, юмор, встречающийся в
приключениях Леона. Так бывший военнопленный Леон знакомится
в Гамбурге с молодой девушкой с целью соблазнения. И когда он
спрашивает ее имя, «она» представляется офицером – оберлейте-
нантом Гельмутом [12, 30].

Также, комизм ситуации проявляется в эпизоде, где Леон бежит
от преследования, после того, как Жюли написала на него донос, бе-
жит по крышам домов, полагая, что убежал далеко от того места, где
находился ранее, а оказалось, что он всего лишь на соседней улице,
причем там, где находится лавка Пуассонаров.

Интерес представляют и описательные сравнения Ж. Дютура в
романе. Так Жюли Пуассонар осматривала свои запасы в лавке «как
генерал свою армию, это была ее армия» [12, 39], голубое покрывало
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(1952). В поздних изданиях появился подзаголовок «Сцены жизни в
период оккупации». Роман получил высокую оценку критики и был
удостоен премии Интералье.

Жан Дютур, ставший академиком в 70х годах ХХ века, - автор
более десяти романов, нескольких десятков эссе, заметок о лите-
ратуре, воспоминаний. «Сатирически окрашенная морализаторс-
кая тенденция творчества Дютура, по мнению ряда критиков, за-
частую носит морализующий характер, с чем трудно согласиться,
учитывая яркую приверженность писателя идеалам просветителей
XVIII века и столь же ярое неприятие пошлости и духовного убо-
жества современной эпохи» [8, 35].

Роман Ж. Дютура «Сежее масло» с точки зрения П. де Буадефра –
это «забавная (но легкая) сатира периода оккупации» [11,  604]. По мне-
нию же М. Жеориса, «Свежее масло» - «безмерная сатира, которая
исторгла бы крики и слезы радости у А. Доде» [13, 36].

Ж. Дютур объясняет обращение к такому смешному, на первый
взгляд, персонажу, как молочник, он поясняет, что «молочник являет-
ся главной фигурой Франции в 1952 году», во всяком случае «наибо-
лее представительной, единственной, которая «преуспела в войне»
[12, 10]. По мнению писателя, молочник – это подлинно «социальный
феномен», о чем говорит изложенная в романе история жизни семьи
молочников Пуассонаров в годы оккупации Франции немецкими зах-
ватчиками. Это были скромные коммерсанты в одном из районов Пари-
жа, которые через 10 лет становятся обладателями 47 миллионов фран-
ков, поместья, домов в столице, золотых слитков. Свою дочь Жанин
они выдают замуж за депутата, принадлежащего к известному аристок-
ратическому роду. Это превращение простого коммерсанта стало объек-
том блестящего сатирического исследования писателя Дютура.

По ходу романа читатель прослеживает историю жизни преуспе-
вающей семьи Пуассонаров (это глава семейства Шарль-Юбер, его
жена Жюли, дочь Жанин и сын Рири) и семьи Лекюйе, которая пре-
терпевает все невзгоды оккупации и послевоенных лет. Мадам Ле-
кюйе потеряла в первую мировую войну мужа, с трудом сводит кон-
цы с концами, экономя на питании. Но она – пример стойкой ненави-
сти к оккупантам, показанной автором в ее спорах с месье Лебюг-
лем. В комичной форме, с иронией автор описывает политический
спор между этими героями, при этом месье Лебюгль жестикулировал
как семафор [12, 154]. Судьба ее 27 летнего сына Леона складывает-
ся драматично. Будучи лейтенантом, он бежит из немецкого плена,
но на него пишет донос Жюли Пуассонар. И Леон вынужден опять
бежать, ему это удается, он женится, попав в свободную зону. Затем
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привлекло взгляд Леона «как медуза на пляже» [12,  67], продукты Пуас-
сонаров портились и зацвели «как ленивые черепахи в гроте» [12,39].
Комизм ситуации проявился в сцене, когда Пуассонары попытались
дать взятку инспектору Симонену [12,  261], что закончилось для них
очень плачевно, он закрыл их заведение на месяц и они не могли
торговать и претерпели убытки. А когда Жюли обвешивала, обманы-
вала покупателя и покупатель замечал это, она поднимала шум,
высказывала ему много неприятного, после чего покупатель воз-
вращался и еще и извинялся [12, 149].

Роман «Свежее масло» заканчивается на иронической ноте. Ан-
нотируя письменные работы Анри Пуассонара, Леон знал, что подпи-
сывает себе смертный приговор. Он ждал катастрофы. Задумчиво
глядя на жену, он произносит слова, увы! «запоздалой мудрости»:
«Мой сын будет молочником» [12,  376].

«Смех в ХХ веке стал основной эстетической доминантой, можно ска-
зать, экзистенциальной характеристикой бытия человека и его умонастрое-
ния. Эта доминанта приобретала на протяжении всего ХХ века различные
звучания. Она варьировалась от «нигилистической иронии» начала века до
постмодернистской иронии и юмора, «искусства поверхности», «как выра-
жения маргинальности современной культуры» [10, 299].

Литература
1. Бергсон А. Смех. – М.: Панорама, 2000.
2. Борев Ю.Б. Комическое или о том, как смех казнит несовер-

шенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость
бытия. – М., «Искусство», 1970.

3. Дземидок Б. О комическом. – М. «Прогресс», 1974.
4. Зись А. Послесловие. Комическое и его польский интерприта-

тор. - М. «Прогресс», 1974.
5. Карасев Л.В. Философия смеха. – М., 1996.
6. Кошелев А.Д. О структуре комического (анекдот, каламбур,

шарж, пародия, шутка, комическая история) // Логический анализ
языка / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Изд-во «Индрик», 2007.

7. Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / Отв.
ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Изд-во «Индрик», 2007.

8. Михилев А.Д. Французская сатира второй половины ХХ века. Соци-
ально-идеологический аспект и поэтика. – Харьков: Высшая школа, 1989.

9. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. – М., 1976.
10.Рюмина М.Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность.

Изд. 2-е, испр. – М.: КомКнига, 2006.

ФЕЛЬ Е.Л.



136 137

ного мира» (2003) [5,3]. Поливариантность трактовки художественно-
го мира воннегутовской прозы выступает не только как результат стол-
кновения и взаимодополнения в научном диалоге теоретических под-
ходов, но и как следствие необычайной сложности и многозначности
создаваемого писателем художественного мира.

Практически любой роман писателя представляет собой мозаично-
причудливое полотно, в котором отсутствует традиционный сюжет, а
место его занимает прихотливая ассоциативность, сопрягающая явле-
ния и события в соответствии со специфической авторской логикой. Как
заметил А.С. Мулярчик, «лучше всего жанровой специфике его книг
отвечало вошедшее с некоторых пор в моду словечко «коллаж» - кажу-
щаяся вполне произвольной смесь различных элементов, подчинен-
ная вместе с тем единому художественному замыслу» [4,195]. С не
меньшим основанием, и здесь нельзя не согласится с Н. Фраем, к по-
вествовательной манере ряда романов Воннегута можно применить
введенное М.М. Бахтиным понятие меннипеи [1,189-201], подразуме-
вающее предельную свободу сюжетно-фабульной структуры и фило-
софского вымысла, смещение временных пластов, широкое использо-
вание устной речи, табуированных слов и выражений, сочетание «вы-
сокого»  и «низкого», трагического и комического. Это качество струк-
турной организации текста порождает бесконечные попытки определе-
ния художественно-эстетической и жанровой принадлежности романов
с попеременным отнесением их то к научно-фантастическим, то к экзи-
стенциалистским или постмодернистским, то, по определению амери-
канского литературоведа Джозефа Франка, к произведениям «простран-
ственной формы», то есть построенным в соответствии не с хронологи-
ческим, а пространственным принципом и т. п.

Таким образом, в рамках современного исследовательского
поля можно констатировать значительные расхождения как при
анализе индивидуального стиля Воннегута, так и при определе-
нии принадлежности его творчества к существующим литератур-
но-художественным направлениям.

Довольно большую группу, по крайней мере, по численности, со-
ставляют воннегутоведы, подходящие к анализу романов американ-
ского писателя с точки зрения их социальной направленности. В рус-
ле очерченной тенденции – исследования С.Белова, Т. Денисовой,
В. Дмитрука, А. Зверева, Дж. Клинковица (представленного работа-
ми позднего этапа литературно-критического творчества), В. Мак
Нелли, М. Мендельсона, А. Михилева и др.

Следует отметить, что вопрос о социальной направленности рома-
нов К. Воннегута, оказался в центре оживленных дебатов, проходив-
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 КУРТ ВОННЕГУТ В ОЦЕНКЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КРИТИКИ

Курт Воннегут, безусловно, является одним из ключевых фигур
американской литературы второй половины ХХ и начала ХХI века. Не-
удивительно, что проблема специфики воннегутовского творчества,
начиная с его жанровой принадлежности, идейно-художественной
направленности и заканчивая природой и своеобразием его комизма,
неизменно вызывала живой интерес зарубежной и отечественной ху-
дожественной критики на протяжении всей последней половины про-
шлого века, интерес, который не угас до сих пор. Достаточно сказать,
что перечень научных исследований о Воннегуте включает сотни наи-
менований – от газетных рецензий, предисловий до научных статей,
монографий, диссертаций и энциклопедий. Среди работ, посвящен-
ных писателю, нельзя не упомянуть обстоятельную «Воннегутовскую
энциклопедию. Авторизованный компендиум» (1995) Марка Лидса [11],
являющую собой своеобразный итог американского воннегутоведе-
ния за несколько десятилетий. В ней не только дается тщательный
перечень элементов и реалий воннегутовского художественного мира,
но и проводится систематизация высказываний писателя на литера-
турно-художественные, общественно-политические темы и делается
попытка обобщения взглядов критики на его творчество. Интерес оте-
чественного литературоведения к творчеству Воннегута отмечен не-
давними работами И.Л. Титаренко «Ідейно-філософська специфіка
романів К. Воннегута 1950-60 років та проблема жанру» (2002) и А.Д.
Михилева и И.Л. Титаренко «Курт Воннегут: специфика художествен-

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
 Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ



138 139

ватель М. Дикстайн в работе «Черный юмор и история: ранние шести-
десятые», рассматривая творчество американских абсурдистов, в чис-
ло которых он включает и К. Воннегута, утверждает, что самое ценное в
воннегутовской прозе – игровое начало, «стихия все всепоглощающе-
го бурлеска в манере Борхеса… Воннегут – комик апокалипсического
склада, выразитель духа 60-х, чувства бессилия перед историей»
[6, 199]. Перекликаясь с идеями К. Брукса, крупнейшего американско-
го неокритика, пытающегося обосновать научные методы интерпрета-
ции, М. Дикстайн считает, что функциональная роль романов К. Вонне-
гута для современного культурного процесса заключается в осмеянии
свободной воли человека. Безоговорочно относит Воннегута к «черным
юмористам» и теоретик этого феномена М. Шульц. Он пишет в одной из
своих книг: «Курт Воннегут не случайно ожидал признания дольше всех
из черных юмористов. Композиционно его романы не соответствуют
одной официально признанной жанровой разновидности, но следуют
сразу нескольким видам, а именно: морально-этический роман, испо-
ведальный, научная фантастика, социальная сатира, детективный и плу-
товской рассказ, мыльная опера. Исходная «литературная смесь» смути-
ла и обидела как британских, так и американских читателей…» [14, 15].
Трудно судить, какими критериями руководствуется в своих суждениях
М. Шульц (равно как и многие другие американские критики – Б. Фрид-
мен, Р. Пойриер, Ч. Харрис, Р. Скоулз), но к «черным юмористам» он с
необычайной легкостью относит и Г. Белля, и С. Грасса, и И. Во, и Дж.
Хеллера, и В. Набокова. Впрочем, в отношении К.Воннегута он мотиви-
рует свою позицию тем, что Воннегут, мол, не только смешивает лите-
ратурные жанры, но и всерьез приемлет свою же собственную «мо-
ральную позицию», воплощенную в романах [14, 13].

Этот подход, выступающий определенным логическим развитием
идей неоформальной школы, утвердил представление о Воннегуте как
абсурдисте. В работе «Современные американские авторы романов
абсурда» (1971) Ч. Харрис анализирует наряду с Т. Пинчоном, Дж. Бар-
том прозу Дж. Хеллера и К. Воннегута, не задаваясь при этом вопро-
сом, что романы двух последних кардинально отличны.

Сайентизм в литературоведении представляет собой сложный ком-
плекс подходов и принципов. В сфере его влияния находятся различ-
ные литературоведческие, лингвистические и философские школы.
Одним из значительных направлений американского литературоведчес-
кого сайентизма явился структурализм. Американский ученый Роберт
Шольс, анализируя роман «Бойня № 5 или Крестовый поход детей»,
подходит к рассмотрению воннегутовского текста со сруктуралистс-
ких позиций, что на идейно-эстетическом уровне исследования на-
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ших в 1960-70 гг. и завершившихся проведением в декабре 1975 года в
Сан-Франциско воннегутовского спецсеминара, участники которого (Дж.
Клинковиц, В. Мак Нелли и ряд других) пришли к выводу о социальной
содержательности произведений Курта Воннегута: результаты исследова-
ний составили сборник «Курт Воннегут в Америке» (1977, 1981) [10, 53-61].

Рассуждения о противостоянии современного мира и человека, при-
сутствующие в романах К.Воннегута и ставшие предметом исследования
в работе американского католического священника Питера Скула «Крити-
ческие выступления Воннегута против христианского мира» (1976), перево-
дятся критиком в мировоззренческий план.

Определяя и обосновывая авторский подход к традиционным че-
ловеческим ценностям, выдвигаемым христианством, Питер Скул счи-
тает романы К. Воннегута «ярким образцом, часто повторяющимся
примером осмеяния и отрицания» последних. Воннегут не верит в
пророчество мессии – его книги утверждают, что абсурд лежит в цен-
тре космоса и, таким образом, делают любой вид морального утвер-
ждения, по крайней мере, маленькой глупостью» [13].

Не останавливаясь подробно на анализе идейно-эстетических по-
зиций П.Скула, на его понимании Бога, отметим, что главное противоре-
чие в его мировоззренческой полемике с К. Воннегутом заключено в
осмыслении внутренней природы человека. П. Скул, исходящий из ре-
лигиозно-мистического отношения человека к Богу как неизменной пер-
вопотенции, противостоит пониманию мира биологом, антропологом и
художником К.Воннегутом, пытающимся утвердить примат естествен-
ного, исторического развития; отсюда - критика в адрес К.Воннегута.
Резюмируя свою точку зрения, П.Скул отмечает: «Все еще парадок-
сально [Воннегут] настаивает, что к человеку нужно относиться с доб-
ром и уважением, как будто он находится в центре Вселенной и об-
ладает бессмертной душой. Другими словами, Воннегут потерял веру,
он отверг христианство, его вероучение, но он утвердил все этичес-
кие образы, которые украшают религию, хотя традиционно они бази-
руются на теологической основе» [13].

Такой интерес к воннегутовской прозе убедительно свидетель-
ствует о том, что она является притягательной для исследователей
современной литературы, одни из которых  видят в Курте Воннегуте
социального сатирика-фантаста, другие – антихристианина, третьи,
подобно М. Дикстайну, П. Джонсу, Р. Шольсу и другим, представля-
ющим сайентистское крыло воннегутоведения, выявляют общие за-
коны воннегутовского творчества, оперируя различными элемента-
ми структуралистского понятийного аппарата.

Представляющий неоформальную школу американский исследо-
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анализе преемственных связей. Он подробно исследует формально-
стилистический и композиционно-тематический уровни второго вон-
негутовского романа «Сирены Титана». Анализируя творчество Вон-
негута в контексте социально-сатирической прозы, Л. Лолер выделя-
ет традиционно используемый художественный прием – комическую
сагу, - применяемый еще Свифтом и Твеном. К. Воннегут «не ведет
читателей на конфронтацию со всем миром», а потому (нельзя не со-
гласиться с Д. Лоулером) выступает «сюрреалистом в овечьей шку-
ре», напоминая, что действительное удовлетворение собственных
желаний возможно только путем морального самосовершенствова-
ния; сатира, несущая элементы утопии, служит в «Сиренах Титана»
целям как общественного, так и личностного характера.

Отметим, что именно способ толкования специфической воннегу-
товской сатиры явился дифференциальным (с точки зрения методо-
логии) признаком, позволяющим отличать постмодернистскую крити-
ку от других видов. Указывая на иные, по сравнению с традиционной
литературой, функции воннегутовской сатиры, критики-постмодерни-
сты представляют романы американского писателя как один из вари-
антов современных деконструктивистских концепций.

Идеи деконструкции легли в основу исследований Д. Фоккема, И.
Хассана, Ф. Джеймсона, рассматривающих К.Воннегута как писате-
ля постмодерниста. Ихаб Хассан, анализирующий «Бойню номер пять»
как «частное восприятие момента романистом» (“novelist’s honest
perceprion of moment”), обращаясь к анализу воннегутовской сатиры,
усматривает в его произведениях эксперимент по созданию стиля «как
неопределенного, так и афористического» (“both lax and gromic”), некий
«иронический барьер ума» («the ironic barrier of the mind”) [9, 47]. Гол-
ландский исследователь Доуве Фоккема, предпринимающий попытки
анализа постмодернистских приемов письма применительно к совре-
менным литературам Запада и США, называет в качестве образца ху-
дожественно-литературной перцепции творчество Курта Воннегута.

Отличия воннегутовского текста от реалистического дискурса
Фоккема прослеживает, прежде всего, на мировоззренческом уров-
не, что выражается в невозможности установления целостной
иерархии, «равновероятности и равноценности всех конститутив-
ных  элементов его романов».

Исследуя воннегутовскую стилистику и средства поэтической образно-
сти, Д. Фоккема выделяет в романах Воннегута ряд приемов, присущих
технике постмодерна: квазинонселекция, пермутация текста и социального
контекста, когерентность, что способствует пастишизации восприятия
воннегутовских романных структур. Постмодернистская интерпретация
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шло выражение в виде конфронтации реальности и абсурда, альтер-
нативы идеалов контркультуры и гуманизма.

В целом эта позиция отчетливо выражена в сборнике «Декларация
о Воннегуте», где, в частности, говорится, что Воннегут «видит челове-
ческое существование как бесконечное, неизбывное царство нелепос-
тей, видит в людях роботов, к судьбе которых нет оснований проявлять
истинно человеческое внимание» [15, 83-84].

В то же время стремление к преодолению формалистского подхо-
да присуще многим, близким к структуралистской  методологии уче-
ным. Так, в работе «Vonnegut’s duty-dance with death-theme and structure
in Slaughterhouse – five» (1979) американская исследовательница
Моника Лоеб, анализируя «Бойню № пять», подходит к изучению тек-
ста со структурно-тематических позиций.

К. Воннегут, с ее точки зрения, использует описание героя глав-
ным образом для того, чтобы очертить контуры выражаемых им идей
и усилить темы. С целью обеспечения узнаваемости читателем героев, К.
Воннегут особым образом моделирует часто повторяющиеся имена, гео-
графические названия, «обеспечивающие ключ к пониманию текста».

Аналогичный – структурно-тематический – подход характерен для
исследований В. Блайя и В. Видера. В работе В. Блайя изучение рома-
на «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» осуществляется в
таких ключевых направлениях, как определение специфики повество-
вательной техники К. Воннегута, выявление формально-структурных
особенностей при решении проблем, связанных с религиозной темати-
кой, а также проблем смерти, войны, понимаемой как абсурд. Исполь-
зуя структурно-тематический метод, В. Видер в работе «Technique as
Recovery» (1981) сравнивает романы К. Воннегута и В. Набокова.

Главное, с точки зрения У. Видера, что связывает «Мать ночь» и «Лоли-
ту» - это близость форм романной структуры. В то время как «Набоков доб-
росовестно прячется от нас на 237 страницах, - констатирует У. Видер, - К.
Воннегут последовательно проблематичен, его молчание «на переднем
плане» выступает традиционным воннегутовским техническим приемом»
[16, 97-133]. Широко используемый в русской прозе прием ретроспективно-
го анализа характерен для К. Воннегута и В. Набокова. И хотя оба расска-
зывают ретроспективно, стратегия В. Набокова – в постепенном накоп-
лении субъективных моментов на протяжении всего романа, в то время
как К. Воннегут отдает приоритет взаимодействию с внешним миром,
которое для В. Набокова имеет второстепенное значение.

Отказывается присоединятся к структурно-формальному литера-
туроведческому крылу и Д. Лолер, один из соавторов сан-францис-
канского сборника «Курт Воннегут В Америке», сосредотачиваясь на
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ской абсурдности и как потенциального источника для воннегутовс-
кого мародерства» [8, 273].

Размышляя над проблемно-тематической общностью произведе-
ний К. Воннегута и Ф. Достоевского, Д. Фине высказывает довольно
любопытное суждение, усматривая в датах рождения Ф.Достоевс-
кого, родившегося 30 октября 1821 года (по старому стилю) или 11
ноября 1821 года (по новому стилю) и К.Воннегута, дата рождения
которого приходится одним веком и одним годом позже – 11 ноября
1922 года, своего рода возможность буддистской реинкарнации.

Выявляя диаметральное направление художественных поисков К.
Воннегута и Л. Толстого, Д. Фине останавливается на толстовском «эф-
фекте отстранения», который использует и К. Воннегут, описывающий,
к примеру, револьвер как «инструмент, единственной целью которого
было делать дырки в человеческих существах» [8, 271].

Как тематический дубликат горьковской пьесы «На дне» пред-
ставляет Д. Фине роман К. Воннегута «Дай вам бог здоровья, мистер
Розоутер, или Не мечите бисера перед свиньями», в котором вонне-
гутовский герой, как и персонаж М. Горького, Лука, «оба чувствуют
гуманистическую необходимость рассказать жалостливую ложь ду-
шам в беде» [8, 294].

В обоих произведениях исследователь усматривает также род-
ство авторского мышления, одним из главных, выделенных им худо-
жественных приемов, выступает принцип «динамического напряже-
ния», суть которого на уровне образно-поэтической организации тек-
ста проявляется в противоречии между «славной целью» и «необхо-
димостью говорить правду, чего бы это ни стоило». Романы К. Вон-
негута, с точки зрения критика, выявляют также шизоидное раздвое-
ние личности автора. Как и Ф. Достоевскому, К. Воннегуту присуще
противопоставление в рамках одного идейно-художественного цело-
го двух начал: внешнего, организованного согласно действию соци-
альных законов, и внутреннего, функционирующего в соответствии с
принципами индивидуального создания.

Таким образом, налицо, с одной стороны, многообразие интер-
претационных методик в американской художественной критике, с
помощью которых исследователи пытаются постичь специфику твор-
чества Курта Воннегута, с другой же – явная односторонность, как
трактовки отдельных произведений, так и творчества в целом, что
требует поиска  дальнейшего осмысления феномена этого писателя.
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романов К.Воннегута представляет значительный интерес в плане раз-
движения исследовательских горизонтов.

Общеизвестно, что для американского литературоведения 50-60
гг. представляется значимым смещение акцентов в сторону мифоло-
гической критики. В области воннегутоведения этот период ознаме-
нован появлением исследований известных мифологов: канадского
критика Н. Фрая и американского Л. Фидлера. Н. Фрай как предста-
витель мифокритики выявляет в романах К. Воннегута конкретный
мифологический центр – структурно организованную сатиру, - на базе
которого развивается воннегутовская проза. Склонный к использо-
ванию мифологических формул в качестве матриц исследователь вы-
деляет четыре «разновидности архетипа» структурных форм: роман,
романс, вероисповедование и меннипова сатира. Последней как орга-
низующей в «Сиренах Титана» отводится особая роль.

Другой представитель мифокритики, Л. Фидлер, сочетающий при
анализе воннегутовского текста мифологический подход с социоло-
гическим, размышляет над скандальными дискуссиями, развернув-
шимися вокруг романа «Бойня номер пять, или Крестовый поход де-
тей». Л. Фидлер приходит к мысли о том, что сам факт появления на
литературной арене «Бойни номер пять», символизирует на самом
деле не смерть романа, а смерть элитного произведения искусст-
ва», назидательность для которого выступает одной из главных его
составляющих. Воннегутовский же роман отчетливо демонстрирует
«мастерство непритязательных, популярных форм», позволяющих
автору «приспособить художественное произведение к формулам,
которые фактически являются подлинными мифами» [7, 200].

Американский исследователь В. Мак Нелли также настаивает на том,
что дрезденская книга обеспечила К.Воннегуту имидж современного ми-
фолога, способного разрешать проблемы, которые «мы не можем иначе
осветить открыто» (“we cannot otherwise face directly”) [12, 89-97].

Если для методологической традиции мифокритиков, определя-
ющей вектор вышеуказанных исследований, характерно специфи-
ческое соотношение между эмпирическим и теоретическим (как от-
мечает отечественный ученый-американист А.С. Козлов, в работах
Н. Фрая, например, «страсть к схеме» объединяется с биологизаци-
ей литературоведения, «слишком не критическим использованием
разных учений и гипотез» [2,133], то для воннегутоведов, тяготею-
щих к психоанализу, характерно стремление к объяснению воннегу-
товских романов при помощи психоаналитических понятий. Так, для
Д. Фине романы К. Воннегута являют собой художественное «изуче-
ние психоза» как способа «образцового признания экзистенциалист-
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ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Видатний український вчений, філософ, літературознавець, педа-
гог Дмитро Чижевський  зробив помітний внесок в дослідження укра-
їнської та зарубіжної культури та науки. Багато часу він присвятив
вивченню етапів історії світової літератури, вивченню творчості рос-
ійських та українських письменників. Д. Чижевського приваблювали
ті письменники, в яких він відчував ритм романтизму, відблиск ро-
мантичного світогляду, а також в творчості яких пульсував стиль ба-
роко. Серед російських письменників Чижевський виділяв Достоє-
вського, Гоголя, Блока, Тютчева.

Поволі творча спадщина Д. Чижевського починає щораз більше
цікавити вітчизняних науковців. Перевидаються його праці. За ос-
таннє десятиліття були видані його праці: «Історія української літера-
тури» (Тернопіль, 1994р.), «Українське літературне бароко» (Київ, 2003),
в 2005 році був виданий чотиритомник філософських творів Чижевсь-
кого, та український переклад «Порівняльної історії слов’янських літе-
ратур». У Дрогобичі в 2003 році був виданий збірник наукових праць
«Дмитро Чижевський і світова славістика», в 2005 році в Москві–
монографія Н.С. Над’ярних «Дмитро Чижевський. Єдність смислу»,
а в січні 2007 року була опублікована рецензія на цю монографію
Миколи Ільницького в журналі «Слово і  Час», в 2005 році вийшла
книга Вернера Кортгаазе «Від Меланхтона до Коменського та Чи-
жевського». Все це вказує на зростаючу зацікавленість постаттю
Дмитра Чижевського. В його науковій спадщині кожен дослідник за-
рубіжної та української літератури може знайти матеріал для самоос-
віти та підвищення рівня кваліфікації. Енциклопедизм і універсалізм
Дмитра Чижевського вражають. Г.-Г. Гадамер, зокрема, згадував про
свого друга: “Чижевський був просто всезнаючим, а краще: він нале-
жав до типу вчених, котрі спеціально знають все, чого всі інші не
знають... Його дійсно не можна було імітувати, він був абсолютно
єдиним у своєму роді”.

На сторінках філософських, літературно-теоретичних праць Чи-
жевського зустрічаємо майже всі імена тих, хто творив світову куль-
туру від античності до новітніх часів. А товариш молодих років Панас
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своїм змістом і розмаїте формами. У ньому поєдналися ілюзія і ре-
альність, оптимізм і трагізм, прекрасне і жахливе. Ця складність ба-
роко була покликана відтворити суперечливість людської душі, світу
і самого буття, що є суцільним лабіринтом, де особистість стикається
з різними силами й постійно випробовується на духовну стійкість.
Елементи бароко прояввилися і в літературі наступних епох – у ро-
мантизмі, модернізмі, постмодернізмі» [5, 38].

Точно встановити межі барокової доби не можна. Якщо початок
бароко можна вести від кінця XVI століття, то його завершення встано-
вити точно неможливо.  Естетика барокової літератури вихлюпнулася
за ці межі. Невипадково одну із своїх праць /есей/ Чижевський так і
назвав: «Поза межами краси: До естетики барокової літератури» /Нью-
Йорк, 1952/. М. Коцюбинська, аналізуючи розвідки про українське ба-
роко З. Геник-Березовської, наводить її конструктивну думку про те, що
барокова культура «сприймається передусім як епоха, однак при цьо-
му поняття, які вважалися константами бароко, мають здатність час від
часу повертатись, пронизуючи собою сучасність, особливо в кризові
періоди, трансформуючи різні жанри та індивідуальні стилі» [2,47].

Від загального погляду на пластичні мистецтва (конструкції
просторових елементів, ускладненість готики, криві лінії, рухливі й
асиметричні, рух догори як однобічно спрямований у готиці й еліптич-
ний та параболічний вияв руху бароко, навіть характер архітектурних
елементів в таких, як барокові сходи, Чижевський вважає, що вони
рідко коли прості, - вони загибаються, затримуються на ширших пло-
щадках, зовні перед будовою сміливо біжать вправо та
вліво...”[10,343]), Чижевський переходить до безпосереднього погля-
ду на літературу, філософію, музику. Тут Чижевський фіксує потяг до
різноманітності, розірваності на частки, на дрібні прикраси. У поезії - це
складні строфічні будови, накопичення синонімів, тропів та фігур. По-
стає принципово важлива думка про те, що різноманітність, строкатість
бароко не перешкоджає враженню цілісності, гармонійної завершеності.

Принцип, за яким об’єднується різноманітне, протилежне, Чижевсь-
кий називав бароковою антитетикою. Це не лише гра протилежних
стилістичних прикрас, - це прояв важливих елементів барокового світог-
ляду. Тут (і не лише тут) дослідник посилається на Г. Сковороду: «В
усьому цілому світі я бачу два світи... Світ видимий та невидимий,
живий та мертвий, цілий та розпадливий...» [10,344].

Думка Чижевського щодо типового для бароко дуалізму, переко-
нання, що усяке дійсне буття – антитетичне, перегукується з певними
засадами індійської філософії та теорії літератури. Це – брахманістичне
розуміння проблеми протиставлень і протилежностей: «Брахман є sat і
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Феденко писав, що з іменем Чижевського «…українські учні, дослідни-
ки можуть сміливо виступати на світовому форумі без inferiority complex».

Серед численних глобальних проблем, що їх розв’язував Д.Чи-
жевський, чільне місце посідав феномен бароко,  «цього універсаль-
ного стилю поза межами пластичних мистецтв». Говорячи про «асим-
іляційну енергію» бароко, Чижевський зосереджує увагу саме на здат-
ності його «накласти свою печатку» на культуру в цілому. Енергію ж
статті «До проблеми бароко» вирізняє потяг до пошуків основних еле-
ментів стилю або його домінант.

Характеризуючи інші течії (ренесанс, класицизм, романтизм), Чи-
жевський прицільно точно вказує на їх домінуючі риси й рішуче заз-
начає, що нічого подібного не можна зробити, коли йдеться про баро-
ко, бо ця течія синтетична і синкретична. В ній об‘єднуються настільки
різні риси, які, по суті, навіть нічого спільного не мають. Це течія, в
якій усе пливе й плине, виникає і зникає, проте лишається «основний
зміст та сенс». Більшість спроб визначити сутність барокового стилю
своїми попередниками Чижевський називає «завузькими» і визначає
свою мету як спробу дати опис бароко як синтетичної духовної течії, в
якій поєдналися культура середньовіччя та ренесансу.

У той час, коли зароджувались засади бароко, в суспільстві відбу-
лась світоглядна революція. Люди в результаті активного розвитку
всіх галузей науки втратили ту гармонійність, яка існувала в добу
Відродження. Саме в той час був винайдений телескоп, який показав
усю безмежність космосу, а це значить, що людина –  не центр все-
світу, як було в Ренесансі, а лише маленька її частка. Світ постав не
статичним і завершеним у своїх формах, а мінливим та динамічним.
Наука тепер мала можливість пояснити такі явища у взаємозв’язку,
які раніше пов’язувати нікому не приходило в голову. В літературі
представники бароко для відображення складності сприйняття ото-
чуючого світу обрали найадекватнішим  засобом художнього мис-
лення метафору. Саме метафора дає можливість порівняти речі прак-
тично протилежні. Вона заставляє працювати уяву реципієнта, так як
з трьох частин художнього порівняння: comparandum, comparatum,
tertium comparationis залишена тільки comparatum, тобто з чим по-
рівнюється, про все решта людина повинна додуматись сама. Пред-
ставники бароко уникали міметичних засобів письма, тобто відтво-
рення життя у формах самого життя. І якраз метафоричність худож-
нього мислення ставала важливим принципом формування бароково-
го світосприйняття. Один з дослідників доби бароко О.Ніколенко заз-
начає, що «бароко – це відкрита система, що містить у собі водночас
різні засоби відтворення і перетворення дійсності. Воно багатозначне
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Один виняток він,  можливо,  й зробив би,  якщо б отець Георгій Фло-
ровський  /православний священник –  О.Б./ з Гарвардської бого-
словської  школи не жив так далеко”[1,246].

Отже духовні домінанти у поглядах на стиль бароко це - Бог і
людина всеприсутність буття Бога. Це переконання бароко у «все-
присутності абсолютного буття» знаходить свій найяскравіший вислів
у «символізмі» епохи бароко. Виникає переконання у тому, що все,
що існує, є символ. Тут відчувається перегук з ідеями філософії сим-
волічних форм Е. Кассірера (Кассирер Эрнст. Философия символи-
ческих форм. Т.1,2,3. – М.– Санкт-Петербург, 2002). На це звертає
увагу й Р. Мних. На цій засадничій думці «Історія української літера-
тури, розділ V – Бароко» Чижевський спеціально не зосереджується
[12,239-313]. Але символ як наукове, філософське та літературознав-
че поняття був чи не головною домінантою багатьох роздумів учено-
го в царині культури. Маючи нахил у своїй авторській манері до творен-
ня афоризмів, Чижевський стверджував: «Оскільки самостійною силою
в житті є тільки символ,  постільки створення символів є  водночас ре-
альне оволодіння життям” [13,496]. Про тяжіння до символізації проявів
навколішнього життя у давнину пише й Д.Лихачов: «Середньовічна
книжність і середньовічне мистецтво були проникнуті потягом до симво-
лічного трактування явищ природи,  історії та письма» [3,161].

До певної міри Чижевський урівнює в правах терміни символ та
емблема, особливо коли йдеться про поезію бароко,  це – «емблема-
тична поезія» переважно містичного характеру [14].

Говорячи про бароковий стиль як про європейсько-вееохопний,
Чижевський постійно наголошує на вписаність у нього українського
шару: “Українська барокова література, зокрема поезія, повністю
вписується в європейський універсальний стиль епохи, її мотиви, форми,
символіка, синтез античності й християнства – все відповідало вимогам
цього стилю», – стверджує й дослідник літературної давнини [4,9].

Г. Сивокінь в літературознавчій праці «Давня українська поетика» ана-
лізує такі жанри відша, як: хроновірш, кабалістичний, леонінський, акровірш,
злагоджений, змієвидний, логогриф, анаграма, луна, раки [7,121]. І епігра-
матична поезія, і курйозний вірш, про які пише Г.Сивокінь, на наш погляд,
виходячи з засад Д.Чижевського, поглинаються бароковою поетикою.
Г. Сивокінь у своїй дуже змістовній книзі стримано пише про барокову по-
етику, зрідка наводить й ім’я Чижевського, цілком слушно пояснюючи це
обставинами та ситуацією: «Звичайно ж, обставини дозволяють тепер іна-
кше уявляти й позицію таких учених, як Леонід Білецький.., тим більше - як
Дмитро Чижевський з його послідовно відстоюваними поглядами на бароко
як стильову домінанту української літератури середнього періоду...” [7,15].
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asat ,суще і несуще , satyam і asatyam - реальність і ірреальність».
Кожна пара протилежностей у психологічному сенсі мала свій
термін - санскритське слово - dvandva /страждання - задоволення,
чоловік - жінка, тверде й рідке, смертне - безсмертне,   духовне -
матеріальне і т.ін.[17,245,248].

Між цими полюсами, як зауважує Чижевський, є переходи та сту-
пені. Тут автор дослідження застосовує підхід до антитетичних систем
бароко, який він використав у розмові про психологізм /або антропо-
логізм/ Ф. Достоєвського, –  це ієрархічність, тобто тепер –  ієрархічніcть
антитетичних систем бароко. Це «своєрідна багатоповерховість, внутр-
ішня ієрархічніcть не лише людського буття» [11, 35,131].

Як  в душевному житті людини є злети і падіння, є дві сфери
бут-тя – буття зовнішнє й буття внутрішнє, так і в матеріальному
житті є своя антитетика.

У межах культури бароко  найяскравішою Чижевський вважає анти-
тезу античності та християнства. Саме тут, у сфері цього зіткнення, Чи-
жевський убачав злиття ренесансу з його шаною до античності та се-
редньовіччя, з його християнською культурою. Це взаємне проникання
відбилось у літературі навіть у назвах творів, в їх композиції, в окремих
образах та виразах / «Християнський Геркулес», «Християнська мітологія».

У центрі барокового світу, за Чижевським, є людина. Але й тут
виникає антитеза. Людина бароко це вже не людина доби ренесансу,
яка була звільнена від усяких пут та обмежень /релігійних, соціаль-
них, моральних/. Барокова ж людина належить церкві, державі, підля-
гає моральним нормам не з примусу,  а вільно. Представники бароко
вбачали в житті людини два шляхи: один єдиновірний – це служіння
Богу, саме в вірі людина повинна знайти сенс свого життя. Всі сили
своєї творчої особистості, неповторної індивідуальності (а саме таку
людину створило Відродження) людина повинна віддати вірі. В цьо-
му яскраво поєднуються Відродження та Середньовіччя. А другий
шлях: непростий, складний, заплутаний. Це шлях людини, яка не
одразу знаходить сенс життя в вірі. Вона знаходиться в пошуку сво-
го шляху. Вона блукає в цьому світі. Врешті, така людина все одно
прийде до Бога, але до цього моменту вона знаходиться в стані блу-
кання. Цим можна пояснити постійне використання таких символів,
як лабіринт та  ярмарок.

Служіння церкві, богові – це магістральний шлях людини взагалі,
але для барокового мислення це головний постулат. Д. Чижевський
був релігійною людиною,  але живучи за кордоном не афішував цьо-
го. Ще задовго до наближення земного кінця він «прямо заявив,  що
не бажав,  щоб його панихиду відправляв православний священник.
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між великим реформатором та небезпечним авантюрником» [10,35І] –
імпонувала авторові і співцеві бароко.

Значення культури бароко Чижевський підіймає до вершин все-
людського духу, але насамперед підкреслює її провідну роль в історії
української духовності.

Отже, Дм.Чижевський підкреслює цілий ряд засадничих прикмет
і особливостей стилю бароко щодо пластичних і літературних мис-
тецтв, музики та філософії. Це:

- Універсальність, синтетичність (синкретичність), це “течія, в якій зрос-
таються в єдність різноманітне”, тобто – різноманітність складових елементів.
Одним з таких чинників є “католицька проти реформація” (барокові митці
протестанти).

- Синтез культури середньовіччя та ренесансу,
- Ускладненість форм (крива лінія, асиметричність),
- Неозначений точно рух,
- Любов до складної строфічної будови, накопичення синонімів, тропів

та фігур (як у Сковороди),
- Сполучення протилежного, з’єднання антитез, гра ними – тобто бароко-

ва антитетика,
- Відгомін барокового світогляду (дуалізм філософії Сковороди: “В цьо-

му цілому світі бачу я два світи...”),
- Протиставлення реального та ідеального буття,
- Політики великих універсальних планів (наприклад, план всесвітньої

організації людства),
- “Сатанічні” мотиви,
- Антитеза античності та християнства (“Християнський Геркулес”),
- Емблематична містика,
- Синтез християнської та грецької філософії,
- У центрі уваги – Бог і людина (людина, що підлягає церкві, державі,

релігійним та моральним нормам – не з примусу, а вільно),
- Все присутність абсолютного буття (знаходить свій найяскравіший

вислів в “символізмі” епохи бароко),
- “Персоналізм” –  найбільш характеристична філософія бароко,
- Бароко кохається в темі смерті (це трагічний 17 вік – час “руїни”,
- Оригінальність, бажання “зробити враження”,
- “Змінливість” рис людини бароко (“вона має нахил ставати на шляхи,

які відводять її від глибин буття”),
- “Ілюзіонізм” бароко (переконання в тому, що “все тлінне є лише

символ”),
- Значення культури бароко в історії української духовності “навряд чи

можна перебільшити”.
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 Дослідниця М. Ольховик звертає увагу на важливість вивчення
барокових традицій світової світоглядної свідомості. Визнаючи баро-
ковість як світоглядне та естетичне явище, що притаманне пере-
хідним етапам історії, вона простежує трансформацію стилю бароко
в контексті сучасної художньої епохи на прикладі аналізу “емблема-
тизму” творів останнього представника українського бароко Лазаря
Барановича. Зупиняється також на проявах принципу бароковості в
роботах українських письменників ХХ століття. Деякі твердження М.
Ольховик вдаються дещо категоричними. Ми б не погодились з та-
кими твердженнями як: “Мистецтво бароко – мистецтво патетичне за
своєю суттю. Барочний образ – це завжди образ “на п’єдесталі”. Він
максимально активний, навіть сугестивно-агресивний щодо глядача.”

У своїх дослідженнях Д. Чижевський не був таким категоричним.
Тут слід звернути увагу на його статтю “Поза межами краси. (До естети-
ки барокової літератури)”. Чижевський вважає, “що поруч з насолодою
від краси можна поставити естетичну насолоду, що їй переживає люди-
на при сприйманні таких об’єктів, що розмірами або силою (кажучи по-
пулярно) перевищують межі всякого звичайного буття, об’єктів, що їх
неможливо назвати “красними” в звичайному сенсі слова. В таму само-
му XVIII столітті призабутий історик літератури, полігістер Флігель звер-
нув увагу на деякі галузі літератури, в яких головну або виключну роль
грає зовсім не краса, а інші якості творів, наприклад, “гротескне”, “бур-
лескне” або й “незугарне”, “негарне”, “відворотне” [7, 9].

І далі Д. Чижевський стверджує, що “ні один мистецький, зокре-
ма літературний, стиль не надав такої ваги в мистецькому творі еле-
ментам, що стоять “поза межами краси”, як бароко...”[80]. Причину
такої тенденції Чижевський убачає у прагненні митців бароко, на
відміну від солодкої красивості” прагнення створювати сильні вра-
ження, захопити людину, повести її за собою.

У статті «До проблеми бароко» Чижевський звертав нашу увагу на
елемент оргінальності, важливу вартість її для утворів культури бароко,
хоча зазначав, що ця оригінальність має на меті «зробити враження» і
може бути навмисною, вигаданою, штучною: «Тому зустрінемо в кожній
галузі культури бароко якісь незвичайні, «гротескні», «дикі», «парадок-
сальні елементи» [10,348]. І сам Чижевський – особистість неоднознач-
на, у своїх діях часом неперeдбачувана й загадкова, тяжів до всього
небуденного, містичного, незвиклого /про це у моїй статті :«Духовна тра-
диція Дм. Чижевського та ієрархічність його душевного світу», яка була
виголошена на Міжнародному науковому семінарі «Дмитро Чижевсь-
кий і європейська культура» ц.р. у Дрогобичі/. Тому й людина бароко,
про яку Чижевський пише, що вона часто залишається стояти на межі
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В связи с этим образовался новый тип дискурса – экономический дис-
курс. «Экономический дискурс рассматривается как совокупность комму-
никативных событий с принадлежащими к ним ценностями и нормами лин-
гвокультурного характера, то есть как неотъемлемая часть современной
культуры определенной нации и этносов» [8,  5].

Одним из базовых концептов экономического дискурса является
концепт «богатство», который широко употребляется в различных кон-
текстах.Цель данной статьи – определить универсальные и этноспеци-
фические особенности лингвоконцепта [термин М.А. Новиковой] «богат-
ство»  в русском и английском языках на материале словарей разного
типа (этимологических, толковых и двуязычных) и энциклопедий как в
книжных, так и в Интернет изданиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи:
- провести контрастивный этимологический анализ лингвоконцепта

«богатство»/«wealth»;
- определить интегральные и дифференциальные составляющие дан-

ного лингвоконцепта в двух национальных лингвотрадициях (русско-
язычной и англоязычной);

- на основании полученных результатов выявить специфические пе-
реводческие возможности и ограничения при передаче лингвоконцепта
«богатство» на русский и английский языки.

Русскому лингвоконцепту «богатство» в английском языке существует
два соответствия: «wealth» и «richness», поэтому для получения более пол-
ной картины следует рассмотреть оба английских  лингвоконцепта.

Обратившись к этимологии английских слов, мы видим, что лингво-
концепт «wealth» имеет среднеанглийские корни wele (благополучие, бла-
госостояние),  древнеанглийские wela (благосостояние, богатство) и  wel
(полнота в соответствии с чьими-либо желаниями),  германские welфn
(благосостояние), латинские volo, vele (хотеть, желать) произошедшие
от индоевропейского корня *wel- (хотеть, желать), связанное с well –
полнотой чего-либо. Вся эта группа несет представление о том, что мно-
го – это вся полнота бытия. Т. е.,  богатство воспринималось как полнота
бытия. За этим стояло представление о том, что бытие не является из-
бытком, а содержит в себе лишь то, что необходимо для жизни [5].

Что касается этимологии лингвоконцепта «rich», то корни среднеанг-
лийского riche (богатый), древнеанглийского rice (богатый, сильный,
могущественный) восходят к готскому reiks (правитель, могуществен-
ный, богатый), к кельтскому ?rix (король) и к индоевропейской ос-
нове ?reg-(двигаться по прямой линии) [2, 378].  Таким образом, все
слова этой группы имеют отношение к космосу, к мировому порядку, к
тому, что управляет всем миром. В космосе все находится на своих
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ЛИНГВОКОНЦЕПТ «БОГАТСТВО»:
ИНТЕРКУЛЬТУРНЫЙ И ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ  АСПЕКТЫ

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ РАЗНОГО ТИПА)

Начало нового тысячелетия ознаменовалось активизацией многих про-
цессов в сфере экономики. Из-за продолжающейся глобализации экономи-
ки в мире экономическая лексика становится все более необходимой как
для профессионального, так и для повседневного общения.
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подтверждает сданные ранее выводы относительно русского линг-
воконцепта «богатство».

С наступлением теоцентрической эпохи и  распространением христиан-
ства резко изменилась философская оценка морально-нравственных и ма-
териальных ценностей. Человечество стало задумываться о спасении души.
Истинным богатством стали считаться сокровища небесные, а не земные
блага. Подтверждением этого является персонаж Лазаря Убогого, суще-
ствующий в евангельской притче и фольклорных текстах.

Лазарь являл собой образ бедности при жизни. Однако в загробной
жизни он получает от  Бога награду за все свои страдания.

Обратившись к словарю С.С. Аверинцева, выясняем, что, согласно
притче, Лазарь был «нищим, который валялся в струпьях у ворот некоего
богача; и псы, приходя, лизали струпья его» [1, 114].

Образ Лазаря пользовался большой популярностью в народе,
так как его фигура была воплощением надежды угнетенных на поту-
стороннее восстановление попранной правды. «Русский фольклор
делает Лазаря родным братом жестокого богача, отрекающегося от
родства. Лазарь молит Бога о смерти и в смерти получает радость,
которой не имел в жизни» [1, 114].

В православном понимании «богатство» никогда не сводилось к
богатству материальному, к деньгам. Во-первых, общеизвестны выра-
жения «богатая (то есть талантливая) натура», «богатая (то есть щед-
рая) душа», слова Евангелия «для Бога богатеть». Во-вторых, есть ве-
ликое множество культурных и духовных ценностей, которые невозможно
и недопустимо оценивать в деньгах. Это и шедевры человеческого ге-
ния: иконы Андрея Рублева, симфонии Чайковского, храмы и соборы –
творения замечательных архитекторов, и сам человек во всем своем
бесконечном многообразии дарований.

Информацию о  современной семантике лингвоконцепта «богатство»,
могут   дать   толковые словари.   Анализ словарных статей в толковых
словарях русского языка [3; 7, 12] дает следующие результаты: в со-
ставе семантического поля лингвоконцепта «богатство» наиболее час-
тотными являются следующие составляющие данного понятия: обилие
– 100%, материальный – 100%, ценности – 100%, деньги – 100%,
великолепие – 43%, пышность - 43%.

Данные, полученные  в результате анализа словарных статей в тол-
ковых словарях английского языка [14; 15; 16; 17], дали следующую
информацию: среди наиболее частотных составляющих понятия
«wealth» обнаружены следующие составляющие: property – 100% , large
amount – 100%, money –  83%, value – 66%, economic – 66%.

Как видно из приведенных данных, наиболее  частотные составля-
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местах, то есть,  по-видимому, первоначально быть богатым обознача-
ло соответствовать мировому порядку [5]. Король, как земной человек,
имеющий на земле полномочия божества, имел право раздавать богат-
ства как бы по поручению божества.

Русский лингвоконцепт «богатство» имеет индоевропейские кор-
ни bhagah, bhajati, bhargas, которые означают, соответственно, «до-
стояние, счастье, доля», «давать, наделять», «бог, господин». Пра-
славянское слово bogъ означает и  «бога», и «достояние»; уже здесь
встречается слово bogatъ, что означает того, «кто имеет большое иму-
щество» [13, 96]. Очевидно, что такое разнообразие значений не слу-
чайно, ведь  именно боги давали или  наделяли имуществом. Следо-
вательно, богатым был тот, кто был храним богами и был наделен
богами каким-либо имуществом.

В связи с этим можно предположить, что в древнеславянских пред-
ставлениях «быть богатым» означало быть под покровительством
богов, которые вольны были что-то человеку дать или, наоборот,
отнять.  Те, кого они наделили избытком, богаты, то есть им щедро
дана их доля. Что касается английских, а в более широком плане -
древнегерманских корней, то здесь отразилось языческое представле-
ние о том, что существует некая космическая норма, существует пря-
мой порядок вещей, отсюда понятие «богатства» как наиболее благо-
приятного соответствия этой норме, а также понятия «богатства» как
полноты бытия. Очевидно, что этим можно объяснить факт существова-
ния в англоязычной культуре двух лингвоконцептов: «wealth» и
«richness», а в русскоязычной – одного: «богатство».

Итак, в космоцентрической языческой картине мира все представ-
ления о богатстве сводились к нескольким вариантам: богатство –
это избыток, норма и вся полнота. Кроме того, источник богатства –
это либо воля богов, либо воля земного правителя, который является
наместником богов на земле.

 Однако, на фоне людей богатых, то есть наделенных богами, храни-
мых богами, существовали также люди, обделенные богами.

Слово «убогий» имеет тот же самый корень, то есть имеет то же самое
происхождение. Образовано это слово от bogъ –  «богатство» с приставкой
«au». Приставка «au» в старославянских языках стала приставкой «оу», а в
современном русском  – «у». Уже в древнеевропейских языках эта при-
ставка получила значение, которое она имеет в современном русском язы-
ке: значение приставки «у» в словах «уношу», «убегаю», т.е. забирать, отни-
мать что-либо. Таким образом, можно заключить, что «aubogъ», а позже
«оубогъ»  –  это тот, у кого имущество было отнято, либо тот, кого боги не
хранили,  кто был  ими обделен. Анализ слова «убогий» еще раз
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Эмоциональное восприятие действительности характерно для русского
человека, для которого понятие «богатство» неотделимо от таких при-
знаков, как красота, роскошь, пышность.

С особенностями характера русского человека связано и то, что в
периферию лингвоконцепта «богатство» входит такой признак как «нрав-
ственные качества». Это лишний раз подтверждает, что для русского
человека  богатство далеко не всегда заключается в материальных цен-
ностях, зачастую на первом плане оказывается богатство духовное.

Главное отличие в русской и английской культурно-языковых тради-
циях заключается в том, что русский народ живет не умом, а сердцем,
его эмоциональная составляющая, безусловно, играет главенствующую
роль. В английском сознании, напротив, первоцелью является прагма-
тизм, расчетливость и рациональность.

Итак, лингвоконцепт «богатство»/«wealth» в двух этнотрадициях
имеет как интегральные, так и дифференциальные признаки. К интег-
ральным признакам относятся «обилие», «деньги», «ценности». Диф-
ференциальными семантическими составляющими в англоязычной тра-
диции являются: «property» (имущество) и «economic» (экономичес-
кий), в русскоязычной – «великолепие», «пышность». Следовательно,
наибольшие трудности при переводе данного лингвоконцепта могут
возникнуть в случае активизизации именно этих дифференциальных
этноспецифических признаков. В этом случае возможно либо непони-
мание этой специфики, либо ее редукция.

Анализ способов преодоления таких трудностей составит перспек-
тивы нашего дальнейшего исследования.
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ющие в русском и в английском языках совпадают: в английском  –
«money»,  в русском – «деньги»; в английском – «large amount»,  в
русском – «обилие»; в английском – «value», в русском – «ценности».
Однако существуют и различия. Очевидно, что для  русского народа
богатство заключается в наличии внешнего великолепия, роскоши,
пышности. Англоязычные народы мыслят более материально: иму-
щество  –  вот основа благосостояния.

Для выявления иерархии семантических составляющих концепта
«богатство» за основу была взята теория структуры концепта, предло-
женная З.Д. Поповой и И.А. Стерниным. Структура концепта представ-
лена в терминах ядра и периферии. К ядру будут относиться прототипи-
ческие слои с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, пер-
вичные наиболее яркие образы. Эти образы представляют собой едини-
цу универсального предметного кода. Вокруг ядра группируются так
называемые базовые слои. Более абстрактные признаки составляют
периферию концепта. На периферии находится «интерпретационное поле
концепта», которое состоит из слабо структурированных предикаций,
отражающих интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их
сочетаний в виде утверждений, установок сознания, вытекающих в
данной культуре из менталитета  разных людей [9, 60].

Анализ словарных статей в толковых словарях дал следующие ре-
зультаты. В русском языке ядерный слой лингвоконцепта «богатство»
представлен такими признаками как: наличие материальных средств
(деньги, материальный, ценности). Ближайшая периферия лингвокон-
цепта представлена следующим образом: великолепие, пышность,
роскошь.  В дальнюю периферию анализируемого лингвоконцепта вхо-
дят следующие оставляющие понятия: ресурсы, природный, нравствен-
ный, качества, потребности, удовлетворение.

В английском языке в ядерный слой лингвоконцепта «wealth» вхо-
дят следующие признаки: property (имущество),  large (большой),  amount
(количество),  money (деньги).  Еconomic (экономический), value (цен-
ность), rich (богатый), products (продукты)  являются признаками бли-
жайшей периферии. Дальняя периферия лингвоконцепта «wealth» пред-
ставлена следующими признаками: weal (благосостояние), resources
(ресурсы), desirable (желательный, желанный).

Таким образом, основываясь на данных приведенного анализа,
можно сказать, что как ядерная, так и периферийная зоны лингвокон-
цептов «богатство»/«wealth» отличаются. В английском языке одним из
основных признаков богатства является наличие имущества и того, что
имеет экономическую ценность, в то время как в русском языке очень
высокий рейтинг имеет наличие внешнего великолепия, пышности.
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более известными и влиятельными в этот период оказались мифокри-
тические исследования о происхождении и предназначении поэзии
известного английского поэта-мифолога Роберта Грейвса, которые
изложены в его фундаментальным произведении «Белая Богиня: Ис-
торическая грамматика поэтической мифологии» (1948).

Цель данной статьи – охарактеризовать особенности мифопоэти-
ческой критики Роберта Грейвса, а также его концепцию происхожде-
ния,  предназначения и развития поэзии, изложенную в книге «Белая
Богиня: Историческая грамматика поэтической мифологии»

 Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью
исследования как в теоретическом, так и в историко-литературном
аспектах одной из магистральных проблем современного литературо-
ведения - взаимодействия мифа и поэзии. Знание оригинального ис-
пользования мифологического символа в критическом творчестве
выдающегося английского литератора обогащает наше представле-
ние об особенностях творчества Роберта Грейвса и знакомит с важ-
нейшими тенденциями в английской литературе ХХ века. Материалы
данного исследования  могут быть использованы в практике препо-
давания общих курсов по истории зарубежной литературы ХХ века,
истории английской литературы  того же периода, теоретических  спец-
курсов и спецсеминаров по истории литературно-критической мысли
современной английской литературы.

Роберт Грейвс (1895 – 1985)  не только выдающийся английский
поэт, фольклорист, знаток античной культуры, фольклора, но и автор
многочисленных критических произведений, составляющих основу
его мифопоэтической концепции. Несмотря на то, что творчество Ро-
берта Грейвса очень популярно за рубежом, в отечественном литера-
туроведении нет пока более или менее полного исследования мифок-
ритической системы поэта в единстве основных её параметров. Бо-
лее того,  до сих пор нет работы, освещающей мифокритику Роберта Грей-
вса с разных сторон - не только комментирующей, но и обобщающей.

Из украинских учёных мифокритические взгляды Роберта Грейв-
са проанализированы в работах  А.С. Козлова  «Мифологическое на-
правление в литературоведении США» (1984), «Литературоведение
Англии  и   США ХХ века» (1994), «Литературоведение Англии и США
ХХ века» (2004). Отмечая, что именно благодаря Роберту Грейвсу ан-
гло-американское мифологическое литературоведение «вышло из
узких рамок академизма» [7, 23],  А.С. Козлов считает Роберта Грей-
вса является первым мифокритиком, который  в своих исследовани-
ях в начале 20-х годов попытался решить проблемы поэзии при помо-
щи нового метода. Анализируя исследования Роберта Грейвса, А.С.
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ТЕОРИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В КНИГЕ
РОБЕРТА ГРЕЙВСА «БЕЛАЯ БОГИНЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ

ГРАММАТИКА ПОЭТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ»

Необычайный интерес к мифу, возродившийся в конце ХIХ и нача-
ле ХХ века, способствовал появлению целого ряда мифокритиков,
исследования которых затрагивают сложные вопросы, связанные с
важнейшими современными литературоведческими проблемами. Наи-
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исследователь, но и «мистик, отдавший всю свою жизнь таинствен-
ному идеалу, прекрасному и страшному образу Богини, единой и
единственной» и подчёркивает, что «сама книга «Белая Богиня» боль-
ше относится к поэзии, чем к мистике, она содержит теорию природы
поэзии, которая, как считал Грейвс, связана не только с работой под-
сознания, но и с традиционными магическими культами. Он был уве-
рен, что существуют всего две формы поэзии: поэзия вдохновения и
поэзия интеллектуальная. Первая создаётся тем, чем и должна со-
здаваться, а именно вдохновением,  хотя и проверенным здравым
смыслом. Вторая же произведена на свет чистым «рацио» и вообще-
то к поэзии как таковой  отношение имеет минимальное, куда боль-
ше она принадлежит науке. Вдохновенную поэзию Грейвс ассоции-
рует с Луной, Белой Богиней а «интеллектуальную поэзию» воспри-
нимает, как  попытку изгнать все лунные суеверия и согреться в лу-
чах чистого солнечного разума»[4].

Мысли Роберта Грейвса о предназначении поэзии впервые по-
явились в его работе «Об английской поэзии» (1922). В ней Роберт
Грейвс утверждал, что поэт и его поэзия – это сплав несовместимых
сил, которые выполняют определённые психотерапевтические зада-
чи. Отсюда следует, что на мифотворчество Роберта Грейвса, осо-
бенно в плане разработки культовых обрядов, несомненное влияние
оказали идеи английских учёных-представителей   Кембриджской
школы мифологов, в частности Дж. Фрэзера, автора знаменитого ис-
следования о действенной роли магии и религии древних и первобыт-
ных народов «Золотая ветвь». Поэтому, Роберт Грейвс, вслед
Дж. Фрэзеру, придавал огромное значение древним магическим ри-
туалам, связанным с различными календарными мифами об умираю-
щем и возрождающемся боге. Для того чтобы найти ответы на волну-
ющие его вопросы Роберт Грейвс изучил язык поэтического мифа,
существовавший ещё в каменном веке в Средиземноморье  и севе-
ре Европы, который сохранился до настоящего времени, являясь
«языком истинной поэзии» [1, 9]. Роберт Грейвс считал, что этот язык
был «связанным с распространёнными религиозными ритуалами в
честь Лунной богини, или Музы» [1, 8]. Он пришёл к выводу, что в
конце минойского периода вторгнувшиеся племена из центральной
Азии начали заменять «матриархальные институты на патриархаль-
ные, а также переиначивать и фальсифицировать мифы, чтобы оправ-
дать перемены в обществе» [1, 9]. Считая, что поэзия своими корня-
ми уходит в волшебство, писал: «Поэтами рождаются, а не становят-
ся. Смысл этого  утверждения в том, что природа поэзии слишком
таинственна, чтобы её можно было исследовать» [2, 17]. Для Роберта
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Козлов пишет, что в фундаментальном исследовании «Белая Богиня:
Историческая грамматика поэтической мифологии» (1948) автор «выд-
винул оригинальную теорию генезиса и развития  поэзии» и  поставил
эту теорию в «прямую» зависимость  от определённого цикла мифов
и верований, «связанных с обожествлением луны» [6, 76]. Далее Коз-
лов обращает внимание на односторонность концепции Роберта Грейв-
са, основанной на учении Дж. Фрейзера, и считает, что Роберт Грейвс в
книге «Белая Богиня: Историческая грамматика поэтической мифоло-
гии» перемешивает литературный анализ с религиозным и магическим.

Оригинальность исследований и выводов учений Роберта Грейв-
са в книге «Белая Богиня: Историческая грамматика поэтической
мифологии» подчёркивает и писатель Хорхе Луис Борхес. В предис-
ловии к своему сборнику он пишет: «Роберт Грейвс никогда не ста-
рался быть современным, заявляя, что поэт должен писать как от-
дельный поэт, а не как целая эпоха» [1, 5]. Далее автор отмечает, что
«книга Роберта Грейвса «Белая Богиня», претендующая на роль пер-
вой грамматики поэтического языка, на самом деле – великолепный
миф, то ли отысканный Грейвсом, то ли Грейвсом придуманный». От-
мечая хронологическое исследование мифов Робертом Грейвсом,
Хорхе Луис Борхес указывает на то, что Роберт Грейвс искал «за
различием форм постепенное видоизменение живых истин, которые
не стёрло христианство» и «хотел вернуть поэзию к её магическим
истокам» [1, 6]. По мнению Хорхе Луиса Борхеса Роберт Грейвс счи-
тал западную поэзию одной из вариантов лунного мифа, и об этом он
написал в своём произведении   «Белая Богиня: Историческая грам-
матика поэтической  мифологии».

Многогранность творчества Роберта Грейвса отмечает исследо-
вательница истории и культуры Крыма, старшего  Т.М. Фадеева. В
книге  «Крым в сакральном пространстве» она пишет, что вниматель-
но изучив поэтические тексты древних песен и легенд,  Роберт Грейвс
изложил свои выводы в  книге  «Белая  Богиня», которая «представ-
ляет собой замечательное по глубине проникновение в мифопоэти-
ческий мир кельтов и его реликты в последующей средневековой
культуре Британии, французской Бретани и вообще ареала древней
Кельтики. Одно из самых древних и почитаемых божеств кельтского
мира – Богиня-Мать, выступающая в триедином облике – супруга
весеннего и осеннего богов. Символическим её обозначением была
полная Луна, тогда как два её спутника изображались как убываю-
щий и растущий полумесяцы» [9,195].

Марина Елисеева в статье «Роберт Грейвс: Трубадур Белой Боги-
ни» пишет, что Роберт Грейвс известен не только как поэт, прозаик и
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Роберт Грейвс считает основным критерием настоящего  поэти-
ческого произведения  заклинание, наиболее точно изображающее
могущество Белой богини – Музы. Он отмечает, что  при чтении кни-
ги «Белая Богиня: Историческая грамматика поэтической мифоло-
гии» так велико его воздействие на читателя, что «волосы встают
дыбом, глаза слезятся, к горлу подступает комок, по коже бегают
мурашки и холодеет спина» [1, 39]. Он указывает, что в этих стихот-
ворениях нет описания грандиозных событий и даже действующих
лиц, но читатель чувствует незримое присутствие Белой богини, о
чём «недвусмысленно свидетельствуют силы природы» [1,  40].

Роберт Грейвс осуждает классическую поэзию, указывая, что при
её чтении нельзя прочувствовать то, что чувствует читатель при чтении
истинных стихотворений. Более того, он отмечает присутствие специ-
ального приёма «разжигания» в классической арабской поэзии, напри-
мер, когда  с помощью «изящного пролога о рощах, ручьях и соловьях
поэт создаёт определённую поэтическую атмосферу и тут же, пока не
рассеялось её очарование, переходит к тому, ради чего взялся за перо,
– допустим, к льстивому описанию храбрости, благочестия и великоду-
шия своего покровителя или к философским размышлениям о быстро-
течности и превратностях человеческой жизни» [1, 41]. Далее он отме-
чает, что в «классической английской поэзии «разжигание» нередко
растягивается на всё произведение» [1,  42].

 В «Белой богине» Роберт Грейвс даёт определение поэзии и пишет, что
поэзия это «совокупность образцов, на основе которых каждый новый поэт
определяет своё понимание поэзии» [1,  232]. Роберт Грейвс указывает, что
эти образцы разнообразны и противоречивы как слово «любовь». Поэтому
главной темой поэзии Роберт Грейвс считает отношения между мужчиной и
женщиной, которая должна быть «молчаливой Музой и вдохновлять поэтов
своим присутствием» [1, 286]. Он считает, что поэзия произошла в эпоху
матриархата и обязана своим волшебством Луне, а не Солнцу.

На вопрос «Должна ли быть поэзия оригинальной»? Роберт Грейвс  от-
вечает, что необязательно, только следует обладать «живостью, изяществом,
выразительностью и знанием» [1, 274].

Таким образом, особенностью оригинального наследия «Белая Богиня:
Историческая грамматика поэтической мифологиии» является то, что в ней
изложены оригинальные мифокритические выводы Роберта Грейвса по воп-
росам развития мифопоэзии начиная с древних времён до наших дней.
Роберт Грейвс  является первым современным мифокритиком, попытав-
шимся решить ряд кардинальных проблем поэзии. Ключевой для мифок-
ритической образности и культуры является  своеобразие и оригинальность
концепции Роберта Грейвса, которая заключается в том, что поэзия имеет
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Грейвса «единая всеобъемлющая тема поэзии: жизнь, смерть и вос-
кресение Духа Года, сына и любовника Богини» [2, 7]. Далее исследо-
ватель добавляет: «Поэт богат тремя вещами: мифами, даром своим
и чужими стихами»[2, 21]. В то же время, следуя принципам пред-
ставителей ритуально-мифологической школы, Грейвс утверждает, что
миф рождается из ритуала и представляет собой «своеобразную сло-
весную стенографическую запись древнего действа» [8].

 Роберт Грейвс критикует греческих философов, которые относились к
магической поэзии как на «угрозу новому предмету своего поклонения –
логике. Под их влиянием в честь их покровителя Аполлона  был разработан
рациональный поэтический язык (сейчас его называют классическим) и
навязан миру как последнее слово духовного озарения»[1, 9]. В книге «Бе-
лая Богиня: Историческая грамматика поэтической мифологии» Роберт
Грейвс утверждая что «мифические образы сохранились в религиозном
искусстве и по-прежнему были в ходу как сказания, к которым обращались
поэты» [1,11], осуждает Сократа за то, что тот отвергал раннюю мифологию.
Далее Роберт Грейвс пишет: «Отворачиваясь от поэтических мифов, Со-
крат, по сути дела, отворачивался от вдохновлявшей их Лунной богини,
которая требовала от мужчины воздать женщине должное как в духовном
плане, так и в плотском».[1, 11]. Роберт Грейвс, являясь сторонником ис-
пользования древнего языка, который практически исчез,  отмечает, что
несмотря на то, что первые христианские императоры запретили изучать
древний язык, в поэтических школах Ирландии и Уэльса и Западной Евро-
пе продолжали обучать ему. В конце ХVII века древний язык по мнению
Роберта Грейвса практически исчез, хотя «в индустриальной Европе до сих
пор пишут стихи, обладающие магической силой» [1, 15].

Что касается европейской поэзии, то Роберт Грейвс считает, что она
«зиждется на магических принципах, к начаткам которых в течение веков
относились с благоговением и хранили в строгой тайне, но впоследствии
исказили, подвергли сомнению и забыли» [1, 22].

В работе «Белая Богиня: Историческая грамматика поэтической мифо-
логии» Роберт Грейвс развивает концепцию, согласно которой в основе всех
верований  лежит миф о поклонении Музе-Богине. Он пишет: «Поскольку
источник творческой силы поэзии – не научный разум, а вдохновение (как
бы ни объясняли его учёные), то почему бы не отнести вдохновение на счёт
Лунной Музы, самого древнего и подходящего для этого источника поня-
тия» [1, 378]. Архетип Белой богини стал «для Грейвса лейтмотивом всей
его мифологической концепции, затмевая все остальные побочные линии,
вбирая в себя всю систему кельтских, италийских, греческих, ассиро-вави-
лонских, шумерских, древнееврейских мифов и становясь поистине гран-
диозным универсальным, господствующим мономифом» [8].
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«Мы почитаем древнюю Грецию как колыбель западной науки.
Там была впервые создана геометрия Евклида – это чудо мысли,
логическая система, выводы которой с такой точностью вытекают один
из другого, что ни один из них не был подвергнут какому-либо сомне-
нию. Это удивительнейшее произведение мысли дало человеческо-
му разуму ту уверенность в себе, которая была необходима для его
последующей деятельности». Эти слова принадлежат великому уче-
ному А. Эйнштейну.

Древние греки были одаренными философами. Любовь к умозак-
лючениям и чрезвычайно высокий уровень ментальной активности
отличали их от других народов. Естественным инструментом филосо-
фов  являются дедуктивные умозаключения, и греки приняли на воо-
ружение этот метод, когда обратились к математике. Они рассматри-
вали математику как искусство так же, как архитектура является ис-
кусством, хотя ее принципы могут быть использованы для строитель-
ства теорем. Дедуктивно-логическая система греков в математике
была вкладом первой величины в сокровищницу мировой науки. На-
учно-техническая речь характеризуется в любом языке наличием 90%
и более слов-терминов (узкоспециальных и общенаучных-межотрас-
левых) и 10% и менее образных средств [3]. Точность этих цифр мож-
но подвергнуть сомнению и даже оспаривать, но сам факт, что терми-
нология составляет основную часть словарного состава современ-
ной научной речи – безусловен. Сюда необходимо включить так на-
зываемые универсальные слова, которые не являются собственно
терминами, но без которых не обходится ни один научно-технический
текст. Они выполняют роль синонимических слов-заместителей терми-
нов, но имеют обобщенное, неконкретное значение: например, термину
«клетка» соответствует общее понятие «структурный элемент» и его
употребление тем более оправдано, что сам термин (в англ. языке – cell)
употребляется в своем прямом значении только в биологии, а, в частно-
сти, в информатике он имеет  значения – «ячейка памяти компьютера»,
или «элементарная адресуемая единица запоминающего устройства»,
регистр (array cell, bit cell, memory cell, storage cell), т.е. дифференциру-
ется  в зависимости от специальности и конкретного текста. Если мы
обратимся к терминосистеме математики, то увидим огромный массив
терминов латинского и греческого происхождения. Некоторые из них
полностью ассимилировались в английском языке и образуют, в част-
ности, форму множественного числа существительных по правилам
английского языка: abscissas – гр. abscissas; criterions – гр. criteria;
spectrum – гр. spectra; etc. Многие из них не ассимилировались в анг-
лийском языке и вошли в терминосистему, сохранив свои оригиналь-
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магические истоки, являющиеся началом  начал всего художественного
творчества. Исследования Роберта Грейвса актуальны и продолжают ока-
зывать особо важное и самобытное влияние на англо – американское ми-
фологическое литературоведение.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРМИНОВ ГРЕЧЕСКОГО И
ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Формирование понятийного аппарата терминосистем является слож-
ным ступенчатым процессом, отражающим все многообразие социаль-
но-экономического развития общества и его преобразования. Это от-
четливо прослеживается при анализе терминосистем различных наук.
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ствительные: calculation – подсчет, estimation – подсчет, вычисление,
distribution – распределение, распространение и др. – относятся к
общенаучной терминологии. Эти слова были образованы при помо-
щи суффикса – ation (-ion) от глаголов латинского происхождения с
суффиксом – ate (at) > нов.ан. (eit) из латинского суффикса – atus,
причастия прошедшего времени глаголов первого спряжения, кото-
рые широким потоком влились в английский язык в эпоху Возрожде-
ния. Сюда же можно отнести и такие существительные, как emission
– выпот от лат. emissio – выпуск, cycle – цикл от греч. кyklos – бук-
вально колесо, infection – инфекция, заражение от позднелат. infectio
– заражение, cultivation – культивация, обработка, возделывание от
лат. cultus – возделывание. Эти термины относятся в основном к ес-
тественным наукам: биологии, микробиологии, генетике, а также ме-
дицине и сельскому хозяйству.

С развитием науки и техники появляется много неологизмом, со-
зданных на основе Греко-латинских словообразовательных часто по-
вторяющихся компонентов, то есть терминоэлементов. Н.Г. Фролова
определяет терминоэлемент как «своеобразную деталь или кирпи-
чик, из которых складываются слова» [2]. В центре внимания оказы-
вается не индивидуальность, а то общее, постоянно повторяющее-
ся, опорное, что имеется в структуре и значениях целой серии слов,
например: ecology – экология, ecologic – экологический, ecospecies
– эковид, ecotype – экотип и др. Объединяет все эти слова регуляр-
но повторяющийся компонент «эко». В переводе этот компонент обо-
значает – дом [3].

Необходимо отметить, что словообразовательные элементы обла-
дают точностью, емкостью, однозначностью. Они компактны и удоб-
ны. Еще одно немаловажное достоинство это, что греко-латинские
терминоэлементы нейтральны. Они лишены стилистической окраски,
не вызывают побочного эмоционального отношения. Они не допуска-
ют ассоциаций  и  двусмысленности.

Заимствования из греческого и латинского языков легко вхо-
дят в терминологическую систему на уровне значения, в отличие
от национальной лексики, которая несет буквальное толкование
на уровне смысла [4].

Слова, созданные на основе греко-латинских терминоэлементов,
обычно не переводятся, а транслитерируются. Например,
transformation – трансформация, atmosphere – атмосфера, biosphere
– биосфера, rhizosphere – ризосфера и т.д. К таким терминам отно-
сятся biomass – биомасса: терминоэлементы греч. bio – от греческо-
го bios – жизнь, компонент сложных слов терминологического харак-
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ные формы: latus rectum (фокальный параметр) – latera recta, formula –
formulae, calculus – calculi, focus – foci, locus – loci, rhombus – rhombi.

Некоторые из них имеют также и английские формы множествен-
ного числа, но в этом случае может быть различие в лексическом
значении, e.g. indices – indexes.

Одним из способов пополнения словарного состава является за-
имствование слов из других языков. В процессе исторического об-
щения с другими народами каждый народ узнает новые для себя
вещи, явления, знакомится с новыми понятиями и нередко одновре-
менно заимствует и слова, их обозначающие. Такие слова, если они
оказываются действительно нужными, входят в общее употребление,
подчиняются словообразовательным, грамматическим и фонетичес-
ким законам заимствовавшего языка и обычно делаются неотличи-
мыми от исконных слов [1].

Словарное богатство древних языков, таких как греческий и ла-
тынь, позволяет нам до сих пор черпать из них все новые и новые
элементы для обозначения предметов и явлений, открываемых и со-
здаваемых в современную эпоху.

Из этих языков пришли к нам научные, политические, микробио-
логические термины. Например: семиотика, фонетика, транслитера-
ция, парламент, республика, инфекция, экссудат и др.

В связи с развитием торговых и культурных отношений древнегер-
манские племена и в том числе племена ютов, англов и саксов имели
возможность познакомиться с элементами культуры римлян: появились
названия товаров, сосудов и предметов, служивших вместилищами для
твердых и жидких товаров, денег, различные названия мер.

Римские купцы – торговцы назывались также mango. Отсюда древне-
английское существительное mangere > н.а. monger в словах fishmonger –
продавец рыбы, ironmonger – продавец скобяных товаров. Совсем недавно
возникло  новое слово warmonger – поджигатель войны.

Также германцы заимствовали названия плодов и овощей от рим-
лян, например:

лат. pirum – груша – др.ан. pere. > нов.ан. pear
лат. prunus – слива – др.ан. > plume > нов.ан. plum
лат. cerasum – вишня др.ан. cieres > ср.ан. cheris > нов.ан.

cherries
лат. beta – свекла > др.ан. bete > нов.ан. beet.

Необходимо отметить, что заимствованная лексика из греческого
и латинского языков составляет как общенаучную лексику, так и ак-
тивно с помощью терминоэлементов участвует в образовании терми-
нологии многих отдельных отраслей знания. Например, такие суще-
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 ЛИНГВОКОНЦЕПТЫ «ЛУНА»,«СОЛНЦЕ»
 В ПЕРЕВОДАХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

       Перевод художественных текстов, а поэтических в особеннос-
ти, представляет специфическую сложность для переводчика, свя-
занную с характерными чертами данного типа текста. Переводчику
следует учитывать и индивидуальную манеру автора, и влияние эпо-
хи, и разнообразие лексико-грамматических средств языка. В этом
случае основными  условиями при переводе являются воспроизве-
дение эстетической функции оригинала и передача его индивидуаль-
ного своеобразия. Перед переводчиком стоит еще и такая творчес-
кая задача, как создание эмотивной коммуникации. От удачного вос-
произведения переводчиком всей совокупности элементов поэтичес-
кого текста зависит впечатление, производимое переводом. Другими
словами перевод осуществляется для какого-то последующего ис-
пользования порожденного текста. Таким образом, немаловажное
значение имеет ценность перевода, то есть его адекватность [7,158].
Она определяется соответствием текста перевода тем задачам, для
решения которых и был осуществлен процесс перевода.
       Целью данной статьи является выявление особенностей верба-

лизации лингвоконцептов «луна-солнце» и способов их передачи в
переводах поэтических текстов.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: по-
средством стилистического анализа определить, как автор интерпрети-
рует ключевые концепты в тексте оригинала и выявить приемы выраже-
ния лексических и стилистических элементов в текстах перевода.
       Материалом исследования послужило стихотворение Дж. Бай-

рона “Sun of the Sleepless”, его перевод на украинский язык, выпол-
ненный Д. Паламарчуком, и переводы на русский язык С.Маршака,
М.Новиковой, А.Толстого и А.Фета.
       С целью анализа рассматривалось стихотворение Дж. Байрона

“Sun of the Sleepless”, которое было написано в 1815 году и относится к
циклу “Hebrew Melodies” («Еврейские мелодии»). По словам известного
байроноведа А.А.Елистратовой этот цикл выражает мучительные чув-
ства поэта, томящегося в «умиротворенной» Европе, в которой цар-
ствует временно победившая реакция и подвластные ей силы [4,18].
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тера, например, biochemistry, biology; ecosystem – экосистема: тер-
миноэлемент греч. – eco – приставка от греч. oikos – дом; genotype –
генотип: терминоэлемент gene от греч. genos – род; microorganism –
микроорганизм: терминоэлемент греч. micros – маленький; metabolism
– метаболизм: терминоэлемент греч. meta – приставка, образует боль-
шое число научных терминов (metagalaxy, metagenesis), а также обо-
значает перемещение, переход из одного места или состояния в дру-
гое (metamorphosis), а также встречается в названиях некоторых наук
(metaphysics, metageometry); morphology – морфология состоит из
терминоэлементов morpho и logos греч. morphe – форма, logia – на-
ука, учение[5]. Эти слова по праву считаются «золотым фондом» со-
временной мировой терминосистемы. Поскольку культура современ-
ного человека немыслима без знания основ терминологии, то слово-
образовательные терминоэлементы как раз и помогают ориентиро-
ваться в лабиринтах слов [6].

Интернационализмы, как их еще называют, углубляют наши зна-
ния о природе и обществе. «Это своеобразные ключи, которые помо-
гут открыть дверь в любую отрасль науки, проникнуть в тайны многих
слов» [2]. Также знание и использование слов, созданных на основе
греко-латинских терминоэлементов, поможет расширить и активизи-
ровать словарный запас в любой отрасли науки, уяснить правописа-
ние трудных терминов, более осознанно воспринимать и использо-
вать термины как на русском, так и на иностранном языках, развить
языковую интуицию, углубить и расширить знания в области лингвис-
тики и словообразования.
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ним примеры из русского и украинского переводов. В переводе А.Фета
в большом количестве присутствуют оба звука, что придает ему еще
больше напряжения: сопутник, блестящий страж, тоска …с то-
бой, так светит, горит … не греет этот свет.
      Переходя к анализу единиц фонетического уровня, следует от-

метить, что в любом поэтическом тексте рифма в виде регулярного
повтора выполняет композиционную функцию. Она создает звуковую
организацию стиха и делает более ощутимым его ритм. В тексте ори-
гинала представлен смежный тип точной рифмы: star-far, dispel-well,
days-rays, behold-cold. В русскоязычных переводах этот строй сохра-
нен. Приведем пример из перевода С. Маршака: звезда-сюда, ночь-
прочь, свет-нет, одинок-далек. Что касается ритма стихотворения,
если подразумевать под ним равномерное чередование ударных и не-
ударных слогов, ускорение и замедление и даже повторение образов,
то его основой является синтаксис. Подробней на этом мы остановимся
при анализе синтаксического контекста. Переводчикам удалось сохра-
нить ритмический строй оригинала за счет использования параллель-
ных конструкций, расположений определений и повторов образов. Кро-
ме того, и разные типы звуковых повторов, являющиеся стилистичес-
ким признаком поэзии,  организуют звуковой строй поэтического произ-
ведения. Автор использует аллитерацию для создания образа луны,
холодного, равнодушного и жесткого: sun of the sleepless, the darkness
not dispel, distinct but distant, clear but cold. Однако ни в украинском, ни
в русском переводе этот прием не сохранился. В переводе А.Толстого
ритм сохраняется за счет анафорического повтора слова:  как слезно,
как темнота, как он похож. А в переводе А.Фета аналогичный эффект
достигается  повторением звуков [т], [д].
       Что касается морфологического контекста, то здесь особое внима-

ние привлекают личные местоимения, которые являются наиболее важ-
ными со стилистической точки зрения. Местоимение второго лица един-
ственного числа thou в современном английском языке не употребляет-
ся, но имеет узуальную функционально-стилистическую коннотацию.
Оно является архаизмом, типичным для поэтического текста, и придает
стихотворению возвышенный характер. Кроме того, все местоимения
здесь выполняют автосемантическую функцию, то есть функцию обо-
значения данной личности [11, 13]. В нашем случае это относится к
главному персонажу произведения – солнцу бессонных. И эти место-
имения используются автором для обращения к главному герою сти-
хотворения. Архаичные глагольные формы 2-го лица единственного числа
настоящего времени showst, canst, art и формы 3-го лица единственно-
го числа watcheth также придают торжественно-возвышенную окраску
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      Предлагаем начать анализ с контекстов текстового уровня. Ком-
позиционный контекст. Поэтический текст относится к жестко регла-
ментированному жанру, который требует соблюдения определенных
композиционных требований. В стихотворном тексте композиции стро-
фическая, интонационно-ритмическая и образная воспринимаются
комплексно [10, 9]. Как и большинство художественных текстов ана-
лизируемое стихотворение начинается с зачина. “героев” Joy / Sorrow,
которые соответствуют по замыслу автора солнцу и луне. Общая кар-
тина стихотворения может быть описана так: наступила тьма, сквозь
которую едва пробивается мерцающий луч луны; ему противопос-
тавляется солнце, радостные и счастливые дни прошлого. Данная
ситуация соотносится с неопределенным, неустойчивым, смутным
периодом истории, который автор выразил посредством таких алле-
горических образов Радости и Печали: How like art you to Joy
remembered well - A night-beam Sorrow watcheth to behold. В украинс-
ком переводе Д.Паламарчука мы видим полное соответствие первой
фразы:  Як схожа на колишнє щастя ти. Вторая фраза подверглась
лексико-семантической трансформации: У ніч мою и мій талан та-
кий. Отсутствие совпадения в плане содержания компенсируется
соответствием образности в двух предложениях. В русском перево-
де А.Фета мы сталкиваемся с такой лексической трансформацией как
смысловое развитие. В данном случае оно основано на метафори-
ческом образе с эпитетом. Байроновское  “Sorrow” преобразуется у
Фета в метафору “подруга дум воздушная”, что передает возвышен-
ность образа, характерную для литературы периода романтизма.
      Переходя к анализу контекстов гипотекстового уровня, следует

отметить, что исследование проводилось поэтапно, включало в себя
анализ фонетического, морфологического, лексического и синтакси-
ческого контекстов. Сопоставление текста оригинала и перевода про-
водилось в рамках каждого из контекстов.
      Прежде чем перейти к анализу фонетического контекста целесо-

образным будет ввести понятие инструментовки, то есть соответству-
ющую настроению сообщения фонетическую организацию высказы-
вания [1, 209]. Важную роль в инструментовке и других фонетичес-
ких средствах играют повторы, как отдельных звуков, так и словес-
ные. Эффект инструментовки может быть достаточно разнообразным.
Например, звук [d] на ассоциативном уровне воспринимается как не-
гативный, связанный с отрицательными эмоциями. В анализируемом
стихотворении он создает атмосферу уныния и тоски: darkness, dispel,
distinct, distant.  Если провести параллель с русским или украинским
фонетическим рядом, то ему может быть аналогичен звук [т]. Срав-
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но тепла в нем нет (С.Маршак). Что касается восклицательных пред-
ложений, то количество, в каком они представлены в оригинале, не со-
хранил ни один перевод. В тексте оригинала их пять, в украинском пе-
реводе – два, в русском – одно. Что безусловно говорит о существен-
ной потере экспрессивности. Первая строка подлинника содержит двой-
ное восклицательное обращение: Sun of the Sleepless! Melancholy star!
В украинском переводе сохранено одно обращение-восклицание Без-
сонних сонце! аналогично и в русском переводе А.Фета: О солнце глаз
бессонных! Отсутствие восклицаний в других переводах приводит к
потере  экспрессивности. Однако она компенсируется большим коли-
чеством  эпитетов и ярких образных определений. У С.Маршака “скор-
бная звезда”, в переводе А.Толстого “грустная звезда”.

Противопоставление, выраженное сложноподчиненным предложе-
нием с союзом but передано полностью в текстах перевода, однако
выражено по-разному. Distinct, but distant – clear – but, oh how cold! В
украинском  переводе:  Хай видно – та здаля, не гріє – хоч ясний.  В
русском: но далеко – ясна, но холодна (А.Фет) / видна, но далека –
светла, но холодна(А.Толстой) / чист, но безжизненен, ясен, но
далек! (С.Маршак)  Восклицательное предложение в конце стихотво-
рения является завершающим аккордом, торжественной эмоциональ-
ной точкой повествования. Однако восклицание сохранено только в
одном варианте русского перевода. Игнорирование такого экспрес-
сивно насыщенного финала может существенно снизить эмоциональ-
ный фон, созданный автором. Что касается пунктуации финального
предложения, следует обратить внимание на эстетическую функцию
тире. Кроме того, что пунктуация отражает ритмико-мелодическое стро-
ение речи, графические средства направлены на передачу эмоцио-
нальной окраски [1, 250] Здесь задача тире - передать эмоциональ-
ную паузу, расставить акценты, сфокусировать внимание на противо-
поставлении distinct – distant – clear – cold. Во всех переводах оно
осталось неизменным, передав в полной мере идею автора.
       Лексический контекст. К числу доминантных  особенностей по-

этических текстов на лексическом уровне следует отнести возвышен-
ную, устаревшую или архаичную лексику. Выше уже приводились
примеры подобной лексики thou, canst, art, watcheth. В русском и
украинском переводах подобный эффект никак не воспроизводится.
Единственное, на что можно обратить внимание, это употребление в
переводе А.Фета слова «сопутник». Здесь автор воспользовался та-
ким переводческим приемом как дописка. Добавление звука было в
первую очередь вызвано необходимостью сохранить ритмико-метри-
ческий строй стихотворного слога. А с другой стороны это послужило
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и создают определенный колорит эпохи. В переводах воссоздать по-
добные архаичные формы практически невозможно, поэтому для до-
полнительной передачи атмосферы произведения переводчики восполь-
зовались другими приемами, о которых речь пойдет при анализе лекси-
ческого и синтаксического контекстов. Обратив внимание на видо-вре-
менные глагольные формы текста оригинала, представленные в насто-
ящем времени, можно описать хронотопные характеристики произве-
дения. События представлены в одной временной плоскости, как «оста-
новленное мгновение» [11,7]: glows, gleams,shines, warms. Сравним ук-
раинские и русские переводы. В переводе Д.Паламарчука: схожа, бли-
щить. В переводе А.Толстого: мерцает, греют и т.д
       Синтаксический контекст. Из числа художественных текстов по-

этические тексты синтаксически более жестко регламентированы
[11, 13]. Сравним украинский и русские переводы оригинала.  В укра-

инском переводе синтаксический порядок соответствует подлиннику. В
русском же переводе как С.Маршака, так и А.Фета, предложения раз-
делены на более короткие. Мысль, выраженная в четверостишии ори-
гинала, которое представляет собой одно предложение, в русском
переводе распространяется на два более коротких предложения. В
данном случае подобные трансформации способствуют легкости и
ясности изложения, не нарушая образного и смыслового единства
оригинала. Для связи двух частей и указания на содержание всего
придаточного предложения в оригинальном тексте используются от-
носительные и указательные местоимения: whose, that, which. Срав-
ним, как передается местоимение whose в украинском и русском
переводах: Whose tearful beam / чий слізний блиск / как слезно ты
дрожишь (А.Фет) / как слезно луч мерцает твой (А.Толстой) / твой
влажный луч доходит (С.Маршак). Следующее предложение с мес-
тоимением That также подвергается частичной или полной трансфор-
мации: That show’st the darkness thou canst not dispel / не здужавши
нічної темноти / сопутник мглы, блестящий страж ночной / как
темнота при нем еще темней / при  нем темнее кажется нам ночь.
      Также на синтаксическом уровне следует отметить наличие вос-

клицательных и отрицательных предложений. И те, и другие несут
большую эмоциональную нагрузку. Вместе с отрицательным суф-
фиксом -less и частицей not  в предложении Which shines, but warms
not with its powerless rays создается двойное отрицание, что усилива-
ет его экспрессивную функцию. Это отрицание позволяет усилить
выражение необратимости момента. Сравним перевод: Блищить, та
нас не гріє вже воно /  горит, а все не греет этот свет (А.Фет) /
но уж не греют нас бессильные лучи (А.Толстой) / еще мерцает,
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человеческими чувствами [10, 4] Наряду с перечисленными изобра-
зительными и выразительными средствами особого внимания заслу-
живают синонимы, посредством которых в оригинале достигается ат-
мосфера, некой меланхоличности, грусти, тоски. Glows, gleams, shines.
Благодаря сочетанию с эпитетом, выраженным обстоятельством glows
tremulously создается атмосфера ночной таинственности, невырази-
тельности, скрытности. В переводе А.Толстого мы видим прямое со-
ответствие: Whose tearful beam glows tremulously far / Как слезно луч
мерцает твой всегда.
       Так как любой перевод является результатом деятельности конк-

ретного человека, то есть переводчика, мнение одного человека не
может быть абсолютным. Это означает, что любой перевод в опреде-
ленной мере субъективен. Выполняя поставленные перед ним творчес-
кие и функциональные задачи, переводчик прибегает к разнообразным
приемам и методам на всех языковых уровнях. Ниже мы постараемся
привести безоценочные характеристики исследованных переводов с
точки зрения  достижения  цели поэтического перевода. А именно
воссоздание его эмоциональной насыщенности и всех средств вос-
приятия на читателя, сохранения заложенной автором поэтической
идеи. Таким образом, всеми переводчиками была выполнена основ-
ная задача – передача оригинала как целого, на фоне которого от-
дельные элементы воспроизводятся сообразно своей роли в этом
целом. При переводе были учтены все требования к переводу поэти-
ческих текстов: соблюдение строфичности, рифмы,композиционного
каркаса произведения и т.д. Вопросы же передачи индивидуального
стиля автора и содержания решались у каждого на своем личном
уровне восприятия. В результате достигнуты цели перевода – созда-
ние подлинно поэтического текста, воспроизведение индивидуально-
го своеобразия подлинника. Вместе с тем личностное воздействие
переводчика сделало каждый перевод непохожим, а значит и непов-
торимым. Перевод А.Фета отличается большой образностью и воз-
вышенностью, романтичностью и загадочностью. Словно что-то не
договаривается, но додумывается, «дочувствуется». Перевод А.Тол-
стого более реалистичен, менее эмоционален, что несколько отдаля-
ет его от оригинала. Перевод С.Маршака представляется нам наибо-
лее адекватным, если исходить из определения адекватности, ука-
занного выше. Можно сказать, что поэтическое произведение будет
восприниматься как поэтическое, обладая совокупностью содержа-
ния, образности и экспрессивности.
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частичной компенсацией отсутствия в переводах архаической лекси-
ки. Еще один из характерных признаков поэтического произведения
– обращение, также сохранился во всех анализируемых переводах.
Начало стихотворения с апострофы, т.е приподнятого обращения,
является характерной чертой высокого стиля. Безсонних сонце! Зіронь-
ко сумна / Неспящих солнце, грустная звезда.
       Обилие выразительных средств, особенно эмотивно окрашен-

ных, в поэзии является обязательным. Эпитет, наиболее эмотивный
лексико-синтаксический троп, может выполнять как функцию опре-
деления, так и обстоятельства. Он также может усиливаться допол-
нительными экспрессивными средствами. Melancholy star является
примером сочетания эпитета с элементами олицетворения, то есть в
данном случае описание состояния, свойственного людям. Данный
прием сохраняется в русском переводе грустная звезда, скорбная
звезда. В украиноязычном переводе этот эпитет перефразируется
уменьшительно-ласкательной формой Зіронько сумна, что представ-
ляет собой фольклорную образность, характерную для украинской
поэтической традиции [11,15]. В английском языке нет языковых
средств для выражения эмоционального отношения такого рода, по-
этому нет возможности на лексическом уровне выразить эмоциональ-
ное звучание текста. Сравним еще несколько примеров эпитетов.
Tearful beam подвергается синтаксическим транспозициям на уров-
не предложения. Чий слізний блиск / как слезно ты дрожишь / как
слезно луч мерцает твой /  твой влажный луч.  Экспрессивно-оце-
ночная коннотация эпитета tearful в одном из переводов теряется при
передачи нейтральным определением влажный. Что касается дру-
гих выразительных средств, то инверсия в конце строфы How like art
thou to Joy remembered well! / Як схожа на колишнє щастя ти! была
передана тем же приемом и в украинском переводе. В данном слу-
чае инверсия дает значительный стилистический эффект, выделяя и
усиливая обращение.
        Из изобразительных средств особое внимание привлекает ме-

тафора Sun of the sleepless. Кроме того, что она стоит в инициальной
позиции, она также является заглавием произведения. Данная мета-
фора сохранена во всех вариантах перевода, так как является клю-
чевым компонентом данного стихотворения, на основе которого стро-
ится его тематическая сетка [1,130] Другими словами она является
главной опорой для читателя при обнаружении внутренней связности
текста. Приведенный пример может считаться  поэтической метафо-
рой еще и потому, что обладает всеми ее составляющими, а именно
аналогией, двойным видением, чувственным образом, наделением
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Я. Рецкер, А. Федоров, О. Швейцер, В. Коміссаров, Л. Латишев, Є.
Бреус, О. Фінкель, М. Рильський, О. Кундзіч, С. Ковганюк, В. Коптілов,
Р. Зорівчак, О. Гайнічеру, Г. Мірам та ін. Але в до-слідженнях з перекла-
дознавства  і досі залишається багато не до кінця вивчених факторів,
одним з яких є питання лексичних і стилістичних трансформацій в про-
цесі перекладу. Перекладацький інтерес до творів Д. Бартелма  викли-
каний тим, що цей письменник вважається класиком постмодернізму,
одного з найяскравіших явищ культури, літератури і мистецтва ХХ ст. На
жаль, твори Д. Бартелма майже не перекладались на українську мову.
Саме тому доволі актуальним видається питання розробки методів
українського художнього перекладу.

Мета статті – проаналізувати труднощі перекладу постмодерні-
стського художнього твору на прикладі українських перекладів опов-
ідань Д.Бартелма. Для досягнення поставленої мети необхідним є
вирішення таких завдань: 1) охарактеризувати  особливості постмо-
дерністського художнього тексту; 2) виявити особливості бартелмо-
вих експериментів із формою оповіді; 3) проаналізувати переклад
метафор та ідіоматичних конструкцій;  4) визначити принципи пере-
кладу постмодерністського художнього твору на українську мову.
Практична значимість:  одержані результати можуть бути викори-
стані при читанні курсів із історії американської літератури та теорії і
практики перекладу. Заявлена тема є перспективною для подальшої
детальної розробки методів українського художнього перекладу.

На думку відомого теоретика постмодернізму Н.Б. Маньковської [1],
американську постмодерністську літературу, за всієї її різноманітності,
відрізняє перенесення уваги з епістемологічної проблематики, типо-
вої для модернізму, на онтологічний статус тексту як посередника
між письменником і читачем. У зв’язку з цим кожен текст може трак-
туватися як особливий жанр, що свідчить про персоналістський ха-
рактер творчого контакту письменника з аудиторією.

Специфіка перекладу постмодерністського тексту базується на
«вільному, ігровому, іронічному ставленні до тексту, який переклада-
ють довільними трансформаціями, створеними фантазійними мовни-
ми конструкціями, мозаїкою неологізмів» [1, 188]. Творчий статус ав-
тора оригінального тексту і перекладача при цьому зрівнюються. Ім’я
Дональда  Бартелма, відомого американського письменника-пост-
модерніста, давно ввійшло до антологій сучасної американської про-
зи ХХ століття,а його творчий доробок є предметом ґрунтовних досл-
іджень у літературознавстві (Д.Олдрідж, Л. Гордон, Д. Клінковітц).
Українському читачеві творчість Д. Бартелма може бути відома з російсь-
комовних перекладів, що були зроблені Олексієм Пчелінцевим (2000 р.).

  ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ
Литература

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Учеб.
пособие для студентов пед. ин -тов. Изд. 2-е, перераб., Л., «Просвещение»,
1981. – 295 с.

2. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. Уч.для студентов инст-
тов и фак. иностр.языка.– М.: Высшая школа, 1977. – 136с.

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.–
М.: Наука, 1981. –143 с.

4. Демурова Н.В. «О переводах Байрона в России». – М.: Рус.яз,
1989. – 151 с.

5. Демурова Н.В. «Лира Байрона». – М.: Рус.яз, 1989. – 89с.
6. Дж.Байрон. Лірика. - Київ: Вид-во художньої літератури, 1982. – 96c.
7. Комиссаров В.Н. Слово о переводе.–  М.: Из-во «Международные

отношения», 1973.– 23 с.
8. Новикова М.А. Семинар по теории и практике перевода и прикладной

культурологи.– Электронная версия.– Симферополь: Таврический нацио-
нальный университет им.В.И. Вернадского, 2007-2008.

9. Пиввуева Ю.В. Пособие для теории перевода. – М.: Филома-
тис, 2004.– 304 с.

10. Сазонова Е.Б. Образные средства как компонент структуры худо-
жеств. текста. Автореф. дис канд.фил.наук:10.02.01. – Л,1984.– 19 с.

11. Стиль автора и стиль перевода: Учебное пособие   / М.А. Нови-
кова, О.Н. Лебедь, М.Ю. Лукинова и др.  – К.: УМК ВО при Мин вузе
УССР, 1988. – 84 с.

УДК 82’06/7/03
Павленко В.В.,

кандидат філологічних наук,
 доцент кафедри лінгвістичної та країнознавчої підготовки журналістів Дніпрпет-

ровського національного університету

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО  ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Середина ХХ ст. характеризується бурхливим розвитком теорії та
практики перекладу. На даному етапі вже не виникає питання, чи має
наука про переклад право на існування як самостійна галузь, вже сфор-
мовані певні напрямки досліджень (історія перекладу, загальна теорія,
критика перекладу, методика перекладу, тощо). Становлення «трансля-
ційної лінгвістики» пов`язано з іменами видатних зарубіжних і вітчизня-
них лінгвістів: Г. Єгер, О. Каде, Дж. Кетфорд, Ю. Найда, Л. Бархударов,
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Оповідання може бути написаним у формі щоденника – „Я і міс
Мендибл” (“Me and Miss Mandible”), або взагалі окремих фрагментів, що
зберігають свою відокремленість, як, наприклад, у „Скляній горі” (“The
Glass Mountain”). У цьому творі 100 фрагментів, які не мають логічних
зв’язків між собою:

1. “I was trying to climb the glass mountain”.
2. “The glass mountain stands al the corner of Thirteenth street and

Eighth Avenue”.
3. “I had attained the lower slope”.
4. “People looking up at me”.
5. “I was new in the neighborhood”.
6. “Nevertheless I had acquaintances”.
7. “I had strapped climbing irons to my feet and each hand grasped a

sturdy plumber’s friend”.
8. “I was 200 feet up”.
9. “The wind was bitter”.
10. “My acquaintances had gathered at the bottom of the mountain to

offer encouragement” [3, 178].
1. „Я намагався піднятися на скляну гору”.
2. „Скляна гора стоїть на розі Тринадцятої вулиці та Восьмої Авеню”.
3. „Я підійшов до гори”.
4. „На мене витріщалися люди”.
5. „Живу я тут віднедавна”.
6. „Але в мене вже є знайомі”.
7. „Я прив’язав до ніг монтерські кігті, а в кожній руці затиснув

міцного, надійного квача”.
8. „Я піднявся вгору на 200 футів”.
9. „Жахливий вітер”.
10. „Мої знайомі зібралися у підніжжя гори, аби підбадьорити мене”.

Така побудова, на перший погляд, може здатися недоліком. Але,
насправді, відсутність чіткої структури надає текстові певної гнучкості
і рухомості. З огляду на це, текст можна читати практично з будь-
якого епізоду і рухатись у будь-якому напрямку. Саме так недолік у
постмодерністських текстах набуває нової якості.

Таким чином фрагментарність стає основною рисою бартелмово-
го тексту. Оповідь наче розсипається на окремі елементи, які здебіль-
шого лише опосередковано пов’язані між собою. Яскравим прикла-
дом цього прийому є роман  „Білосніжка”. Твір розділений на частини,
просторово відокремлені одна від одної, оскільки кожна з них почина-
ються з нової сторінки. Крім того, вона має свого героя, місце дії та
певну „центральну подію”. До того ж, кожен герой в окремій частині
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Дональд Бартелм (Donald Barthelme, 1931-1989) народився у Філа-
дельфії, у родині архітектора (і це, очевидно, відбилося на його худож-
ньому світобаченні), виріс у Х’юстоні, ще в школі почав писати, продов-
жував це заняття і в університеті, і пізніше, повернувшись із армійської
служби в Японії та Кореї. Деякий час після закінчення університету До-
нальд  Бартелм працював директором музею сучасного мистецтва в
Х’юстоні, в 1957-1961 рр. видавав  „University of Houston Forum”, “Location”.
Як видавець читав дуже багато цікавої літератури, зокрема, Гессе, Бел-
лоу, Сартра, хоча німецькі митці були йому цікавіші за французьких;
друкувався у невеликих журналах. У 1962 р. Д. Бартелм переїжджає до
Нью-Йорка і починає друкуватися у відомому журналі „Нью-Йоркер”, у
розділі „Talk of the Town”. Саме тут з’являються його „фрагменти”.

Фрагментарність стає принциповою позицією автора. Основним
методом поєднання фрагментів у письменника є колаж, який коригуєть-
ся скоріше не асоціаціями персонажів, а сюрреалістичними принципа-
ми, авторським баченням і відчуттям реальності („Я і міс Мендибл”, „Скля-
на гора”, „Повітряна куля”, „Вечірка”). До того ж, Д. Бартелм свідомо
конструює прозу зі словесного сміття, штампів, заяложених стереотипів,
канцеляризмів, словосполучень, що втратили первинний смисл і фак-
тично вже не здатні щось означати. Саме через словесну тканину пись-
меннику і вдається показати безглуздість і беззмістовність такого звич-
ного щоденного життя, побудованого колись на принципі „здорового
глузду”, а тепер його позбавленого. Здебільшого це і є „тіло” його опов-
ідань, виданих у  збірках “Повертайтеся, докторе, Каллігарі!” (1964); „Не-
вимовні діяння, неприродні вчинки” (1968); „Вогні міста” (1970); і, на-
решті, майже підсумкова „Шістдесят оповідань” (1981), що безумовно,
стали своєрідною феноменологією Америки 60-70 х рр.

У творах Д. Бартелм обирає метод такого собі синтезу різноманіт-
них стилів (високого, низького, мелодраматичного, бурлескного) і
прийомів оповіді. Експерименти, які письменник проводить з формою
оповіді, мають на меті, у першу чергу, змінити оповідальний дискурс.
Підміна контексту, порушення логічної зв’язності, цілісності дискурсу
призводить до створення нового, вільного від загальновизначених
правил і настанов художнього тексту.

Самі тексти можуть мати форму листа, як, наприклад, в оповіданні
„Піскова людина” (“The Sandman”, 1976). Тут автор намагається поясни-
ти, чому він погоджується із рішенням своєї подруги припинити відвіду-
вання психотерапевта і придбати піаніно. Він дає лікарю Ходдеру прізвись-
ко «Піскова Людина», оскільки той намагається відгородити Сьюзен від
життєвих негараздів. Оповідач часто вводить цитати із професійних
журналів та спеціальних книг, присвячених психоаналізу.
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Бартелмів нелінійний текст, завдяки наявності у ньому кількох ка-
налів передачі інформації, породжує новий, не закладений автором
смисл. І вже не автор, а сам текст стає генератором смислу. Д. Бар-
телм не є новатором у теоретичній галузі, але саме він є експеримен-
татором у царині прихованих комунікативних можливостей писемної
мови. Писемне слово, що становить основний матеріал літературного
твору, з одного боку є лише умовним „слідом” означуваного, сприяє
посиленню багатозначності і семантичної невловимості. Слово, яке
містить у собі різні змістові ланцюжки, виходить за рамки лінійного
тексту, що у межах одного твору реалізується за допомогою нелінійної
змістової та графічної організації тексту. Саме тому у Д. Бартелма так
поширена поліваріантність сюжетних ситуацій, взаємозаміна епізодів,
їх асоціативна, а не логіко-часова побудова, комбінація, навіть на одній
сторінці, різних текстів, шрифтів („Повітряна куля”, „Ти мені скажеш?”,
„В кінці механічної ери”, „Білосніжка”, „Євгенія Гранде”).

Використовуючи цю теорію на практиці, зокрема при перекладі
нелінійних текстів Бартелма, треба чітко усвідомлювати, що під час
прямого спілкування всі його учасники мають змогу уточнити сенс
змісту і таким чином встановити однозначне і повне взаєморозумін-
ня. А от при опосередкованому спілкуванні (писемна комунікація)
збільшується індивідуальне відокремлене тлумачення і відбувається
народження нового смислу. Дуже часто це призводить до нерозумін-
ня тексту, але надає свободу мисленню та уяві. Читач упевнений, що
інформація, яку він сприймає, має сенс, тому понад усе він прагне
розкрити цей сенс.

З огляду на те, що при перекладі бартелмових нелінійних текстів
провідне місце займають лінгвостилістичні аспекти, перекладач має
вдатися не лише до логіко-семантичних відношень, а й до більш опо-
середкованих, асоціативних зв’язків.

Таким чином, у художньому мовленні створюються та реалізуються
можливості переведення частини іноді дуже значущої інформації в
підтекст і розширення простору гри явного та неявного смислів. Наприк-
лад, в оповіданні „Вечірка” („The Party”) уже перша фраза бентежить,
оскільки в ній відсутній логічний зв’язок: “I went to a party and corrected a
pronunciation” [3, 231] – „Я пішов на вечірку та  виправив вимову”. Далі
текст розподіляється на окремі, практично не пов’язані  один з одним
фрагменти. Дискретність сюжету набуває крайньої точки, коли єдність
тексту розривається і він виглядає як абсолютно непов’язане скупчення
епізодів. Це можна простежити вже в першому абзаці оповідання:

“I went to a party and corrected pronunciation. The man whose voice I
had adjusted fell back into the kitchen. I praised a Bonnard. It was not a
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опиняється у центрі оповіді. Це своєрідні „картинки” тексту, а перехід
від однієї до іншої „картинки” досить умовний. Їх послідовність може
бути змінена за бажанням автора або читача. Завдяки цьому ство-
рюється нелінійна структура оповіді. Для неї характерний відносно вільний
зв’язок між елементами, що робить усю структуру більш рухомою.

Нелінійна структура оповіді наближає роль читача до авторської:
включаючись у процес створення твору, читач може вилучати з тек-
стової структури все новий і новий зміст. При цьому автор непомітно
керує діями читача, перемикаючи увагу з рівня сюжету на рівень струк-
тури. Він надає читачеві повну свободу тлумачення кожної окремої
частини. Оповідь у самих частинах роману і перехід однієї частини
до іншої відбувається наче ривками, як, наприклад, у сцені, коли один
із гномів, повертаючись додому, розмірковує про своє побачення з
Білосніжкою:

“Henry walked home with his suit in a plastic bag. He had been washing
the buildings. But something stirring in him, a wrinkle in the groin. He was
carrying his bucket too, and his ropes. But the wrinkle in his groin was
monstrous. “Now is necessary to court her, and win her, and put on this
clean suit, and cut my various nails, and drink something that will kill the
millions of germs in my mouth, and say something flattering, and be witty
and bonny, and hale and kinky, and pay her a thousand dollars, all just to
ease this wrinkle in the groin. It seems a high price”. Then he let his mind
stray to her groin. Do girls have groins?The wrinkle was still there”
[4, 64 - 65].

„Генрі повертався додому, поклавши свій пакет. Він мив будівлі.
Але щось його турбувало, складка в паху. Також він ніс цеберко і
мотузки. Але ця складка у нього в паху була жахлива. Зараз необхід-
но залицятися до неї, завойовувати її, і вдягнути цей чистий костюм, й
обрізати нігті, і випити що-небудь, що вб’є мільйони бактерій у мене в
роті, і полестити, і бути дотепним і гарним, сильним і спритним, і зап-
латити їй тисячу доларів, і все задля того, аби зменшити складку в
паху. Здається, ціна завелика”. Генрі змусив себе подумки відволік-
тися від складки. Потім його думки зосередились на її складці. „Чи є
у дівчат пах? Складка все ще була там”.

Динаміка мовного рівня набуває першорядного значення: у  діа-
логах персонажів та авторській оповіді розвертається цікава мовна
гра. Саме у цьому уривку найповніше виявила себе надзвичайна
майстерність Бартелма-стиліста, все різноманіття відтінків його мови.
При цьому схильність письменника до мовного експериментування є
ключовою. Він сподівається, що мова в усій її багатозначності буде
„розшифровкою” змісту.
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кою лексема «чоловік», окрім належності людини до чоловічої статі,
означає людину,  що перебуває у шлюбних стосунках. П’яте речення
дає нам неабияку інформацію про оповідача. І тут важливо взяти до
уваги відсутність логічного зв’язку і правильно перекласти наступні
фрази, не порушуючи стилістичних норм української мови:

1)”significant variations elude me”;
2) „vodka exhausts me”;
3) „I was young once essential services are being maintained”.

Дослівно перша фраза перекладається так:
„Я не зміг пригадати значних змін (варіантів)”, ,,Значні зміни не

спали  мені на думку”.
Але оскільки з попередньої фрази ми дізнаємося, що людина

помилилась через свої нові окуляри, то у відповідності до стилістич-
них норм ми інтерпретуємо фразу й отримуємо: „істотних відміннос-
тей я не помітив”.

Завдяки комбінаторності слів у мові перекладу наступну фразу
перекладаємо як „горілка знесилює мене”. Далі ситуація дещо уск-
ладнюється, оскільки друга частина речення: „I was young once,
essential services are being maintained” – заводить нас у глухий кут.
До чого тут „головні служби” („essential services”), а саме таким є дос-
лівний переклад? Заміна еквівалентами  „істотні” або ж „дуже важ-
ливі”, ситуації не змінить. Адже слово „services” так чи інакше означає
„повинність”, „обов’язок”. Згідно комунікативної теорії, перекладач ху-
дожньої літератури має донести читачу не факти оригіналу, а його
образи. Система образів має бути якщо не спільною, то хоча б співпа-
дати. З огляду на це, мовна ситуація, що склалась, була вирішена
таким чином: „Колись я був молодим і дбав про свій фізичний стан”.
Це рішення було продиктовано контекстом, оскільки з нього ми дізнає-
мось, що людина змінила окуляри і нові їй не підходять, вона має
звичку прикладатися до чарки, а в молодості ситуація була геть іншою
– людина дбала про своє здоров’я. Як правило, під час перекладу
художнього тексту ми втрачаємо значну кількість інформації, але це
неминуче. На думку відомого лінгвіста і перекладача Г. Мірама [2],
відмінності у мовних та культурних традиціях,  системі образів автора
тексту та перекладача обов’язково призводять або до втрати, або до
заміни притаманних оригіналу конотацій та асоціацій. А от мета пере-
кладача – намагатись зберегти в перекладі все, що можливо.

Саме таке завдання стоїть перед нами. Коли мова йде про дівчину
оповідача, ми дізнаємося, що вона була вдягнена „ruffled blouse” „long
magenta skirt”. У даному випадку “ruffled”  можна перекласти і як “гоф-
рована”, і як „зім’ята”. Але, оскільки мова йде про початок 70-х (опо-
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Bonnard. My new glasses, I explained, and I’m terribly sorry, but signifi-
cant variations elude me, vodka exhausts me, I was young once, essen-
tial services are being maintained. Drums, drums, drums, outside the
windows. I thought that if I could persuade you to say “No”, then my own
responsibility would be limited, or changed, another sort of life would be
possible, different from the life we had previously, somewhat skeptically,
enjoyed together. But you had wandered off into another room, testing the
effect on members of the audience of your ruffled blouse, your long ma-
genta skirt. Giant hands, black, thick with fur, reaching in through the
windows. Yes it was King Kong, back in action, and all of the guests
uttered loud exclamations of fatigue and disgust, examining the situation
in the light of their own need and emotions, hoping that the ape was real or
papiermache according to their temperaments, or wondering whether other
excitements were possible out in the crisp, white night” [3, 231].

„Я пішов на вечірку та виправив вимову. Людина, вимову якої я
виправив, повернулася на кухню. Я похвалив Бонарда. Але то був не
Бонард. Це все через мої нові окуляри, пояснив я, і мені дуже при-
кро, але суттєвих відмінностей я не помітив, горілка знесилює мене,
колись я був молодим, і дбав про свій фізичний стан. За вікнами –
барабани, барабани, барабани. Я подумав, що якби я зміг переконати
тебе сказати „ні”, тоді моя власна відповідальність зменшилась або
змінилася б, інше життя стало б можливим – якісно новіше за те, яким
ми разом насолоджувались до цього, нехай не без скепсису. Але ти
пішла до іншої кімнати, перевіряючи на публіці ефект від твоєї гофро-
ваної блузи і довгої червоної спідниці. Гігантські руки, чорні й воло-
хаті, просунулися у вікно. Так це був Кінг Конг, він повернувся, і всі
гості голосно зітхнули від утоми й огиди, оцінюючи ситуацію у світлі
власних потреб та емоцій, сподіваючись, що мавпа справжня або бута-
форська – це залежало від темпераменту кожного, або ж цікавились, які
ще можливі розваги зможе подарувати ця розсіяна прозора ніч”.

У першому реченні є тільки місце дії – „a party”. І як у більшості
оповідань Д. Бартелма, тут немає опису ситуації, наявна лише її де-
монстрація: „Людина, вимову якої я виправив, повернулася на кух-
ню”. Ми поділяємо думку тих письменників і вчених (А. Чехов,
Е. Хемінгуей, Г. Мірам), які вважають, що перше речення – це своєр-
ідний літературний камертон, що задає тон всьому оповіданню. Його
смисл має бути самодостатнім, адже наступні речення ніяк  не допов-
нюють його. Таким чином, тональність задано: з наведеного прикладу
ми розуміємо, що це все пародія на „потік свідомості” оповідача.

Щоб уникнути двозначності при перекладі слова “mаn” українсь-
кою мовою, ми використовуємо слово „людина”, оскільки українсь-
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[3,  273-274]. „Ральф наближається ... він крокує крізь строкаті рівнини
та шалені ріки, і він змінить твоє життя на краще, можливо ти знепри-
томнієш від захвату, як тільки він торкнеться тебе наполегливою, не-
рвовою неймовірно ніжною рукою, хоча я знаю, знаю напевно, що
деякі люди не можуть витерпіти процвітання”.

В оповіданні “У кінці механічної ери” самі персонажі твору є чудо-
вою метафорою для періоду переходу від механічного до постмеха-
нічного сторіччя. В оповіданні можна помітити насмішкувате став-
лення до жіночих журналів. Структура твору має складний іронічний
резонанс. Оповідач і місіс Девіс раптово одружуються, а потім роз-
лучаються. Але до одруження кожен співає “пісню великих споді-
вань”. Іронія в тому, що жоден із них не є ідеальним партнером із цих
пісень. На їх весілля приходить Господь Бог. Й оповідачу вже цікаво
– чи благословить Він цей  захід. Наприкінці історії ми вже маємо
пародію на поему Мільтона “Загублений рай”. Порівняння нової елек-
тронної ери з постіндустріальним століттям робить минуле сторіччя
майже райським.

Що ж стосується ідіоматичних конструкцій, то їх у Д. Бартелма
багато. Найчастіше смисл ідіоми перекладається стійким метафорич-
ним сполученням. Кожній ідіомі можуть відповідати як окремі слова,
так і вільні сполучення. Таким ідіомам за значенням найчастіше відпо-
відають цілі ідіоми, що дають правильний переклад, співпадаючи зі
словарним змістом:

“For the God’s sake “[3,10] –  “Заради всього святого”, “Заради
Бога”;

“One must be fair” [3, 273] – “Треба бути відвертим”;
“One must wish it luck” [3, 275] – “Треба побажати йому вдачі”;
“One must cheer it on” [3, 275] – “Маємо підбадьорити його”;
“… if you don’t mind my saying so” [3, 11] – “… не бажаючи образи-

ти, скажу”.
Синонімічність ідіоми стосовно слова в номінативному значенні

робить можливим її переклад там, де в оригіналі є лексема, що не
має жодного відтінку ідіоматичності, але де умови контексту дають їй
право на існування:

“… all that jazz” [3, 10] – “… уся ця маячня”;
“… a hell of a book” [3, 11] – “… неймовірна книга”;
“That’s something to shoot for…” [3, 13] – “Заради цього варто док-

ласти зусиль”, “Є заради чого чуприну гріти”;
“… you are all around me at that moment“ [3, 276] – “…ти все, що

зараз є у мене”;
“on the other hand” [3, 10] – “з іншого боку”;
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відання було написане  у 1972 році), період, коли актуальними і мод-
ними були легкі, прозорі, гофровані тканини, ми залишили перший
варіант. Що ж до слова „magenta”, то воно означає різновид тканини,
що має червоне забарвлення. „Довга червона спідниця” – саме та-
ким буде переклад. Звичайно, можна зробити примітку і пояснити
сутність слова „magenta”, але ми згодні з позицією Г. Мірама, який
вважає, що у талановитого перекладача настільки мало приміток,
наскільки це можливо. Отже, за найменшої можливості ми їх уникаємо.

Іншою проблемою перекладача може стати остання фраза першого
абзацу „...or wondering whether other excitements were possible out in the
crisp, white night” [3, 231].

Первинний зміст епітетів „crisp” – „крихка” і „white” – „біла”, не зовсім
сумісні зі словом „night” – „ніч” в українському варіанті перекладу. Тому
ми їх дещо трансформуємо й опоетизуємо, з тим, щоб вони не випада-
ли із загальновживаної лексики. Саме ж речення ми також перефразує-
мо й отримаємо: „...або ж цікавилися, які ще можливі розваги зможе
подарувати ця прозора, розсіяна ніч”. Втім, слід підкреслити, що баланс
між іноземним колоритом і нормами української літературної мови нам
удалося підтримати.

Наступна фраза звучить наче цитата з посібника із соціології: „The
importаnt tasks of a society are often entrusted to people who have fatal
flaws” [3, 232]. „Частіше за все, найважливіші завдання, що стоять
перед суспільством, доручаються знедоленим людям”. Звідки ця фра-
за? Вона стає більш-менш зрозумілою в ході подальшого читання:
„Of course we tried hard it was intelligent to do so extraordinary efforts
were routine” [3, 232]. „Звичайно ж, ми дуже старалися, це було єди-
ним, що мало рацію, екстраординарні зусилля виявилися буденною
прозою”. Це іронічне висловлювання стосується читача, більше того,
воно написане автором з позиції читача цього тексту.

Щоб осягнути зміст того, що було сказано, читачу іноді самому
потрібно кілька разів перечитати текст і добудувати елементи, яких
не вистачає. Тож текст провокує читача змінити місцями якісь части-
ни, відняти одні фрагменти, додати інші.

Окрему  проблему для перекладача творів Д. Бартелма стано-
вить переклад ідіом, стійких метафоричних сполучень, метафор та
змінних сполучень. Щодо метафор, то це улюблений прийом Д. Бар-
телма. Але метафора, як правило, матеріалізується досить букваль-
но: ”Ralph is coming…he is striding over dappled plains and crazy rivers
and he will change your life for better, probably, you will be fainting with
glee at the simple touch of his grave gentle grizzled hand although I am
aware that some people can’t stand prosperity„ (“У кінці механічної ери”)
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результатов дефинитивной и  тезаурусной методик. В качестве иллюстра-
ций были использованы примеры из текста оригинала, романа американс-
кого писателя Джона Гришэма «Фирма» (1991 г.), и его перевода на русский
язык, выполненного Ю.Г. Кирьяком.

Цель  статьи – изучить особенности корпоративной лексики в худо-
жественных произведениях на примере романа Дж. Гришэма «Фирма» с
переводоведческой точки зрения. Исходя из цели исследования необходи-
мо решить следующие задачи: 1) выделить диф-ференциальные признаки
корпоративной лексики с позиции переводчика; 2) на основе дефинитивной
и тезаурусной методик уточнить понятие «корпорация» с позиций художе-
ственного текста и его перевода; 3) выявить возможные трудности при пе-
реводе корпоративной лексики в художественных произведениях.

Корпоративная лексика обладает общими  признаками со смеж-
ными ей группами слов (терминологией, жаргоном и др.). Перевод-
чику важно знать их сходные и отличительные черты для правильно-
го воссоздания корпоративной лексики в переводе.

С терминологией корпоративную лексику обобщает специализи-
рованность. Обе группы включают слова, связанные с деятельнос-
тью людей, объединенных одной профессией или родом занятий.
Таким образом, профессиональная направленность сужает выбор
словарей при переводе как терминологической, так и корпоративной
лексики. Однако термин стремится к предельной однозначности и,
следовательно, в большинстве случаев имеет одно словарное соот-
ветствие (“subsidiary” – дочерняя компания [4]). Корпоративная лек-
сика, напротив, не ставит перед собой такую цель, и в связи с этим,
как правило, имеет несколько соответствий (“white-collar” – канцеляр-
ский, конторский, относящийся к работе в офисе; относящийся к «бе-
лым воротничкам» (служащим) [12,13]). Следовательно, у перевод-
чика появляется больше вариантов перевода при воссоздании кор-
поративной, нежели терминологической лексики.

Термин по своему характеру интернационален: the monopoly
(англ.), la monopole (франц.), el monopolio (исп.), монополия (рус.),
монополія (укр.) [4, 6; 5, 3]. Корпоративная лексика – культурозави-
сима и тяготеет к тому, чтобы быть привязанной к месту и времени
своего возникновения и употребления: corporation – 1) амер. корпо-
рация, акционерное общество; 2) брит. представители муниципали-
тета; городские власти; неофициальное название company [12, 7]. То
есть, переводчику следует учитывать национальные особенности
культуры языка при переводе корпоративной лексики.

Связь корпоративной и жаргонной лексики (профессиональный,
социогрупповой жаргон) состоит в том, что обе группы являют собой
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Окрім ідіом,  важлива роль під час перекладу відводиться фразе-
ологізмам:

“get a haircut” [3, 11] – “підстрижися”;
“get a new suit” [3, 11] – “придбай новий костюм”;
“to feel long hair” [3, 10] – “торкнутися довгого волосся”;
“to dry out” [3, 276] – “висихати”;
“He likes to get into the field Himself” [3, 278]  –  “Він полюбляє власно-

руч займатися чорновою роботою”.
Висновки. Таким чином, будь-які спроби підійти до перекладу

постмодерністського нелінійного тексту Бартелма з позицій загаль-
них усталених норм перекладу, призведуть якщо не до повної його
незрозумілості, то до певної важкості, хай навіть стилістичної. Пере-
кладач, безумовно, має знатися на історії й теорії постмодернізму і
бути готовим перекласти такий нелінійний текст.
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КОРПОРАТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА
МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖОНА ГРИШЭМА «ФИРМА»)

В связи с усиленным развитием коммерческих предприятий, фирм, ком-
паний и транснациональных корпораций можно говорить о существовании
корпоративной лексики как особой группы слов, представляющую недо-
статочно изученную область в переводоведении. Перевод корпоративной
лексики в художественных произведениях представляет особый интерес,
так как именно художественный дискурс позволяет увидеть то, что менее
явно представлено в специальных типах текстов. В данном исследовании
предлагается переводческий анализ корпоративной лексики на материале
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the enormous cylinder he had visited in Chicago” [15]. – Ничего общего со
стальными и стеклянными громадами Нью-Йорка, где обитает
тамошняя элита, или с циклопическим цилиндром в десятки эта-
жей, который он посетил, будучи в Чикаго [1]. Для перевода идио-
мы “New York”s finest” переводчик использовал словосочетание «та-
мошняя элита», что не совсем приемлемо в данном случае. Со-
гласно словарям [8, 9] “New York”s finest” – это ироническое прозви-
ще нью-йоркских полицейских и переводится как «бравые молодчи-
ки из Нью-Йорка», а также «полицейские», «нью-йоркская полиция».
Следовательно, переводчику необходимо использовать наиболее
новые словари-справочники и энциклопедии, что влечет за собой ог-
раничения как на этапе анализа, так и на этапе создания перевода.

Важным при переводе является и тот момент, что именно художествен-
ный дискурс позволяет увидеть то, что менее заметно в специальных типах
текстов. В данном случае он раскрывает скрытые значения понятия «корпо-
рация», непредставленные в специальных словарях. А именно, что  корпо-
рация – это не только производственное объединение по определенному
признаку, но и нечто другое. Так, в заголовке романа лексема «фирма»,
лишенная конкретизаторов, из обыкновенного термина превращается в
мифоним и представляет собой не конкретную бизнес организацию, а на-
звание некоего мифического существа. «Фирма» – как некий живой персо-
наж, злой маг, стоящий над всеми земными персонажами, завлекающий
дарами, и как чудовище-спрут убивающее свои жертвы. То, что данная
скрытая семантика менее ярко выражена в других дискурсах, не свиде-
тельствует о том, что там она неактуальна. Это означает, что там она не так
очевидна. А в художественном дискурсе она выводится уже непосред-
ственно на поверхность текста, что являет собой трудности и одновременно
дополнительные возможности при переводе.

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие основные
критерии корпоративной лексики, которые влияют на ее правильное вос-
произведение в тексте перевода:

- соотнесенность с понятием «корпорация»;
- культурозависимость;
- неоднозначность;
- понятность для посвященных («полупонятность»);
- семантика превосходства;
- сакральность.
В отдельности данные черты могут характеризовать иные пласты лек-

сики. Но спецификой корпоративной лексики является именно совокупность
данных признаков. Следовательно, переводчику необходимо воспроизве-
сти данный набор признаков, учитывая при этом связь с понятием «корпо-
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так называемый «язык для посвященных», что представляет труд-
ность при переводе. Несмотря на это они существенно отличаются.
Для жаргона главным критерием является закрытость, непонятность
(brig – тюрьма [9]). Его цель заключается в том, чтобы закодировать
информацию, скрыть от непосвященных. Цель же корпоративной лек-
сики – продемонстрировать свою принадлежность к определенной
системе, подчеркнуть обособленность, непохожесть, но в то же вре-
мя сплоченность и превосходство над другими. Это хорошо заметно
в речи одного из персонажей романа Дж. Гришэма «Фирма» Ройса
Макнайта: “You must understand our firm. We are different, and we take
pride in that”. – Вам нужно понять, что представляет собой наша
фирма. Мы – другие, и мы гордимся этим. В связи с этим корпоратив-
ная лексика должна быть «полупонятна» для окружающих (“the
grandfather of the firm” – дедушка фирмы). Так называемую «понятность
для посвященных» важно передать и в тексте перевода, что доста-
точно трудно, учитывая разные культурные языковые традиции.

 Из этой особенности можно выделить наиболее характерный критерий
корпоративной лексики – ее сакральность. Если профессиональному жар-
гону присуща своя внутренняя авторитетность, то корпоративной лексике –
тенденция к созданию некоей секретности, таинственности, священности,
магичности [2]. Из этого следует, что корпоративная лексика не может вклю-
чать вульгаризмы. Корпоративное сообщество отождествляет свой язык с
орденским, магическим языком братства, которое ощущает свое значи-
тельное отличие и принадлежность к высшему рангу. Существует опас-
ность утраты признака сакральности в языке перевода. Примером тому
может служить перевод словосочетания “a wizard at taxation”. Первое сло-
варное значение “wizard” – колдун, чародей, фокусник, волшебник [6]; “taxation”
– налогообложение [3]. В романе для передачи значения данного примера
переводчик использовал словосочетание «налоговый гений», что не совсем
адекватно. Семантика исключительности, превосходства присутствует как
в лексеме “wizard”, так и в лексеме «гений». Но в “wizard” наличествует
семантика магичности, посвященности, а в «гений» – нет.

Также, учитывая результаты использования дефинитивной и тезау-
русной методик, можно утверждать, что корпоративную лексику отли-
чает и обязательная связь с понятием «корпорация». Современные ком-
мерческие организации и бизнес предприятия непрерывно развивают-
ся. Это позволяет говорить о динамичности, присущей корпоративной
лексике, и появлении у нее дополнительных оттенков значений. В связи
с этим существует опасность неадекватного перевода данной группы
слов, как это видно из нижеследующего примера. “It was a far cry from
the gargantuan steel-and-glass erections inhabited by New York”s finest or

СЕКЦИЯ № 4ПОСЫЛИНА Е.С.



190 191

6. E-Promt Professional v7.0 ERRE. Версия 2000/XP/2003 French-Russian-
French – 780 000 слов.

7. Financial Management (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Финансовый ме-
неджмент. Новый англо-русский толковый словарь. © ABBYY Software, 2006;
© «Экономическая школа», 2006. 5 тыс. статей.

8. Idioms (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Большой англо-русский фразео-
логический словарь. © «Русский язык-Медиа», 2006, Кунин А.В. 20 тыс.
фразеологических единиц.

9. Informal (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Новый англо-русский словарь
современной разговорной лексики. © «Русский язык-Медиа», 2003, Глазу-
нов С.А. 16 тыс. статей.

10.Law (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Англо-русский юридический сло-
варь. © «РУССО», 2003, Андрианов С.Н., Берсон А.С. и др. 50 тыс. слов и
словосочетаний.

11.LingvoEconomics (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Англо-русский эконо-
мический словарь. © ABBYY Software, 2001. 50 тыс. статей.

12.LingvoUniversal (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Англо-русский словарь
общей лексики. © ABBYY Software, 2006. 100 тыс. статей.

13.Management (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Менеджмент и экономика
труда. Новый англо-русский толковый словарь. © ABBYY Software, 2006; ©
«Экономическая школа», 2006. 8 тыс. 500 статей.

14.Marketing (En-Ru) (к версии Lingvo 12). Маркетинг и торговля. Новый
англо-русский толковый словарь. © ABBYY Software, 2006; © «Экономичес-
кая школа», 2006. 12 тыс. статей.

15.www.franklang.ru

УДК 82.09 (Ґал)/7.03

Прушковська І.В.,
кандидат філологічних наук,

асистент кафедри тюркології
Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
МЕСНЕВІ ШЕЙХА ҐАЛІБА «ГЮСН ТА  АШК»

Переклади художніх творів Туреччини українською мовою з’явилися
вже у 20-х роках ХХ ст. Першим видатним перекладачем з турецької мови є
Василь Дубровський. Його перу належать переклади творів Халіде Едіп
Адивар, Халіда Рефіка, Якуба Кадрі Османоглу, Омера Сейфеддіна. Зго-
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рация». Таким образом, выделение данных критериев, с одной стороны,
дает переводчику дополнительные возможности как в плане ориентации в
тексте (где искать соответствие, в какого типа словарях), так и непосред-
ственно на переводческом этапе (увеличивает количество вариантов пере-
вода и т.д.). С другой стороны, это предостерегает от вероятной опасности
идентификации корпоративной лексики со смежными, но отличными груп-
пами слов, которая может повлечь за собой неадекватный перевод и не-
правильное восприятие текста перевода.

Все вышеизложенное позволяет прийти к следующим выводам.
1. Характерными признаками корпоративной лексики, которые сле-

дует сохранить в ПК, являются: соотнесенность с понятием «корпо-
рация», культурозависимость, неоднозначность, понятность для по-
священных («полупонятность»), семантика превосходства, сакраль-
ность. Выделение данных признаков влечет за собой определенные
ограничения и возможности при переводе.

2. На основе дефинитивной и тезаурусной методик становится
очевидным, что корпорация – это не только терминологическое опре-
деление, но у нее есть свои скрытые значения, которые ярче всего
обнаруживает художественный дискурс.

3. Трудностями при переводе корпоративной лексики в художествен-
ных произведениях могут быть: 1) опознание в тексте; 2) использование
ограниченного количества словарей; 3) учитывание национальных особен-
ностей культуры языка оригинала и перевода; 4) сохранение критериев «по-
нятности для посвященных» и сакральности.

В перспективе дальнейшего исследования – проанализировать спосо-
бы перевода корпоративной лексики в художественных произведениях с
применением методики контекстуального анализа.
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Крім цих перекладів турецькою мовою, здійснено переклад анг-
лійською мовою Е. Ґіббом, а також українською мовою автором доповіді.

Мова героїв твору фіксує єдиний тип свідомості та єдність слів і
думок. Негативні персонажі рідко висловлюються, за них говорять
їхні вчинки. За традиціями літератури Дивану текст починається з імен
Аллаха, а кожен бейт є закінченою думкою.

Культурно-художній шар твору насичений активно присутніми ре-
мінісценціями (традиційність сюжету, трактування канонічного тексту,
присвята поету Румі та монологи про поезію, противага твору «Гай-
рабад», посилання на відомих літературних героїв тощо). Компози-
ція твору відмінна від традицій літератури Дивану, що разом із вве-
денням новацій до традиційного сюжету вказує на новаторську ак-
тивність автора. Твір вражає обізнаністю поета з ісламською культу-
рою, класичною літературою, політичною думкою стародавніх часів і
своєї доби, а також його прагненням гармонійно поєднувати усе це зі
знаннями про тогочасні віяння культури, політики, мистецтва [4, 16].
Твір “Гюсн та Ашк” є не лише носієм символічних та алегоричних
значень, у ньому об’єднані усі знання класичної літератури та непе-
ревершено схарактеризовано внутрішній світ людини завдяки вико-
ристанню індійського стилю [4, 16].

Вважається, що друготвір має бути тотожним оригіналові за змістом
і еквівалентним йому за формою. Загальновизнаною є складність пере-
кладу творів форм поетичного мовлення, основами якого є метричність,
ритміка, римування. Це стосується особливо тих моментів, коли мова
оригіналу та мова перекладу походять з різних мовних сімей (тобто ук-
раїнська – індоєвропейська мовна сім’я, турецька – уралоалтайська).
Безумовний імператив перекладацької діяльності, вирішальна та не-
від’ємна умова перекладу – відтворення значення першотвору. Твір
«Гюсн та Ашк» написаний індійським стилем, який за мінімальній кількості
слів у бейті уміщує максимально широке, глибоке значення. Для відтво-
рення значення першотвору українською мовою довелося використати
майже вдвічі більше слів, ніж в оригіналі, і тому довелося надати пере-
вагу прозовому перекладу. У кінці перекладу подано глосарій понять
(351 позиція). Його форма видалася нам найзручнішою, адже вдалося
уникнути пояснень у самому перекладі, аби не переобтяжувати тексту.
Необхідність тлумачення специфічних суфійських символів, розуміння
яких сприяє розкриттю задуму автора першотвору, зумовила список
глосарію (власні імена героїв різних класичних творів, про які згадує
автор, поетів, філософів, імена янголів, пророків, топоніми явного та не-
явного світу, назви сур та аятів Корану, їхнє тлумачення, музичні інстру-
менти суфіїв, релігійні святині мусульман тощо).
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дом заявили про себе й інші перекладачі, такі як В. Софронов, О. Ганусець,
І. Щербіна, Д. Гринько, Г. Халимоненко, О. Кульчинський. Кількість пере-
кладів українською мовою зі східних мов є мізерною, тому кожен новий
переклад стає важливим кроком у розвитку українського сходознавства. У
нашій доповіді вперше розглядаються ділеми перекладу українською мо-
вою месневі турецького поета-суфія Шейха Ґаліба “Гюсн та Ашк” (ХVIII ст.).

Творчість Шейха Ґаліба наснажена духовною містичною тради-
цією, коріння якої у глибинах історії, пов’язаних із суфізмом. Езоте-
ричний характер суфізму ускладнює процес створення об’єктивних
конотацій. Ця ситуація регулюється зверненням до словників, які фіксу-
ють суфійські значення слів. У багатьох випадках лише культурне
знання спроможне заповнити ці розбіжності між семантичною струк-
турою слова та прагматикою мови. Не дивно, що у мистецькому творі
виникають ніби два різних незалежних тексти: один – поетичний, що
стосується плану вираження, інший – суфійський – із царини інтерп-
ретації змісту. Але крім об’єктивних конотацій у мові кожного поета
виникають ще й особисті, суб’єктивні конотації, які відображають
асоціативно-образну картину світу митця [2, 138].

 Поширення суфізму в літературі “спричинило революцію, яка призвела
до символізації мови, розриву образу та дійсності, яку він змальовує. З
часом символічні значення переходять у галузь об’єктивних мовних коно-
тацій і самі стають основою для побудови образу” [2, 216]. Водночас мова
поезії вбирає в себе суфійські конотації символічної лексики і розкриває
багатоплановість мовного та поетичного мислення у своїй практиці [2,  218].

Особливості традицій течії тасаввуф у поезії Шейха Ґаліба виріз-
няються використанням специфічної суфійської символіки, піднесе-
ної та посиленої індійським стилем. Індійський стиль – це дуже важ-
ливий засіб збагачення та розвитку поезії народів Сходу як в ідейно-
тематичному, так і в естетичному плані. Автори висловлюють свої
почуття крізь призму складних поетичних прийомів – метафор, але-
горій, гіпербол, натяків та загадок [1, 208]. Яскравим прикладом літе-
ратури індійського стилю суфійського спрямування є месневі Шейха
Ґаліба “Гюсн та Ашк”. Цей твір складається з 2041 бейта та чотирьох
тардіє. Мотивом твору є предмет опіки і мета життя автора – шлях
духовного удосконалення людини.

Месневі неодноразово перекладалося сучасною турецькою мовою:
1.Cevat Ahmet (Emre). Hüsün ve Aşk. – İstanbul, 1932.
2.Kocatürk Vasfi Mahir. Şeyh Galip Hüsn ile Aşk. – İstanbul, 1944.
3.Gölpınarlı Abdülbaki. Şeyh Galib Hüsn ü Aşk. – İstanbul, 1968.
4.Ayan Orhan Okay-Hüseyin. Şeyh Galip Hüsn ü Aşk. – İstanbul, 1975.
5.Nur Doğan Muhammet. Şeyh Galip Hüsn ü Aşk. – İstanbul, 2003.
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коханій. Ці теми пов’язані також з певними географічними об’єктaми:
Меджнун подався до пустелі, Фергад намагається пробити гору Бісю-
тун. Особливість месневі “Гюсн та Ашк” полягає у тому, що вперше в
історії літератури Дивану подорож героя (Ашка) не є справжньою
фізичною дією, його шлях є процесом внутрішнього пошуку, станом
душі. Тому всі топоніми неявного світу у друготворі представлені пе-
рекладом значення: Місце Значення, Водойма Щедрот, Країна Сер-
ця, Звалище Горя, Фортеця Затюссувер, Кам’яниця Серця тощо.

У месневі Шейха Ґаліба, як і в усіх суфійських творах, наявні ейдо-
си любові та віри. Суфії для позначення  любові у своїй поезії використову-
вали, крім безпосереднього слова любов, ще й слово вино, яке натякає на
сп’яніння від духовної любові [5,  449-450]. Вино часто згадується зі словом
келих, яке доповнює образність вина і нагадує собою келих серця.

Тоді ніби колір вина злітав і починав співати келиху, наче соло-
вейко [4, 341].

Як зауважують автори “Класичної ісламської філософії” Ібрагім Тофік
та Артур Сагадеєв, “дуже часто непідготовленому читачеві важко зро-
зуміти, що то воно за вино та сп’яніння, про яке йдеться у суфійській
поезії” [6, 274-275].

Підтвердженням того, що слово вино використовували суфії у пе-
реносному значенні, є варіативність його поєднання зі словами, які
позначають різні почуття та риси характеру людини: чистота душі,
туга, журба, думки, натхнення, дружба:

Моя душа ковтнула вина туги, а з моїх очей ллються перлини
журби! [4, 361].

Мої очі стали бутоном, сповненим росою сліз, стали келихом
вина туги [4, 363].

Мої очі дуже червоні, мої губи теж хворі, коли я п’ю вино слова,
то воно мені здається отрутою смертної години [4, 365].

 Невід’ємною частиною теми вина в суфійській літературі є образ
келаря або чашника.  Відомо, що термін «saki» (сакі) в літературі
Дивану має декілька інтерпретацій: 1.Чашник, який прислуговує на
святах, розливає вино; 2. Кохана, один погляд якої змушує п’яніти
закоханого, наче від вина; 3. Любов, кохана мюріда, тобто Аллах.
Отже, для правильного тлумачення суфійського тексту ми вживаємо
обидва переклади: «келар» – коли йдеться про Аллаха, адже цей
термін використовується в українській літературі як поняття церков-
но-релігійне; «чашник» – коли йдеться про симпатичного парубка,
який розливає вино.

У месневі Шейха Ґаліба головний герой Ашк неодноразово звертається
до келаря (коханої) з проханням про допомогу, порятунок:
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Месневі “Гюсн та Ашк” має багато рівнів, за поверхневим рівнем
виявляються глибинні рівні символів, образів, ідей.

В основі твору лежить тема божественної любові творіння до Творця
та Творця до творіння. Любовно-суфійська символіка є оболонкою
філософської тематики. Ашк (Любов) хоче бути поряд із молодою дівчи-
ною Гюсн (Краса). Аби герої могли бути разом, Ашк повинен дістати-
ся Дійар-и Кальб (Кам’яниці серця). Подолавши усі пастки, Ашк
дістається Кам’яниці Серця, султаном якої, як виявилося, є Гюсн (Кра-
са). Шейх Ґаліб у пригодах Ашка описує символічний шлях дервіша
до божественної любові, де пригоди – це уболівання душі й серця,
процес вибору правильного шляху. Ашк дістається Кам’яниці серця,
господарем якої є Гюсн, і це означає, що Любов і Краса завжди по-
ряд, тому що вони неподільні, адже божественна краса і божествен-
на любов є бажанням кожного суфія:

Це була така приємна новина, в якій зібралися всі його бажання;
то був такий стан, кращий за всі стани на землі [4, 385].

Пригоди Ашка на шляху до коханої, боротьба з велетнями та
відьмою, таємничий колодязь – усе це символізує шлях дервіша до
найвищої мети: самовдосконалення та злиття з Творцем. Гюсн та Ашк
є власними іменами, які можна транслітерувати або транскрибувати
для збереження колориту мови оригіналу. Так само їх можна перекла-
сти, адже вони мають певний смисл, необхідний для розуміння й
сприйняття тексту перекладу. Обидва ці варіанти ми використовуємо
у своєму перекладі. При перекладі самої назви месневі ми пропонує-
мо залишити справжню назву твору, транкрибуючи власні імена, хоча
і не заперечуємо її переклад у дужках. У нашому рішенні ми спирає-
мося на аспект метафорики слів, притаманний усім суфійським тво-
рам. Якщо перекладати назву з урахуванням алегоричності слів, то
вона буде виглядати приблизно так: «Божественна краса і любов
мюршіда до неї». Якщо ж залишити назву просто як «Краса і Любов»,
то вона, на нашу думку, не несе того глибокого значення, яке містить-
ся у ній. Недоречним є також варіант перекладу слова aюk як кохан-
ня, адже йдеться про любов духовну, а не земну.

Імена всіх головних героїв месневі у перекладі українською мо-
вою транскрибовані, у дужках поданий переклад значення імен. Ашк
(Любов), Гюсн (Краса), Сюган (Божественне слово), Ісмет (Пре-
чистість), Гайрет (Захоплення), Ґайрет (Стійкість), рід Мухаббетогул-
лари (Діти Любові), Гюшрюба (Оманлива) – всі вони асоціюються з
відповідними образами-символами.

У класичному месневі обов’язковою є тема “чужий край”, “чужа
сторона” або ж тема подорожі героя з метою доказу своїх почуттів
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поета, дає творам друге життя вже в іншій мові, відроджуючи та відтво-
рюючи його засобами цієї мови.
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викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Херсонського державного університету

ПЕРЕВОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
В ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Политическая лексика, как и любая специальная лексика, может
функционировать не только в естественных для нее контекстах, т.е. в
собственно политических текстах, но и в текстах принадлежащим
другим дискурсам. При этом политическая лексика претерпевает не-
которые изменения, а ее перевод осуществляется на принципах, от-
личных от принципов перевода в политическом дискурсе. Одним из
наиболее контрастных по отношению к политическому дискурсу яв-
ляется художественный дискурс. В то же время такая разновидность
художественного дискурса, как драматургия, оказывается близкой к
политике, так как они имеют общую характеристику – обязательное
наличие конфликта.

Цель данной статьи – определить специфику перевода полити-
ческой лексики в драматических текстах. Перевод политической лек-
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Келарю! Будь милостивим, я нічого не тямлю; дай мені забути про
все, мої ноги зв’язані путами! [4, 127].

Келарю, допоможи мені, тому що я у безвиході, я маю клопоти; я
покупець страждань на базарі горя [4, 129].

Одним з аспектів суфійської образності й символізму, який є дуже
важливим для правильного розуміння багатьох текстів, є образність літер
[3,  317]. Символізм літер арабської абетки спирається насамперед на
основне джерело ісламського світу, написане арабським письмом –
священну книгу мусульман «Коран». Кожна літера, навіть кожна крапка
літер є важливою, невід’ємною частиною письма, найменша зміна в
якій може призвести до псування, перекручування змісту.

Але не лише Коран, як одне ціле, слугував ознакою непереверше-
ності у літературі Дивану, а й окремі літери арабського письма, якими
написаний Коран, були певними образами суфійської поезії. Наприк-
лад, Еліф ( З ) – Elif – перша літера арабської абетки, яка складається з
прямої вертикальної лінії. Її написання на початку, всередині та кінці сло-
ва є незалежним та неповторним, вона не з’єднується з літерою, яка
йде після неї. Вертикальну, витончену літеру еліф часто використовува-
ли поети для порівняння з витонченою фігурою коханої. Для кращого
розуміння порівнянь із літерами арабської абетки, які зустрічаються у
месневі Ґаліба, в українському перекладі ми запропонували графічний
варіант літери з фонетичним відпо-відником у дужках.

Коли Гюсн у школі промовляла літеру  Г(еліф), то їй одразу спадала на
думку красива шия Ашка і її “Ах!” сягало аж сьомого неба [4,  93].

Якщо вона казала М (джім), то ця літера нагадувала їй пасма во-
лосся коханого, вона бачила тисячі значень однієї крапочки [4, 95].

Вона боїться гострих, наче кинджал, та схожих на літеруС (рa)
його брів, на вустах у неї постійно ім’я вуст коханого, схожих на
літеру г (мім) [4, 95].

Його зуби, схожі на літеру У (сін), як пилка, знищували паростки
її життя [4, 95].

Не можна не погодитися з думкою Р. Зорівчак про те, що «пере-
клади збагачують не лише цільову літературу, а й загальну скарбни-
цю світової літератури, що є не лише сумою найкращого з націо-
нальних письменств. Це – нова якість, що виникає завдяки свідомо-
му обміну культурними цінностями між народами».

Своє уявлення про той чи інший народ ми формуємо, насампе-
ред, через уявлення про його культуру. Література містить у собі певні
культурні коди та надає відомості про інтелектуальність та духовність
народу чи нації. Літературу ми мусимо сприймати через призму ху-
дожнього перекладу, і перекладач стає співавтором письменника або
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которые, строго говоря, не должны быть аксиологичными. Это подтвержда-
ется ремарками таких персонажей как лорд Горинг, сэр Роберт Чилтерн,
леди Чилтерн и лорд Кавершем, например:

LORD GORING. <…> in England a man who can’t talk morality twice
a week to a large, popular, immoral audience is quite over as a serious
politician. – Лорд Горинг. <…> в Англии, если человек не может по
крайней мере два раза в неделю разглагольствовать о нравственнос-
ти перед обширной и вполне безнравственной аудиторией, полити-
ческое поприще для него закрыто.

LORD CAVERSHAM. <…>You have got what we want so much in
political life nowadays – high character, high moral tone, high principles.
<…>. – Лорд Кавершем. <…> У вас есть то, что нам сейчас так необ-
ходимо, в нашей общественной жизни, – безупречная репутация,
высокий моральный уровень, твердые принципы. <…>.

В данных примерах политическая лексика начинает включать в
себя этическую семантику, так как конвоируется словами и словосо-
четаниями с ярким позитивным/негативным значением. В переводе
данная аксиологичность сохраняется с помощью вариантных соот-
ветствий (morality – нравственность, immoral – безнравственный,
character – репутация), а также усиливается контекстуальными соот-
ветствиями (high character – безупречная репутация, high moral tone
– высокий моральный уровень, high principles – твердые принципы).

Кроме того, лингвоконцепт «политика/политик», попадая в сферу
частной жизни (как это происходит в пьесе), частично утрачивает ком-
поненты соотнесенности с обществом и публичности. Так, пьеса
О.Уайльда, в которой главный персонаж – политик, называется «Иде-
альный муж». А между тем, как выясняется из текста произведения,
только идеальный муж и может быть идеальным политиком, и наобо-
рот, только идеальный политик может быть идеальным мужем. Это
подтверждается следующими репликами.

SIR ROBERT CHILTERN. <…> Besides, Gertrude, public and private life
are different things. They have different laws, and move on different lines.

LADY CHILTERN. They should both represent man at his highest. I see
no difference between them.

Сэр Роберт Чилтерн. <…> И кроме того, Гертруда, политика и
частная жизнь – это разные области. В них действуют разные зако-
ны, они преследуют разные цели.

Леди Чилтерн. И в той и в другой – человек должен быть на
высоте. Я не вижу разницы.

Следовательно, в художественном дискурсе происходит пере-
распределение компонентов лингвоконцепта «политика/политик»: мар-
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сики в драматических текстах определяется спецификой функциони-
рования политической лексики в 1) художественном дискурсе, 2) дра-
матургическом дискурсе. Следовательно, необходимо решить сле-
дующие  задачи:1) охарактеризовать специфику лингвоконцепта «по-
литика/политик» в художественном дискурсе; 2) установить влияние
конфликтообразующей функции драматических произведений на пе-
ревод политической лексики; 3) выявить особенности перевода поли-
тических терминов, реалий и символов в связи с полисубъектностью
драматических произведений.

Специфика функционирования политической лексики в художествен-
ном дискурсе заключается в том, что по отношению к политическому
дискурсу он занимает крайне маргинальную позицию. Это влечет за
собой преобразования лингвоконцепта «политика/политик», который оп-
ределяет семантику политической лексики в том или ином тексте.

В политическом дискурсе полевая структура лингвоконцепта «поли-
тика/политик» включает в себя следующие смысловые компоненты:

1. Ядерные компоненты: соотнесенность с обществом, публич-
ность, которые представлены фреймами государственная деятель-
ность/ государственный деятель.

2. Периферийные компоненты: директивность, конфликтность,
мифологичность, которые вращаются вокруг дополнительных концеп-
тов «власть», «влияние» и «конфликт». Эти компоненты соотносятся с
фреймами получение/удержание/передача власти.

3. Маргинальные компоненты: аксиологичность и эмотивность,
которые включают в себя фреймы добро/зло, плохой/хороший и т.д.,
применяющиеся для описания политики в универсальных понятиях
(правда, ложь, сознание/мысль) или на основе базовых понятий смеж-
ных дискурсов (религия, игра, болезнь, война).

В художественном дискурсе, в отличие от политического дискурса, ак-
сиологичность и эмотивность, напротив, являются ядерными, что приводит
к усилению аксиологического значения политической лексики. В пьесе
О.Уайльда «Идеальный муж» этот процесс происходит двумя способами.
Во-первых, персонажи-политики, действующие в пьесе, получают разно-
образные оценки от других персонажей и автора. Во-вторых, сам лингво-
концепт «политика/политик» нагружается аксиологической семантикой. В пер-
вом случае это не отличает драматургический текст от собственно полити-
ческого (плохой человек стал политиком, хороший человек стал полити-
ком). Во втором случае происходит дифференциация лингвоконцепта «по-
литика/политик» в политическом и художественном (драматургическом) дис-
курсах. Таким образом, художественный дискурс, который аксиологичен
по своей природе, втягивает в поле аксиологичности даже те концепты,
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SIR ROBERT CHILTERN. Which do you find it?
MRS. CHEVELEY. I? A combination of all three. Сэр Роберт Чил-

терн. Все-таки скажите, что вас привело сюда –  политика или жажда
развлечений?

Миссис Чивли. Политика мое единственное развлечение. <…>
Я предпочитаю политику. По-моему, это как-то... изящнее.

Сэр Роберт Чилтерн. Политика – благородное поприще!
Миссис Чивли. Да. Иногда. А иногда это азартная игра, сэр Ро-

берт. А иногда страшная скука.
Сэр Роберт Чилтерн. А вы что в ней нашли?
Миссис Чивли. Я?.. Всего понемножку.
При переводе лексических реализаций лингвоконцепта «полити-

ка/политик» использованы вариантные соответствия (a noble career –
благородное поприще, pleasure – развлечение), в которых аксиоло-
гичность может быть усилена приемом добавления (pleasure – жажда
развлечений). Кроме того применяются контекстуальные соответствия
(a clever game – азартная игра). Однако применение контекстуаль-
ных соответствий не всегда оправдано. Так, в речи миссис Чивли
словосочетание a great nuisance переведено как страшная скука.
Такой вариант перевода не вполне адекватен для данного персона-
жа. В отличие от леди Маркби и графини Бэзилдон, для которых поли-
тика – это самая скучная вещь на свете, миссис Чивли использует
политику как средство обогащения и получения власти над другими
людьми. Поэтому более уместным был бы буквальный перевод (a
great nuisance – большие неприятности), который содержит в себе
намек на будущие неприятности для сэра Роберта Чилтерна.

Кроме вышеизложенного, драматургический дискурс требует диф-
ференцированного подхода к речевым партиям каждого из персона-
жей. Полисубъектность персонажной речи усиливает подвижность и
динамичность статуса политической лексики. Так, в рассматриваемой
пьесе для профессиональных политиков (сэр Роберт Чилтерн, граф Ка-
вершем) практически вся политическая лексика представлена термина-
ми и примыкающими к ним реалиями. Это связано с тем, что для про-
фессионального политика все политическое – это термин. Политичес-
кие термины в речи указанных персонажей нередко переводятся с по-
мощью эквивалентов, например: attaches – атташе, the Ambassador
– посол, the Government – правительство, the Embassy – посольство
(сэр Роберт Чилтерн); career – карьера, the Radicals – радикалы,
the Prime Minster – премьер-министр, Parliament – парламент,
statesmen – государственные деятели (лорд Кавершем).

Аналогичным образом политические термины воспроизводятся при
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гинальные компоненты становятся ядерными, а ядерные – смеща-
ются в область периферии.

Во-первых, это приводит к тому, что, попадая в контексты, нетипич-
ные для строго политического дискурса, значение политической лекси-
ки начинает расширяться. Она теряет узкоспециальную семантику, и ее
значение генерализируется, что обусловливает широкое применение в
переводе приема генерализации: political life – общественная жизнь.

Во-вторых, политическая лексика начинает заимствовать значе-
ния из смежных семантических рядов или групп, потому что в худо-
жественном тексте действует закон семантической и стилистической
иррадиации. Благодаря высокой степени когезии в художественном
тексте, лейтмотивная политическая тематика может быть представле-
на не только с помощью собственно политических лексем. Эти лексе-
мы начинают синонимизироваться, что приводит к их замещению
единицами из других лексико-семантических групп.

Помимо специфики, общей для всех текстов художественного дис-
курса, политическая лексика в драматических текстах имеет свои осо-
бенности функционирования. Основу драматургического произведения,
прежде всего, составляет конфликт. Следовательно, в данном дискур-
се конфликтообразующая функция является лидирующей, в том числе
и для политической лексики. Это приводит к тому, что в драматургичес-
ком дискурсе единый лингвоконцепт «политика/политик» может иметь
несколько вариантов. Например, в пьесе О.Уайльда «Идеальный муж»
для протагониста (леди Чилтерн) и близких к нему персонажей (сэр Ро-
берт Чилтерн, лорд Горинг и др.) ядро лингвоконцепта «политика/поли-
тик» представлено лексемами career, business, affair, а для антагониста
(миссис Чивли) – лексемами pleasure, game, nuisance. Это создает до-
полнительные проблемы для переводчика, потому что ему надо учиты-
вать подварианты единого лингвоконцепта, принадлежащие, с одной
стороны, группе протагониста, а с другой стороны, – группе антагонис-
та. Но это также расширяет поле контекстуальной синонимии, а следо-
вательно, и возможности применения адекватных замен. Рассмотрим
фрагмент пьесы и его перевод, в котором явно противопоставлены два
варианта лингвоконцепта «политика/политик»:

SIR ROBERT CHILTERN. Well, at any rate, may I know if it is politics
or pleasure?

MRS. CHEVELEY. Politics are my only pleasure. <…> I prefer politics.
I think they are more ... becoming!

SIR ROBERT CHILTERN. A political life is a noble career!
MRS. CHEVELEY. Sometimes. And sometimes it is a clever game,

Sir Robert. And sometimes it is a great nuisance.
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at eight o’clock to-night. – Сэр Роберт Чилтерн. Ответили. Сегодня, в
восемь часов, я получил телеграмму от первого секретаря посольства.

Частичная потеря терминологичности происходит, когда переводчик стре-
миться подчеркнуть национальный колорит в ПТ и заменяет политический
термин политической реалией:

SIR ROBERT CHILTERN. The affair to which you allude was no more than
a speculation. The House of Commons had not yet passed the bill; it might have
been rejected. – Сэр Роберт Чилтерн. Это была просто спекуляция. Билль
еще не прошел в парламент. Его могли отвергнуть.

В русском языке политический термин bill имеет терминологичес-
кое словарное соответствие законопроект, а его синоним билль яв-
ляется национально маркированным, что отмечается в словарях как
«законопроект в англоязычных странах».

В речи персонажей, которые не являются политиками, политичес-
кая лексика утрачивает свою терминологичность и переходит на ста-
тус реалий. Многие из таких политических реалий достаточно знако-
мы для аудитории ПЯ и имеют прямые соответствия, например:

LADY MARKBY. <…> Sir John’s temper since he has taken seriously
to politics has become quite unbearable. Really, now that the House of
Commons is trying to become useful, it does a great deal of harm. –
Леди Маркби. <…> С тех пор как сэр Джон всерьез занялся политикой,
у него стал невыносимый характер. Право же, ваша Палата общин чем
больше старается быть полезной, тем больше приносит вреда.

Политические реалии, которые отмечены в двуязычных словарях,
но могут вызвать непонимание со стороны иноязычных читателей,
нередко сопровождаются послетекстовыми комментариями. Рассмот-
рим следующий пример:

LADY MARKBY. Well, I hope he is not as devoted to Blue Books as
Sir John is. I don’t think they can be quite improving reading for any one.

MRS. CHEVELEY [Languidly.] I have never read a Blue Book. I prefer
books... in yellow covers. Леди Маркби. Неужели? Ну, я все-таки наде-
юсь, что он хоть не так увлекается Синими книгами. Сэра Джона от
них не оторвешь. А это, по-моему, никому не может быть полезно.

Миссис Чивли (томно). Я никогда не читала Синих  книг. Я предпо-
читаю книги... в желтых обложках.

Перевод Синяя книга является покомпонентной калькой, которая
уже стала словарным соответствием. После текста пьесы даны при-
мечания А. Аникста, в которых он поясняет данную реалию: «Синие
книги – книги, содержавшие публикацию документов различных ко-
миссий парламента, назывались так по цвету бумажных обложек».
Таким образом, данный перевод можно считать частным случаем
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переводе реплик остальных персонажей, если ситуация носит отте-
нок официальности:

JAMES. Sir Robert is still at the Foreign Office, my lord. – Джеймс. Сэр
Роберт еще в министерстве иностранных дел, милорд.

Однако сохранение терминологичности политической лексики
в переводе драматических текстов не является облигаторным. По
мнению С. Влахова и С. Флорина основная тенденция воспроиз-
ведения терминов в художественном переводе — «придерживать-
ся терминологических аналогов, но отнюдь не всегда и отнюдь не
во что бы то ни стало» [1, 279].

Таким образом, политические термины могут переводиться посред-
ством различных типов соответствий:

1. Вариантные соответствия:
LORD CAVERSHAM. <…> I have just left the Prime Minister, and you

are to have the vacant seat in the Cabinet. – Лорд Кавершем. <…> Я
только что от премьера. Вам предлагают портфель министра.

2. Неполные соответствия, в которых терминологическая единица
заменяется общеязыковой. Например, термин Under-Secretary имеет
такие регулярные соответствия, как заместитель или помощник мини-
стра. В ИТ заместитель/помощник заменен словом товарищ:

LORD GORING. <…> Under-Secretary for Foreign Affairs at the age of
forty – that’s good enough for any one, I should think. – Лорд Горинг. <…>
Никто в наши дни не делал такой блестящей карьеры. В сорок лет –
товарищ министр!

3. Контекстуальные соответствия:
SIR ROBERT CHILTERN. <…> We have all the information about it at

the Foreign Office. <…>. – Сэр Роберт Чилтерн. <…> У нас в мини-
стерстве все известно об этом канале. <…>.

Следующие лексико-семантические трансформации являются вы-
сокочастотными способами перевода политических терминов в драма-
тических произведениях:

1. Генерализация:
LORD GORING. My dear father, only people who look dull ever get into

the House of Commons <…>. – Лорд Горинг. Дорогой отец, только скуч-
ные люди проходят в парламент. <…>.

2. Конкретизация:
SIR ROBERT CHILTERN. My intention is to retire at once from public

 life. – Сэр Роберт Чилтерн. Я решил уйти от политики.
Кроме того, применяется прием добавления, который эксплицирует

информацию, содержащуюся в контексте:
SIR ROBERT CHILTERN. Yes; I got a telegram from the first secretary

СОЛОВЕЙ А.С.
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В пьесе один и тот же символ может иметь несколько вариантов.
Так, в репликах главных героев политика предстает с одной стороны
как символ компромисса, а с другой стороны как символ высоких
моральных принципов.

SIR ROBERT CHILTERN. Gertrude, truth is a very complex thing, and politics
is a very complex business. There are wheels within wheels. One may be under
certain obligations to people that one must pay. Sooner or later in political life one
has to compromise. Every one does.

LADY CHILTERN. Circumstances should never alter principles!
Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, правда очень сложная вещь, а по-
литика очень сложный механизм. Там все связано, все цепляется
одно за другое. Бывает, что тебе оказали услугу и за это надо
отплатить такой же услугой. В политике часто приходится идти
на компромисс. Все так делают.

Леди Чилтерн. Никакие обстоятельства не могут быть сильнее
нравственного закона.

В ПТ сохранение символичности достигается применением прямых (to
compromise – идти на компромисс) и контекстуальных соответствий
(principles – нравственный закон).

Кроме того возможны и такие случаи, когда общекультурный символ
приобретает политическое значение, например:

LADY CHILTERN. Robert, that is all very well for other men, for men
who treat life simply as a sordid speculation; but not for you, Robert, not
for you. You are different. All your life you have stood apart from others.
You have never let the world soil you. To the world, as to myself, you have
been an ideal always. Oh! be that ideal still. That great inheritance throw
not away – that tower of ivory do not destroy. <…>. – Леди Чилтерн.
Роберт, все это хорошо для других, для тех, кто в жизни ищет только
корысти. Но не для тебя, Роберт, не для тебя! Ты не то что другие. Ты
всегда стоял особняком. Грязь жизни до тебя не досягала. Для всех,
как и для меня, ты был идеалом чести и благородства. Так останься
же этим идеалом! Не отказывайся от этого высокого наследия, не
разрушай эту башню из слоновой кости. <…>.

Башня из слоновой кости – это символ мечты; он описывает о
предмет мечтаний, оторванных от жизни. Выражение принадлежит
французскому поэту и критику Ш.О. Сент-Бёву (1804-1869). Образ
восходит к словам католической молитвы, в которой этот символ оз-
начает Деву Марию (имеется в виду ее чистота и неприступность для
всякого соблазна). Позже данное выражение стало символом мира
высоких чувств и творческих устремлений, далеких от приземленно-
го, суетного мира, от мира практических расчетов и житейских забот.

  ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ

комбинированной реноминации (калька + дескриптивный перифраз).
Драматические тесты предоставляют переводчикам богатый вы-

бор вариантов перевода политических реалий. Одна и та же реалия
может переводиться по-разному в зависимости от контекста. Следую-
щая группа примеров иллюстрирует это достаточно наглядно:

MRS. CHEVELEY. Yes. That is agreed. I will be in the Ladies’ Gallery to-
morrow night at half-past eleven. If by that time – and you will have had
heaps of opportunity – you have made an announcement to the House in the
terms I wish, I shall hand you back your letter with the prettiest thanks, and
the best, or at any rate the most suitable, compliment I can think of. <…>.
Миссис Чивли. Да. И вы можете положиться на мое слово. Завтра
вечером в половине двенадцатого я буду в парламенте, на балконе
для посетителей. Если к этому времени вы сделаете такое сообще-
ние, какое мне желательно, – а возможностей для этого будет дос-
таточно, – я вручу вам ваше письмо – с благодарностью и наилучши-
ми или хоть наиболее подходящими к случаю пожеланиями. <…>.
      MRS. CHEVELEY. <…> He is going to make a speech in the House
to-morrow night in favour of the idea. We must go to the Ladies’ Gallery
and hear him! It will be a great occasion! Миссис Чивли. <…> Зав-
тра на вечернем заседании он выступит в пользу этого проекта. Мы
обе должны пойти в палату и послушать его речь. Это будет событие!

Так, политическая реалия the Ladies’ Gallery описывается в линг-
вострановедческих словарях как «галерея для женщин в палате об-
щин». В первом примере данная реалия переводится с помощью
дескриптивного перифраза (в парламенте, на балконе для посети-
телей), во втором примере – посредством генерализации (палата).
Другая реалия, присутствующая в данных репликах, the House, в
первом случае подвергается опущению, так как слово понятно из
контекста, а во втором – переводчик применяет конкретизацию (засе-
дание) + контекстуальный перевод.

Наибольшие изменения претерпевает политическая лексика в репликах
высокоморальных и нравственных персонажей (леди Чилтерн). Когда глав-
ные действующие лица пьесы обсуждают моральные и этические аспекты
политической деятельности, политическая лексика начинает символизиро-
ваться. Это происходит в силу того, что оценочность и эмотивность сопро-
вождающих политическую лексику контекстов усиливают ее символичность.
Аналогичным образом символичность политической лексики должна быть
представлена и в переводе. При этом первостепенное значение приобрета-
ет адекватный перевод тех конвоирующих слов и словосочетаний, которые
и создают «ореол» символичности вокруг политической лексики.
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Понятие хаоса возникло в незапамятные времена, когда человек
обрел самосознание и начал задумываться над происхождением и
истоками окружающего его мира. Это изначальная, универсальная,
обязательная составляющая практически всех исторически сложив-
шихся картин вселенной - мифологической, религиозной и научной. В
древних языческих верованиях, где господствовало представление
о цикличности времени, смерти и возрождения, божества, создав-
шие природу и человека, включили хаос в закономерный процесс
бесконечного чередования разрушения и восстановления мира. В
древнегреческой мифологии хаос ассоциировался с океаном, безгра-
ничной, неуправляемой, непредсказуемой и мрачной стихией. Это
небытие, но в нем заложен потенциал творения: он порождает богов,
которые, в свою очередь, создают все сущее. В античном мышле-
нии, предвосхитившем современную теорию хаоса, на передний план
выдвигались такие его черты, как животворящее начало, непрерыв-
ное становление и способность как к созиданию, так и к поглощению
бытия.  Близкая концепция хаоса присутствует и в индийской  веди-
ческой традиции: бесконечная пустота рождает божество, обладаю-
щее  творческой силой. В иудео-христианском сознании, где время
линейно и однонаправлено, хаос существует до начала, после конца
и вне сотворенного Создателем универсума.

В научной картине мира преобразователем хаоса выступает приро-
да, которой определяется также состояние мира до (и в перспективе –
после) возникновения вселенной и чьи законы вечны, непреложны и
объективны.  В классической науке природа работала как хорошо отла-
женный механизм, где все (в том числе и человеческий социум) одно-
родно, линейно и детерминировано причинно-следственными связями.
В течение всей эпохи Нового времени в поле зрения ученых находи-
лись в основном статичные, устойчивые, упорядоченные, однородные,
равновесные, линейные и замкнутые в себе системы, регулируемые
определенными закономерностями. Однако в ХХ в.  подобная миро-

В данной пьесе символ получает новые оттенки значения: это
символ высоких моральных принципов в общественной жизни, не-
совместимых с расчетливостью и корыстолюбием. При переводе по-
добных символов целесообразно применять соответствия, уже усто-
явшиеся в ПЯ.

Все вышеперечисленное позволяет сделать следующие выводы:
1. Специфика лингвоконцепта «политика/политик» в художествен-

ном дискурсе заключается в том, что он усиливает свою аксиологи-
ческую семантику, что влечет за собой перераспределение его ядерных,
периферийных и маргинальных компонентов в ИТ и соответственно в ПТ.

2. Конфликтообразующая функция драматических произведений
провоцирует расслоение лингвоконцепта «политик/политика» на не-
сколько вариантов в зависимости от групп персонажей. Это создает
дополнительные проблемы для переводчика, так как что ему необхо-
димо учитывать все подварианты единого лингвоконцепта, но в то
же время расширяет возможности применения контекстуальных со-
ответствий и адекватных замен.

3. Полисубъектность драматических произведений политической
тематики предполагает неодинаковое распределение политических
терминов, политических реалий и политических символов в репли-
ках, принадлежащих разным группам персонажей. Политические тер-
мины сконцентрированы в основном в речи персонажей-политиков и
переводятся, как правило, с помощью вариантных и контекстуаль-
ных соответствий, а также адекватных замен. Политические реалии
присутствуют в речи всех персонажей и могут переводится с помо-
щью комбинированной реноминации и лексико-семантических транс-
формаций. Политические символы характерны для наиболее нрав-
ственных персонажей пьесы. К особенностям их перевода следует от-
нести воссоздание общекультурных символов посредством устойчивых
соответствий, а также передачу символичности, окружающих политичес-
кую лексику лексем, с помощью контекстуальных соответствий.
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совпавшие с концом гуманизма, породили идею возвращения кос-
моса в  состояние доисторического хаоса, гибели Бога, который не-
когда создал из него мир. Синергетика же стала позитивным ответом
на вызовы времени, предложив объяснение эволюции всего суще-
го, не нуждающееся в «гипотезе» Бога и вообще какого-либо внеш-
него начала, ибо сам универсум оказался наделенным творческой
энергией и способностью к самоорганизации. Она освободила чело-
века от страха перед хаосом как сферой бесформенной и безжизнен-
ной тьмы, сделав его необходимой частью существования, не толь-
ко разрушителем, но и помощником, способствующим восстановле-
нию распавшейся целостности. Это теория оптимизма, которая воз-
вращает веру в закономерность, телеологичность природы и мировой
истории, в прогресс, обретающий нелинейный характер. Согласно си-
нергетике, любой кризис имеет разрешение, любой путь не является
конечным, любая цель – окончательной и абсолютной, а хаос, по сути,
конструктивен, неся в себе новые линии развития и новые цели.

Синергетика – это одновременно и научная дисциплина, и метод
познания, и мировоззрение. Она наддисциплинарна, и ее принципы
широко применяются и в естественных, и в гуманитарных науках, что
помогает стирать между ними границы. В последние десятилетия в
сфере гуманитарного знания появились такие направления, как соци-
осинергетика (или гомосинергетика), синергетика истории, синергети-
ка культуры. Методология синергетики успешно применяется  в пси-
хологии, антропологии, социологии, футурологии, искусствознании и
литературоведении. В работе К. Фюнфштюка «Синергетика как новая
познавательная модель в гуманитарных науках» говорится: «Многие
объекты, как, например, язык, общество, восприятие, мышление, тра-
диционно изучаемые в гуманитарных науках, представляют собой
сверхсложные системы, которые до сих пор поддавались лишь фраг-
ментарному, одностороннему или неэффективному изучению со сто-
роны традиционных подходов. Фрагментарность нарушает принцип
системности предмета; односторонность – принцип полифункциональ-
ности предмета, навязывая последнему грубо линейный операциона-
лизм действия; неэффективность подхода оборачивается принципи-
альными лакунами в самой парадигме. Синергетика же позволяет
наметить новые горизонты решения гуманитарных проблем» [4].

Оказалось, что в гуманитарных науках прекрасно работают осно-
вополагающие принципы синергетики: целое не является суммой ча-
стей, а приобретает новое качество; эволюция системы определяет-
ся не только прошлым, но и будущим; всякое развитие нелинейно,
неустойчиво и поливариантно; случайность и необходимость суть

воззренческая парадигма исчерпала себя и зашла в тупик. Наука ХХ
века – теория относительности, квантовая механика, кибернетика, ге-
нетика – показала ограниченность прежних механистических  пред-
ставлений, не способных охватить все многообразие и сложность ок-
ружающего. Пришлось отказаться от идеи универсальности природ-
ных законов и обратиться к исследованию неустойчивых, разнооб-
разных и нелинейных систем [1]. Как пишет один из создателей со-
временной теории хаоса, нобелевский лауреат И. Пригожин, «чело-
вечество достигло поворотного пункта – начала новой рациональнос-
ти, в которой наука более не отождествляется с определенностью, а
вероятность – с незнанием» [2]. Так в последние десятилетия ХХ в.
появилась синергетика – новое направление науки, чьим предметом
стали открытые системы, имеющие не равновесную, а диссипатив-
ную структуру, находящуюся в состоянии постоянного обмена с внеш-
ней средой. Нелинейность подразумевает многообразие потенциаль-
ных путей развития, выбор из которых осуществляется в точках би-
фуркации, неустойчивого равновесия, «разветвления старого каче-
ства на конечное множество вполне определенных качеств» [3]. Пос-
ле этого развитие системы движется к новой цели, предельному со-
стоянию устойчивости, которое достигается путем ее уравновешива-
ния со средой (простой аттрактор) либо путем установления высокой
степени неравновесия со средой (странный аттрактор). Равновесность
и линейность – это лишь частные случаи тотально неравновесного и
нелинейного мира, главное свойство которого, согласно Пригожину, –
спонтанное возникновение порядка из хаоса вследствие процесса
самоорганизации. В таком мире хаос – закономерный этап развития
системы, чередующийся с порядком, именно он обладает творчес-
ким потенциалом, способностью создавать и приводить в действие
структуры, адекватные новым обстоятельствам. По определению При-
гожина, хаос – это совокупность вероятностей, где взаимодействуют
и дополняют друг друга такие противоположности, как случайность и
необходимость: в точках бифуркации происходит непредсказуемый
(случайный) выбор пути дальнейшего развития, который до следую-
щего разветвления становится детерминистически определенным.

Принципы синергетики в целом универсальны и  могут быть рас-
пространены на все сферы человеческого знания и бытия. Социальны-
ми симптомами кризиса научной мысли Нового времени стали на-
строения пессимизма и мистицизма, убежденность в непознаваемо-
сти пестрого, динамичного и непредсказуемого мира, лишенного
смысла и цели. Разлад цивилизации с природой, нахлынувший по-
ток неупорядоченной информации, неверие в прогресс и будущее,
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рой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать
им форму; в-третьих – внести эту гармонию во внешний мир» [7].

 Однако такое традиционное понимание назначения искусства не
абсолютно, оно менялось и дополнялось с течением времени, ибо уже
в Новое время прекрасное перестало ассоциироваться с полной гармо-
нией, чему примером может служить поэтика барокко, романтизма и
реализма, а тем более – разнообразных авангардистских течений и
модернизма.  Эстетика, включающая в себя категории красоты, гармо-
нии и цельности, имманентно является носителем порядка, однако, она
не отвергает целиком хаос, а постоянно находится в процессе регули-
рования их соотношения. Подобные представления о прекрасном впол-
не соответствуют современным концепциям диалектики хаоса и поряд-
ка. «Красота, - считают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, -  с синергети-
ческой точки зрения может быть рассмотрена как некий промежуточный
феномен между хаосом и порядком. Красота – это не полная симметрия, а
некоторое нарушение симметрии (порядка). И именно это нарушение сим-
метрии делает структуру жизненной и достойной восхищения» [8].

Креативный потенциал эстетического чувства подчеркивается
многими учеными, которые с точки зрения синергетики анализируют
закономерности зарождения, расцвета, упадка и смены художествен-
ных стилей. Так, например, Н.Г. Елинер определяет стиль как откры-
тую, сложную, гибкую систему, самоорганизующуюся и саморегули-
рующуюся, «ибо он организует себя как за счет обратных связей и
взаимодействий между составляющими его элементами, конгломе-
ратами, блоками, подсистемами (самоорганизация внутренняя), так и
во взаимодействии с другими системами (организация  внешняя)»
(9). Ученый ставит характеристику той или иной стилевой эпохи в за-
висимость от степени жесткости, консервативности или свободы ее
структуры. Жесткость соотносится с дикостью, тоталитарностью, сред-
невековым типом сознания, свобода – с античностью, Ренессансом,
романтизмом [9, 202-203]. По мнению Елинер, «общая, глобальная
система стиля все время развивается, трансформируется от простой,
закрытой, жесткой системы… к все большей сложности, открытости и
гибкости» [9, 224], поскольку возрастает творческая свобода индиви-
дуума, совершенствуются средства связи и информации.

Синергетические подходы используются и при анализе художе-
ственных произведений, в которых исследователи просматривают
свойства самоорганизующихся систем. Например, И.А. Евин пишет
о функционировании в литературном произведении  такого принципа
синергетики, как подчинение всех средств цели реализации необыч-
ного, неожиданного состояния.  Такие элементы повествования, как

диалектически соотнесенные элементы единого процесса;  макро- и
микроструктуры взаимозависимы. Коэволюция вселенной, социума
и человека стала предметом исследования многих ученых, которые с
помощью методов синергетики  пытаются понять тенденции и направ-
ление развития современной цивилизации и роль в человеческой ис-
тории культуры как творческого феномена. Культура определяется как
открытая, подвижная, внутренне сложная и многообразная система,
способная к самоорганизации и выполняющая функцию упорядочи-
вания хаоса бытия. В то же время культура – не абсолютный антипод
хаоса, поскольку она являет собой бесконечный процесс становле-
ния, что соответствует общему принципу соотношения хаотичности и
упорядоченности. «Культура, - утверждает философ М. Мамардаш-
вили, - не есть нечто возникающее из хаоса. Хаос и бескультурье не
сзади, не впереди, не сбоку, а окружают каждую историческую точ-
ку, так же как в математике рациональные числа окружены в каждой
точке иррациональными числами» [5].

В.Б. Бранский предлагает рассматривать процесс эволюции че-
ловеческой культуры как чередование дифференциации и интеграции
ценностей и идеалов, их расцвета и крушения. При этом «в ходе кру-
шения идеалов отбрасываются их частные (неинвариантные) черты и
сохраняются общечеловеческие (инвариантные)… Суператтрактор и
есть не что иное, как результат реализации общечеловеческого идеа-
ла… Мировая история, то есть процесс социальной самоорганиза-
ции, в полном объеме может поэтому рассматриваться как  глобаль-
ное художественное творчество. В роли творца здесь выступает че-
ловечество в целом, а в роли художественного произведения – весь
преобразованный им мир» [3, 124]. В обиход науки вводится понятие
эстетосферного мышления, приходящего на смену ноосферному. «В
отличие от ноосферного мышления, которое строится исключительно
на основе философии науки, эстетосферное мышление опирается на
глубокий синтез философии науки и философии искусства» [6].

Для многих художников и философов акт творчества аналогичен
акту божественного творения, а вдохновение ассоциируется с акку-
муляцией космического огня и света. «Бог – свет, -  пишет И. Приго-
жин, - но он же и огонь, без которого этот свет невозможен» [2,19]. С
его точки зрения, накопление энергии, стихийность, экстатическая
вспышка являются непреложными законами искусства. Точное опре-
деление соотношения гармонии, хаоса и творчества дал А. Блок в
своем эссе «О назначении поэта»: «Поэт – сын гармонии; и ему дана
какая-то роль в мировой  культуре. Три дела возложены на него: во-
первых – освободить звуки из родной безначальной стихии, в кото-
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ном и имеет фиксированный сюжет и композицию, а, с другой сторо-
ны, в нем проявлена авторская индивидуальность и содержится мно-
жество потенциальных путей развития характеров и событий. В нем,
как правило, существуют кульминационные моменты (точки бифур-
кации), в которых возможен тот или иной выбор, не всегда завися-
щий от воли автора, подчас для него неожиданный, поскольку про-
диктован  объективной логикой бытия и эстетических законов. Таким
образом, появляются элементы самоорганизации, которые могут при-
вести к  закрытому (распутывающему все линии) или открытому (не-
проясненному, неоднозначному) финалу, в терминологии синергети-
ки – простому или странному аттрактору.

Одним из регуляторов «порядка» и «хаоса» в художественном
произведении, несомненно, является мораль, которая неразрывно
связана с эстетическим, участвует в смыслообразровании и целепо-
лагании, выполняет антиэнтропийную функцию. Поскольку в центре
любого произведения – человек, а человек стал таковым, вкусив с
древа познания добра и зла, то основная и вечная тема искусства –
нравственный выбор личности между ними (А.Шопенгауэр видит по-
добную цель и у философии, которая должна «явить нравственный
порядок как основу физического» [12]. Соотношение этих двух пар
антиномий всегда было подвижно и менялось в зависимости от той
или иной культурной эпохи.

Хотя хаос и порядок в качестве философских и эстетических ка-
тегорий и смыслообразов неоднократно были предметом интереса
отечественных и зарубежных литературоведов, фундаментальных
работ на эту тему не так уж много. Несомненно, было бы интересно
проследить коэволюцию представлений о хаосе, порядке и морали в
истории различных национальных литератур и художественных на-
правлений с использованием синергетического подхода.
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саспенс (задержка действия), конфликт, противоречивость характе-
ров героев, неопределенность их судеб, смысловая неоднозначность
слова, обладают признаками неустойчивости, и «эти неустойчивости
выполняют функции параметра порядка и подчиняют себе всю ком-
позицию произведения. Это подтверждает тезис об общесистемном,
универсальном значении синергетического принципа подчинения» [10].
Ряд исследователей пытается применить методы синергетики к ана-
лизу конкретных феноменов отдельных произведений, будь то про-
странственная организация романов Набокова, фрактали (структуры,
обладающие изломанностью и самоподобием) в «Божественной ко-
медии» Данте или кривые Лоренца в стихотворениях Пушкина [11].
Но все это только первые шаги нового метода в современном лите-
ратуроведении, обращение которого к синергетике может оказаться
весьма плодотворным.

Художественное произведение – это продукт творческой деятель-
ности, сознания и воображения автора, который является его созда-
телем и играет роль демиурга, отбирающего из многообразия явле-
ний действительности и мысленных образов необходимые ему фено-
мены и выстраивающего из них некое единое, упорядоченное эсте-
тическое целое. Однако всевластие художника не абсолютно и ограни-
чено целым рядом объективных факторов: определенной сферой дос-
тупной ему реальности, культурным и историческим контекстом, лите-
ратурной эпохой с ее мировоззренческой и эстетической парадигмой.

 Содержание и форма произведения искусства всегда обуслов-
лены тем или иным художественным методом и направлением, уни-
версальными эстетическими законами, логикой жизненного разви-
тия и человеческой психологии. Поэтому по отношению к автору ху-
дожественный текст обладает несомненными чертами открытой сис-
темы и, следовательно, подчинен ее характерным особенностям. При
создании произведения происходит постоянный обмен энергией с
внешней средой – отображаемой реальностью и сознанием автора,
в процессе которого сбрасывается «лишнее», и тем самым обеспе-
чивается та или иная степень упорядоченности и энтропии. Художе-
ственный текст не является суммой составляющих его элементов
(образов, тропов, сюжетных линий, композиционных приемов и пр.),
а образует новую, качественно определенную целостность. Причем
благодаря этой целостности «прошлое» в нем может определяться
«будущим», начало соотнесено с концом, а макроструктуры зависи-
мы от микроструктур. Произведение одновременно несет в себе при-
знаки равновесности и неравновесности, линейности и нелинейнос-
ти, так как, с одной стороны, оно «уравновешено» традицией, кано-
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1 «Night after night, summer and winter, the torment of storms, the arrow-like stillness
of fine (had there been any one to listen) from the upper rooms of the empty house only
gigantic chaos streaked with lightning could have been heard tumbling and tossing, as the
winds and waves disported themselves like the amorphous bulks of leviathans whose brows
are pierced by no light of reason, and mounted one on top of another, and lunged and
plunged in the darkness or the daylight (for night and day, month and year ran shapelessly
together) in idiot games, until it seemed as if the universe were battling and tumbling, in
brute confusion and wanton lust aimlessly by itself» [14,146-147 ].
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ТЕМПОРАЛЬНА СТРУКТУРА РОМАНІВ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ:
КАТЕГОРІЯ ЧАСУ В МОДЕРНІСТСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У творчій рецепції Вірджинії Вулф, англійської письменниці, кри-
тика та теоретика модернізму початку ХХ ст., чільне місце посідає
питання природи часу, закономірні особливості його перебігу. Особ-
ливу увагу письменниці привертає переживання часу у людській
свідомості. Співвідношення об’єктивного, лінійного часу та суб’єктив-
ного, психологічного часу є предметом філософських рефлексій пись-
менниці та змістом її художніх творів.

Найбільш своєрідним феноменом темпорального мислення
Вірджинії Вулф є творчий стиль письменниці, спосіб архітектоніки її
літературних творів. Ще до появи відомих експериментальних романів
В. Вулф автор  зауважувала: «…тема для мене – біла пляма, але я
бачу величезні можливості у формі» [10, 23]. Отож, максимальне ус-
кладнення темпоральних відношень для письменниці було одним із
методів новаторських художніх пошуків.

Пропонуємо коротко розглянути і порівняти інтерпретацію кате-
горії художнього часу  в трьох романах Вірджинії Вулф  – «До мая-
ка», «Орландо» і «Місіс Деловей».

Сюжет роману «До маяка», що складається з трьох частин, охоп-
лює близько десяти років. Специфікою темпоральної структури рома-
ну є його нерівномірна архітектоніка: набагато більші за обсягом, пер-
ша і третя частини розповідають про події лише одного дня 1910
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твору, Вірджинія Вулф у своїх чернетках зобразила фігуру на кшталт
літери «Н», вгорі над якою вона надписала фразу «Два блоки, з’єднані
коридором»2 .

По суті, саме такого ж вигляду і набуває структура роману – два
досить довгі за обсягом епізоди, поєднані коротким експозиційним се-
реднім розділом, наче вузьким коридором, він же ж їх і розділяє.

Отож, намагання створити художній твір у новій нетрадиційній формі
було свідомим вибором письменниці. Працюючи над текстом «До мая-
ка» Вулф розуміла усю неординарність побудови твору, називаючи його
«цікавим експериментом» [4, 2].

Розділ другий «Час минає» є надзвичайно концентрованим повідом-
ленням про події, що відбулися упродовж десяти років. Автор нама-
гається зобразити плин часу: упродовж цього періоду у Британії поча-
лася і закінчилася Перша світова війна, однієї ночі раптово помирає
місіс Ремзі, її старший син Ендрю гине на війні,  а донька Пру помирає
при перших пологах. Літній будинок на острові занепав і зовсім зруйну-
вався за їхньої відсутності: клумби заросли високими бур’янами, паву-
ки обплели кімнати павутинням, а стіни вкрилися пліснявою.

Написання другої частини роману вимагало найбільших зусиль ав-
тора: «Це найскладніша, позбавлена конкретності, частина твору – я
повинна зобразити порожній будинок, жодного персонажа, лише хід часу,
все незриме і невиразне, щоб не було до чого прискіпитися» [8, 75]. У
листуванні письменниця зізнавалася, що другий розділ роману завдав
їй більше клопоту, аніж уся книга загалом [9, 374]. Темпоральною моди-
фікацією цього розділу є тривалість, що семантично визначається реф-
лективними роздумами наратора та персонажів над власним буттям.

Темпоральна структура іншого роману Вулф «Орландо» є не менш
оригінальною. Протагоністом роману є молодий юнак, чиє життя див-
ним чином триває близько чотирьохсот років, причому протягом усіх
сюжетних подій Орландо залишається у молодому віці. Темпоральна
структура роману визначається часовим проміжком, хронологічні межі яко-
го детально встановлені автором  (дев’яності роки XVI ст – 11 жовтня 1928).

Письменниця зображає події на широкому культурно-історичному
тлі Великобританії від епохи правління королеви Єлизавети аж до по-
чатку ХХ ст. У романі згадуються конкретні історичні особи того часу:

 

2 Dick, Susan; Virginia Woolf. «Appendix A», To the Lighthouse: The Original Holograph
Draft. Toronto, London: University of Toronto Press, 1983

року та, відповідно, одного дня 1920 року. Час у цих розділах тяг-
неться ледь помітно – автор уникає  історичного чи соціального кон-
тексту. Перебуваючи у пасторальному світі (літня резиденція родини
Ремзі на острові Скай), персонажі роману спілкуються, дискутують,
висловлюють свої сподівання щодо майбутнього. Статичні описи при-
роди сприяють уповільненому темпу оповіді. Другий розділ роману,
що має символічну назву «Час минає», нагадує радше вишукану лірич-
ну інтерлюдію. Причому найменша за обсягом частина твору охоплює
значно більший, порівняно з іншими розділами, відтинок сюжетного
часу – темпоральна структура цього розділу визначається часовим
проміжком у десять років.

Вулф зображає час, як невпинний безконечний рух, що знищує кож-
ного, хто намагається чинити йому опір: «Ніч за ніччю влітку і взимку у
горішніх кімнатах порожнього будинку можна було почути (якщо б там
було кому слухати) клекіт вируючої бурі чи напружену безмовність її
завершення; велетенський хаос миготів разом зі спалахами блискавки,
перекидався і падав; вітри і хвилі розважалися, ніби величезні морські
бестії, що здіймалися один над одним, штовхалися і пірнали у темряві
чи навіть при світлі  в безглуздих розвагах (день і ніч, місяць і рік злили-
ся в одне єдине), аж поки не здалося, ніби цілий всесвіт дрижить і стря-
сається у тваринному збудженні і розпусній безумній хтивості»1 .

Три частини роману, настільки нерівномірні за темпом зображува-
них подій, хронологічною віддаленістю один від одного все ж ство-
рюють враження єдиної художньої структури. Події першого розділу
роману тривають лише один день і завершуються пізнього вечора,
коли місіс Ремзі, її родина та гості, що перебувають у будинку, попро-
щавшись, розходяться кожен у свою кімнату і засинають, події ж
третьої частини розпочинаються рано-вранці, коли Лілі Бріско, одна з
запрошених гостей, прокидається у тому самому будинку, але вже 10
років по тому. За авторським задумом, складається враження, ніби
проміжок часу у 10 років промайнув, як одна ніч.

Звичайно, що така складна темпоральна структура роману «До
маяка» не могла бути простою випадковістю. Працюючи на текстом

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ
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Якщо вести мову про використання Вірджинією Вулф категорії ху-
дожнього часу як структурного елементу у побудові художніх творів,
то, на нашу думку,  найбільш репрезентативним романом є роман
«Місіс Деловей».

Про намагання автора зобразити час одним з центральних елементів
художнього твору свідчить вже робоча назва роману – «Години» («The
Hours»).  «Місіс Деловей» належить до так званого типу «романів одно-
го дня» (оne-day novel), найвідомішим з котрих є «Улісс» Дж.Джойса. Як
і ірландський письменник Вірджинія Вулф у романі обирає предметом
зображення зовсім випадковий день з життя свого протагоніста. Пись-
менниця переконана, що саме «звичайна свідомість звичайного дня»
[13, 148] і є істинним  художнім матеріалом  романного твору. Вулф
устами своєї героїні стверджує, що все життя жінки концентроване в
одному її  дні, один лише день стає формулою, кодом її існування.

Отож, темпоральна структура роману «Місіс Деловей» визначаєть-
ся буднім днем середини червня 1923 року. З самого ранку Клариса
Деловей, дружина члена парламенту Великобританії, готується до оф-
іційного прийому, що має відбутися у їхньому маєтку ввечері цього
дня. Запрошені численні друзі сім’ї, родичі, високопосадові урядовці,
навіть сам прем’єр-міністр Великобританії. Місіс Деловей, як справж-
ня господиня дому, поспішає купити квіти, наказує прибрати залу до
прийому, надає розпорядження щодо частувань, добирає вечірнє
вбрання – все в її маєтку повинно бути бездоганним. Організація
прийомів є чи не  найбільшим задоволенням в житті місіс Деловей,
адже вона володіє особливим даром – інтуїцією, здатністю відчувати
людей, вміє налагоджувати з ними стосунки. Але насправді за цією
екстравертивною поведінкою ховається надзвичайно ніжна, не завж-
ди впевнена у собі жінка, що намагається компенсувати власну не-
рішучість зовнішньою активністю. Згодом виявляється, що цього са-
мого дня з Індії повертається давній приятель Клариси, Пітер Волш, з
котрим вона колись мала намір одружитися і котрого не бачила понад
тридцять років. Окрім Клариси і Пітера автор зображає, зовсім осто-
ронь,  ще одного персонажа – Септімуса Сміта, молодого чоловіка,
який лише нещодавно повернувся з Першої світової війни з серйоз-
ною психологічною травмою. Пережиті страх і смерть не дають йому
жити повноцiнно. Постійне психічне напруження, очікування загрози
звідусіль, що було запорукою виживання солдата під час воєнних
дій, стало прокляттям для Септімуса у мирний час. Кульмінацією ро-
ману стає вечірній прийом у маєтку Деловей, а саме та мить, коли
Клариса дізнається про самогубство невідомого їй молодого чолові-
ка. Жінка дивним чином відчуває внутрішній стан Септімуса Сміта,

королівські правителі Єлизавета І, Карл ІІ, Вільгельм ІІІ, мореплавець Френсіс
Дрейк, архітектор Крістофер Рен, поет Олександр Поуп, драматург Джон
Драйден, критик Джозеф Аддісон, філософ Джордж Берклі, письменники
Джонатан Свіфт, Роберт Браунінг, Томас Карлайль, Кристина Росетті.

Автор вдається до алегоричного або ж конкретного зображення особли-
востей певних історичних епох. Ось, для прикладу, яким для Тут галас став
ще гучнішим. Екіпажі усіляких розмірів, запряжені чистокровними рисака-
ми і ломовими конями, що перевозили самотню літню пані чи то ватагу
мужчин з бакенбардами і в циліндрах – все безладно сплуталось… На
тротуарі не було де яблуку впасти. Потоки людей, що пробирались крізь
натовп, екіпажі, похитуючись, гуркочучи, мчали безупинно на схід і на захід.
Хлопчаки виринали з-поміж кінських голів, протягували газети і кричали:
«Катастрофа! Катастрофа!»… Орландо стурбовано вдивлялися в людські
обличчя. Кожний зайнятий лише самим собою…»3 .

Предметом зображення  у романі «Орландо» є людська сутність
у русі історичного часу. Переходячи з одного століття в інше, голов-
ний герой роману спостерігає карколомні зміни, що відбуваються
навколо нього у науково-технічному розвитку, системі державного
управління, художній літературі, людських стосунках і смаках, при
чому зовнішність і звички самого Орландо залишаються практично
незмінними. На тлі стрімкого розвитку суспільства темп життя окре-
мої людини зображається автором уповільненим. Вулф навмисно про-
понує читачеві точні темпоральні та календарні детермінанти, коли
відбувається та чи інша подія, тому хронологічна невідповідність між
тривалістю зображуваних подій і тривалістю людського життя є оче-
видною. Темпоральна структура роману, що охоплює близько 400
років, здавалась би звичною, якби не паралельне окреслення немов-
би уповільненого людського життя. Таким чином, мова йде про ориг-
інальну та специфічну темпоральну архітектоніку художнього тексту.

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

3 «She walked out into the Strand. There the uproar was even worse. Vehicles of all
sizes, drawn by blood horses and by dray horses, conveying one solitary dowager or crowded
to the top by whiskered men in silk hats, were inextricably mixed… Every inch of the pavement
was crowded. Streams of people, threading in and out between their own bodies and the
lurching and lumbering traffic with incredible agility, poured incessantly east and west. Along
the edge of the pavement stood men, holding out trays of toys, and bawled. At corners,
women sat beside great baskets of spring flowers and bawled. Boys running in and out of the
horses’ noses, holding printed sheets to their bodies, bawled too, Disaster! Disaster! At first
Orlando supposed that she had arrived at some moment of national crisis; but whether it was
happy or tragic, she could not tell. She looked anxiously at people’s faces. But that confused
her still more. Here would come by a man sunk in despair, muttering to himself as if he knew
some terrible sorrow. Past him would nudge a fat, jolly–faced fellow, shouldering his way
along as if it were a festival for all the world. Indeed, she came to the conclusion that there
was neither rhyme nor reason in any of it. Each man and each woman was bent on his own
affairs. And where was she to go?» [Orlando, 135].
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Часоплин роману «Місіс Деловей» конкретизується регулярними
послідовними часовими детермінантами. Одним з яскравих образів
художнього твору є славнозвісний Біг-Бен, цей незаперечний дов-
готривалий символ Великобританії та її могутності. Майже на кожній
сторінці роману відчувається владна присутність Біг-Бена, невбла-
ганний дзвін якого переслідує персонажів роману, де б вони не пере-
бували – вдома, на Харлі-стріт, Ріджент-стріт, Грін-парк чи Пікаділлі.
Окрім Біг-Бена автор послуговується іншими, не менш відомими баш-
товими і фасадними хронометрами Лондона для фіксації сюжетного
часу (годинник церкви святої Маргарити, фасадний годинник на Окс-
форд-стріт та інші): «Ріжучи на клапті і скибки, розсікаючи і подрібню-
ючи, годинники на Харлі-стріт відкушували маленькими шматочками
червневий день, закликаючи до  покірності, встановлюючи владу,
хором славлячи відчуття пропорції, аж поки вал часу не ослаб на-
стільки, що магазинний годинник на Оксфорд-стріт сповістив, привітно
і по-дружньому, так, ніби це було задоволенням для панів Рігбі та Лаун-
дза надавати інформацію задарма, що зараз половина другої» 5.

Сповіщаючи героїв та читачів про невблаганний хід часу, годинники
немовби стверджують при цьому швидкоплинність людського життя та
неминучість смерті. Систематична фіксація автором сюжетного часу
виконує приблизно ту ж саму роль, що й  плескіт прибою у іншому
романі В. Вулф «Хвилі» – створює ритмічну композиційну структуру.

Вже згадана вище монолітність, неподільність тексту на розділи
чи глави є лише зовнішнім атрибутом роману. Пильний читач може
помітити, що зазвичай фіксація автором часового моменту вказує на
початок нового епізоду. Так фраза «Була саме дванадцята година»6

недаремно розміщена спочатку абзацу. До того ж, зовсім невипадко-
во у рукописах автор залишила перед початком цієї частини тексту
порожній рядок (не всі видання роману дотримуються цієї настанови
В.Вулф). Отож, хоча зовнішнього поділу і не існує, все ж об’єктивні
хронологічні конкретизатори розчленовують текст роману на певні тем-
поральні одиниці, в чому й виявляється ще одне  призначення обра-
зу часу у романі «Місіс Деловей».

Наскрізною темою, що пронизує роман від початку й до кінця, є
існування в межах людської свідомості двох типів часу: об’єктивного

5  «Shredding and slicing, dividing and subdividing, the clocks of Harley Street nibbled
at the June day, counselled submission, upheld authority, and pointed out in chorus the
supreme advantages of a sense of proportion, until the mound of time was so far diminished
that a commercial clock, suspended above a shop in Oxford Street, announced, genially
and fraternally, as if it were a pleasure to Messrs. Rigby and Lowndes to give the information
gratis, that it was half-past one» [11, 90].

6 «It was precisely twelve o’clock» [11,  82].

більше того, вона заздрить його сміливості і відчайдушності і вдячна
йому за те, що хоча би той своєю добровільною смертю кинув виклик
загальному лицемірству і брехні.

Досить простий, на перший погляд, сюжет «Місіс Деловей» заз-
нає комплікації збоку художньої форми роману, головної його темпо-
ральної структури.

І хоча формально сюжетні події роману охоплюють лише один
день і мають конкретне просторове визначення  – Лондон початку  XX
ст.,  та фабула «Місіс Деловей» містить події, що мають місце у сю-
жетній лінії роману у вигляді численних ретроспективних фрагментів,
просторова локалізація яких виходить далеко за межі Лондона.
Джеймс Хефлі, дослідник творчості В. Вулф, переконаний, що пись-
менниця «використала в якості художньої одиниці виміру окремий день…д-
ля того, щоб довести – такої речі, як ізольований день,  не існує» [5, 73].

Найбільш яскравою ознакою оригінального темпорального мис-
лення письменниці є докладне часове маркування подій, що відбу-
ваються упродовж сюжетного дня. Автор немовби веде точний хро-
нометраж, регулярно долучаючи до оповіді темпоральні детермінан-
ти. Так, письменниця понад двадцять разів вказує точний час на сто-
рінках «Місіс Деловей», хоча в жодному випадку таке хронологічне
маркування подій не мало істотного значення для розвитку сюжету
роману.

Працюючи над рукописом «Місіс Деловей», Вулф зобразила хід
сюжету роману у вигляді прямої, вздовж якої нанесла часові коорди-
нати: «10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3.»  [6, 52]. Як
бачимо, автор намагалася таким чином побудувати чітку темпораль-
ну структуру роману, події якого відбувалися б з десятої години ран-
ку до другої години ночі. Проте намір створити хронологічно чітку
наративну структуру  постійно супроводжувався сумнівами щодо його
практичного втілення: «Повертаючись до роману «Години», я при-
пускаю, що він вимагатиме диявольських зусиль. Задум твору дуже
своєрідний  і тому потребує надзвичайної майстерності. Я змушена
постійно вивертатися, щоб повністю відповідати йому. План твору
винятково оригінальний і надзвичайно мене захоплює» 4 .

Навіть лише при візуальному знайомстві з текстом, відразу ки-
дається у вічі той факт, що текст роману не поділений автором на
розділи, а тому сприймається як єдине ціле, як неперервний потік
внутрішнього психологічного часу.

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

4 «I foresee, to return to The Hours, that this is going to be the devil of a struggle. The design
is so queer and so masterful. I’m always having to wrench my substance to fit it. The design is
certainly original and interests me hugely» [7, 249].
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Смисловим чинником такого художнього прийому в першу чергу
є виявлення тісного взаємозв’язку між літературними персонажами,
які на перший погляд здаються далекими один одному: і Клариса, і
Пітер, і Септімус у своїх роздумах звертаються до одного і того ж
образу – недовговічної теперішньої миті. Отож, читач має змогу вияви-
ти подібність між внутрішніми світами героїв, їхнім способом мислення.

Безпосередньо пов’язуючи персонажів, автор кожного разу звер-
тає читачів до попереднього випадку вживання повторюваного обра-
зу. Тим самим руйнується лінійність оповіді, яка набуває рис колової
структури.

Іншим художнім прийомом, характерним для прози Вірджинії Вулф
є ретроспекція, пригадування та аналіз персонажами романів мину-
лих подій, вражень.

Сама автор називала цей прийом «прокладанням тунелю»
(«tunnelling process»). У щоденнику від 30 серпня 1923 Вірджинія Вулф,
працюючи на романом «Місіс Деловей» занотовує, що вона протягом
цілого року намагался і нарешті зробила геніальне відкриття  у вик-
ладі художнього матеріалу: «Я розкопую прекрасні печери позаду
своїх персонажів. На мою думку, це дає мені якраз те, про що я мрія-
ла: людську природу, гумор, глибину. Задум в тому, що печери спо-
лучаються між собою і виходять на денне світло саме в теперішню
мить»9 . Згодом того ж року письменниця називає це відкриття найк-
ращим способом інкрустувати минуле своїх персонажів в текст окре-
мими частинами, поступово і саме тоді, коли виникає необхідність
про нього розповісти.  «Я маю великі сподівання щодо цієї книги» 10 ,
– зізнається Вірджинія Вулф щодо роману на сторінках щоденника.

Незважаючи на те, що сюжетний час «Місіс Деловей» охоплює
лише один день, численні події минулого персонажів мають місце в
межах роману. Найважливіше те, що виявляються вони зовсім не в
хронологічному порядку, як це логічно очікувалося б, а відповідно
до їхньої значущості стосовно теперішнього. Поль Рікер перекона-
ний, що незважаючи на те, що «всі сюжетні події, наскільки б не-
значними вони не здавалися, ведуть оповідь вперед за часовим век-
тором, все ж сюжет немовби пригальмовується просторовими екс-
курсами в минуле» [3, 110]. Ретроспективні фрагменти випливають
на поверхню в оповіді, коли це необхідно, головно за допомогою
розлогих спогадів, розгортання яких відбувається здебільшого зав-

9 «How I dig out beautiful caves behind my characters: I think that gives exactly what
I want; humanity, humour, depth. The idea is that the caves shall connect and each comes
to daylight at the present moment» [7; 263].

10 «I have my hopes for this book» [7, 272].

(зовнішнього) і суб’єктивного (внутрішнього). Для їх протиставлення
В. Вулф майстерно використовує фіксацію темпоральних детермі-
нантів. Для прикладу, автор розпочинає оповідати думки котрогось із
персонажів тоді, коли годинник ударами заходиться сповіщати той
чи інший момент часу. Роздуми продовжуються упродовж декількох
сторінок роману і кінець кінцем автор повертається до того, що го-
динник  нарешті пробиває останній раз. Об’єктивно минуло лише кілька
секунд астрономічного часу, в свідомості ж персонажа час розши-
рився до декількох хвилин. Це якраз той випадок, про який Вулф
зазначала: «той час, коли він міркує, стає неймовірно довгим, той
час, коли він діє – надзвичайно коротким»7 . Відображення процесу
мислення у художньому творі, звичайно, не є новим прийомом для
літератури початку ХХ ст. Але, на думку Е. Ауербаха, ніхто з попе-
редніх письменників не обирав відправною точкою міркувань персо-
нажа настільки неістотні явища і не розташовував довжелезні розду-
ми між двома надзвичайно близькими у часі зовнішніми подіями.
«Виникає несподіваний, незнаний для попередніх літературних епох
ефект – стислість відтинку зовнішньої дії різко контрастує з багат-
ством і розмаїтістю подій, що відбуваються в свідомості» [1, 450], –
зауважує німецький літературознавець у відомій праці «Мімесис».
Таким чином, зовнішнє є лише приводом для внутрішнього, що сво-
го часу якраз і проповідувала Вірджинія Вулф.

Одним з художніх прийомів, який письменниця використала у ро-
мані «Місіс Деловей» для створення оригінальної темпоральної струк-
тури твору є художній повтор. У першому ж абзаці роману, коли Кла-
риса Деловей виходить вранці з дому і чує дзвін баштового годинни-
ка, звучить фраза: «Ось! Загуло. Спочатку вступ – мелодійно; потім
година, безповоротно. Свинцеві кола розійшлися у повітрі»8 .

Порівнюючи теперішню мить з концентричними колами на воді, що роз-
ходячись, зникають безслідно, автор стверджує нетривалість і швидкоп-
линність сьогодення. Кожна година часу, щойно народившись, минає без
вороття, назавжди зникаючи в іншому вимірі, той, який ми називаємо мину-
лим. Фраза-лейтмотив змушує читача знову і знову повертатися до пробле-
ми часу. Не рухаючи оповіді, повтор не дає їй розсипатися, цементує ху-
дожню структуру, скеровуючи читача до предметного стрижня викладу.

Упродовж роману згадувана вище фраза повторюється кілька разів,
причому кожного разу Вулф вживає її контексті з іншими персонажами.

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

7 «…time when he is thinking   becomes  inordinately  long;  time  when  he   is  doing
becomes inordinately short» [12, 47].

8  «There! Out it boomed. First a warning, musical; then the hour, irrevocable. The leaden
circles dissolved in the air» [11, 2].
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біля прочинених  дверей: ось-ось щось трапиться…»11 . У наведено-
му фрагменті Вулф зображує теперішні події червневого дня 1923
року і передає ностальгійні спогади Клариси тридцятирічної давності
одночасно, навмисно не розмежовуючи їх. Фраза «який можна було
чути» стосується, очевидно, скрипу завіс у Бортоні, що постає у па-
м’яті через декілька десятків літ. З іншого боку, оце «зараз» може
означати, що скриплять саме ті двері, через які вона проходить те-
пер, в даний момент. Не можливо точно встановити, до якого модусу
часу належить висловлене «зараз».

Отже, один день з життя героїв у романі «Місіс Деловей» стає
концентрованим виявом усього їх життєвого досвіду. А в структурі роману
це виявляється у тому, що межі фабульного і сюжетного часу не співпадають.

Відповідно до диференціації Ю. Обелець, яка розрізняє 5 основних
типів ремінісценцій у темпоральній структурі художнього твору, у
романі В. Вулф «Місіс Деловей» функціонує головно кумулятивна
ремінісценція, що «хронологічно непослідовно розкриває окремі
минулі події життя головних героїв. У процесі розгортання тексту,
складається ланцюг ситуацій, що прояснюють поведінку героя в
теперішньому. Основна функція даного типу Ретроспекції –
встановлення причинно-наслідкових зв’язків між минулим і
теперішнім. Завдяки тому, що ретроспективна інформація подається
хронологічно невпорядковано, „окремими квантами” (Р. Фрумкіна),
різко активізується  спів-творча функція читача» [2, 14]. Не виключаємо,
що окрім кумулятивної, у романі функціонують почасти й інші типи
ретроспекцій: інтродуктивна, що вводить нового персонажа у художній твір
і водночас пояснює його минуле до появи у тесті; ремінісцентна, яка
вводиться завжди у зв’язку з асоціаціативними подразниками.

Отже, оригінальне темпоральне мислення В. Вулф проявилося
на рівні тематики та структури експериментальних романів «До маяка»,
«Орландо» та «Місіс Деловей». Письменниця виявляє існування
поряд з об’єктивним суб’єктивного часу, стверджує існування
взаємопов’язаних темпоральних модусів, намагається пояснити
природу часу і особливості його перебігу.

дяки образам-подразникам, котрі персонажі роману отримують у те-
перішньому, таким чином вони мимоволі спонукаються до пригаду-
вання подій минулого. Така форма викладу художнього матеріалу
має вигляд чергування поверхневого і глибинного.

Подорожуючи вулицями Лондона, Клариса Деловей весь час по-
ринає у спогади, своєрідні напливи-марення; читач бачить її двадця-
тирічною дівчиною у Бортоні, поступово дізнається про її стосунки з
Пітером Волшем та Саллі Сетон, обставини, в яких формувався їх
життєвий світогляд.

І саме тому, що автор представляє ретроспективні фрагменти у
хаотичному порядку, без певної чіткої послідовності, читач лише зго-
дом проникає в суть запропонованих йому образів. Зміст роману по-
чинає набувати значення лише в контексті минулого.

Спогади Клариси, як засіб індивідуальної інтроспекції, доповню-
ють незначну за обсягом початкову характеристику персонажа, по-
ступово розкриваючи весь її складний образ. Минуле героїні, відтво-
рене у її спогадах, і є тим оптичним скельцем, крізь яке вона сприй-
має своє сьогодення. Отож, пригадування минулого, є чинником гли-
бокого психологічного осмислення персонажами самих себе.

У романі «Місіс Деловей» автор зображає співіснування в межах
однієї свідомості кількох типів часів: суб’єктивного та об’єктивного,
минулого і теперішнього. Здоровий глузд персонажів усвідомлює
сьогоднішню мить, коли чує дзвін фасадного чи баштового годинни-
ка, підсвідомо ж людина повертається назад, у минуле, коли отри-
мує певний сигнал до цього – таким чином минуле накладається на
теперішнє, вони починають співіснувати в межах однієї свідомості. У
романі ретроспективні фрагменти інформують про події минулого, ко-
лишні уподобання, мрії персонажів  і сприймаються читачем як од-
наковою мірою реальні. Відмінність між минулим і теперішнім стає
невизначеною. Подекуди реципієнт  не може провести чіткої межі
між тим, що вже відбулося, і тим, що відбувається зараз. Автор на-
вмисно «розчиняє» минуле в теперішньому, створюючи тим самим
ефект тривалості часу. Клариса Деловей, відчиняючи двері власного
будинку, виходить на вулицю, вдихає свіже ранкове повітря, ця мить
асоціюється у неї з подіями  тридцятирічної давності, Клариса пори-
нає у приємні юнацькі спогади: «Як добре! Ніби пірнаєш! Так бувало
завжди, коли з легеньким скрипом завіс, який можна було чути і за-
раз, вона відкривала скляні двері тераси у Бортоні і поринала на-
зовні. Рано-вранці повітря було свіже, тихе, спокійніше, аніж тепер,
звичайно; як плескіт хвилі; як цілунок хвилі; прохолодне, проймаюче
і все ж (як для вісімнадцятилітньої дівчини) дивовижне; і вона чекала

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

11  «What a lark! What a plunge! For so it had always seemed to her, when, with a little
squeak of the hinges, which she could hear now, she had burst open the French windows
and plunged at Bourton into the open air. How fresh, how calm, stiller than this of course,
the air was in the early morning; like the flap of a wave; the kiss of a wave; chill and sharp
and yet (for a girl of eighteen as she then was) solemn, feeling as she did, standing there at
the open window, that something awful was about to happen…» [11, 1].

БАТЮК Г.О.
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відомленням макро- і мікроструктурно-семіотичних компонентів самого тек-
сту. Таке усвідомлення відбувається через поступове осягання кожного
компоненту твору. Традиційні сюжети та образи – один із них.

У цьому матеріалі подано спробу визначити семіотичні рівні про-
читання традиційного образу (на прикладі історичних хронік В. Шекс-
піра досліджено методологічний підхід до прочитання образу державця
як домінантного). Можливість розшифрування такого образу допома-
гає читачеві зрозуміти зв’язок цієї одиниці з історичними, культуроло-
гічними, міфологічними, жанровими контекстами. Образ державця
постає складною інтегративною й багаторівневою системою, що в разі
витлумачення реалізується в кількох формально-смислових сферах:
історичній (узагальнено цей рівень можна було б назвати власне-
жанровий, формальний, адже його зумовлює жанрова стратегія, яку
обирає автор: для історичних хронік Шекспіра – історичний рівень є
визначальним; для містерії «Фауст» – містеріальний тощо), міфо-
логічній, утопічній (образ є конструктом, ідеєю; в основі самої філо-
софської системи, орієнтованої на конструкт, – неоплатонічний тип
мислення, або неоплатонічна епістема) та архетипній.

Але правильне прочитання можливе лише за умов правильно ви-
значеної методології. Скажімо, якщо в художньому образі читач на-
вчиться бачити зв’язок із історією певної культурно-історичної ситу-
ації, що через художню призму трансформувався у творі, це допо-
може виховати особистість, яка розумітиме роль національної історії
як складової творення особистості. Прочитання образу в архетипному
аспекті сформує в читача розуміння того, що художній твір може поста-
вати джерелом генетичної пам’яті «культурно-історичної спільноти» (термін
Д.С. Наливайка), в тексті може бути закодовано уламки міфологічного
мислення, розуміння якого допоможе зберегти й тепер свою національ-
ну ідентичність у ситуації глобалізації й стирання ментальних меж.

Методологічно близькою до нас є монографії професора, доктора
філологічних наук, автора програм із зарубіжної літератури в середній
школі Б.Б. Шалагінова «“Фауст” Й. В. Гете: Містерія, міф, утопія (До
проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі
18–19 ст.)” [7, 279], видана 2002 року. Саме в цій праці чи не вперше
в українському літературознавстві й методиці викладання зарубіжної
літератури в школах України маємо спробу багаторівневого потракту-
вання образу Фауста, що, безперечно, належить до світових традиц-
ійних образів (еталонним твором у системі фаустіан є «Фауст» Й.-В.
Ґете) через три рівні: містеріальний, міфологічний, утопічний. Ідеть-
ся про складні трансформації цього літературного образу в естетичній
лабораторії Й.-В. Ґете. Ми також спробуємо дотримуватися подібної

Література
1.Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в

западноевропейской литературе. – М.: PerSe, 2000. – 511 c.
2.Обелець Ю. Темпоральна структура можливих світів художнього тексту

(на матеріалі англомовної прози): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04
/ Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – О., 2006. – 21с.

3.Рикер П. Время и рассказ. Т. 2. Конфигурация в вымышленном
рассказе. – М.; Спб.: Университетская книга, 2000. – 224 с.

4.Dick, Susan. To the Lighthouse: The Original Holograph Draft. –
Toronto, London: University of Toronto Press, 1983. – 366 pp.

5.Hafley, James. Glass Roof: Virginia Woolf as Novelist. – Berkeley:
University of California Press, – 1954. – 77 pp.

6.Roe, Sue. The Cambridge Companion to Virginia Woolf. – Cambridge:
Cambridge University Press, 2000. – 308 pp.

7.The Diary of Virginia Woolf. / Ed. by Anne Olivier Bell. – Vol. 2. –
London: The Hogarth Press, 1977. – 356 pp.

8.The Diary of Virginia Woolf. / Ed. by Anne Olivier Bell. – Vol. 3. –
London: The Hogarth Press, 1980. – 384 pp.

9.The Letters of Virginia Woolf. / Ed. by Nigel Nicolson and Joanne
Trautmann. – Vol. 3. – London: Harvest books, 1980. – 632 pp.

10.Woolf, Virginia.  A writer“s diary. – New York: Harcourt, 2003. –
373 pp.

11.Woolf, Virginia. Mrs Dalloway. – London: Vintage, 2004. – 172 pp.
12.Woolf, Virginia. Orlando. – Ware: Wordsworth, 1995. –162 pp.
13.Woolf, Virginia. The Common Reader. – London: Penguin Books,

1938. – 240 pp.
14.Woolf, Virginia.To the Lighhouse. – London:Penguin Books, 1999. – 267pp

УДК 82-94 (Шек)
Дроздовський Д.І.,

магістр філології Національного університету
«Києво-Могилянська академія», аспірант

РІВНІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ:
НА ПРИКЛАДІ ТРАДИЦІЙНОГО ОБРАЗУ ДЕРЖАВЦЯ

В ІСТОРИЧНИХ ХРОНІКАХ В. ШЕКСПІРА

Розуміння художнього тексту як складної системи з кількома се-
міотичними рівнями – завдання сучасної філологічної освіти. Але розуміння
тексту – фінальна стадія складного ментального процесу, пов’язаного з ус-
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Отже, самі історичні хроніки ґрунтувалися на кількох рівнях: міфо-
логічному, фольклорному тощо. Як зауважує дослідник А. Волков, ос-
новними функціями історичних хронік були суспільна, аксіологічна та
пізнавальна [4, 212]. Історичні хроніки в такому аспекті постали важли-
вим протоджерелом для подальшого конструювання образу державця
(проте ще не йдеться про виокремлення цього образу на рівні еталон-
ного традиційного образу-персонажу, а скоріше, про конструювання
образу-типу, проте мова про це піде докладніше трохи далі).

Але, напевно, варто бодай побіжно звернути увагу ось на який
аспект: «формування історичної концепції Шекспіра було б неможли-
во без успіхів, що досягла європейська й англійська історіографія
Ренесансу. Епоха Відродження ввійшла в історію людства як блиску-
чий період бурхливого розквіту науки й мистецтва. Потужні удари,
нанесені гуманістами схоластичному церковному світогляду, розхи-
тали підвалини, на яких тримався традиційний погляд на світобудову.
Розвиток медицини й інших природничих наук усе переконливіше
доводив неспроможність християнських догм; мореплавання приве-
ло європейців у нові для них країни…» [8, 28].

Особливе значення для розвитку ренесансної історіографії в Англії
мала «Історія   Ричарда ІІІ» Томаса Мора. Вона знаменує корінний
розрив із середньовічною історичною методологією: замість переліку
подій, складеного не  літописцем,  Мор  створив жагучий добуток,
перейнятий тираноборним пафосом, покликаний будити думку, уяву й
політичну свідомість сучасників. Дослідники вже давно звернули увагу
на вміння Мора створити неперевершену картину історії, на характе-
ристику окремих осіб, а також на напружений драматизм оповіді, по-
силюваний уведенням прямої мови історичних персонажів – прийом,
яким  згодом  широко користувалися  автори  історичних  творів, і зокрема
Голиншед. «Історія  Ричарда  ІІІ» вплинула  на наступних письменників.

Історичне підґрунтя образу державця, позначене в історичних хро-
ніках, підводить до думки, що історичний образ – багаторівневий із
високим ступенем інтенціональності. Відповідно до сучасних тео-
ретичних поглядів, які розглядають літературний твір у системі кому-
нікативних тактик і стратегій, визначаючи художній твір у трикутнику
Автор-Текст-Реципієнт із урахуванням контекстуальних та конси-
туативних параметрів, під цим терміном ми  розумітимемо спрямо-
ваність на ефект (impact), якого В. Шекспір хотів досягти у власній
художній інтерпретації суспільно-культурно-історичної дійсності (що,
варто зазначити, залучає й псевдоісторичний матеріал та героїко-
міфічну традицію), в якій неодмінною й визначальною для Ренесансу
є роль державця.

парадигми дослідження, адже лише в такому разі може йтися про цілісне
вивчення образу державця в ідейно-естетичній лабораторії В. Шекспіра.

Зауважимо одразу, що «історичні хроніки – це оригінальне жанро-
ве утворення, що виникло в лоні англійської ренесансної драматургії
на основі активної взаємодії історіографії і драми. Написані на сюже-
ти з вітчизняної історії, п’єси характеризуються виразним тяжінням до
трагедійного звучання, високою подієвою динамікою, наявністю
напруженого соціально-політичного конфлікту. Головними дійовими
особами виступають історичні постаті, психологія, характери та вчин-
ки яких не тільки детермінують перебіг конкретних подій, а й значною
мірою впливають на хід історії» [9,17]. Загалом Шекспір написав де-
сять історичних хронік, вісім із яких науковці об’єднують у дві тетра-
логії, яким притаманні єдність проблематики та певний сюжетний зв’я-
зок. У них висвітлено перипетії найдраматичнішого періоду національ-
ної історії – міжусобної боротьби Ланкастерів та Йорків (двох гілок
королівської династії Плантагенетів), що призвела до братовбивчої
війни Білої та Червоної троянд (1455–1485). Власне, це становить істо-
ричних рівень проблеми художнього втілення й інтерпретації реаль-
них подій у хроніках. Першу тетралогію складають три частини «Ген-
ріха VI», написані, відповідно, у 1592, 1590 та 1591 роках, і «Ричард
III» (1592–1593). Зображені в ній соціально-політичні катаклізми за хро-
нологією відбувалися пізніше, ніж ті історичні події, що відтворені у
другій тетралогії, до якої входять хроніки «Ричард II» (1594-1595), пер-
ша частина «Генріха IV» (1596-1597), друга частина «Генріха IV» (1598–
1599) та «Генріх V» (1599). Осібно стоять дві інші історичні п’єси Шек-
спіра – «Король Джон» (1596–1597) та «Генріх VIII» (1612).

Звернімо увагу, що середньовічні латиномовні західноєвропейські
хроніки мали значний сюжетно-образний матеріал. «Шекспірівський
Гамлет сягає «Діянь данців» (1210–1220) данського письменника Сак-
сона Граматика (1159–1220). Розповідь про короля Ліра містить «Істо-
рія бриттів» (1135) валлійця Ґальфріда Монмаутського (бл. 1100–1154).
На думку більшості дослідників цей сюжет вигадав сам Ґальфрід,
але сприймався читачами як справді історичний. «Історія бриттів»
містить і основні сюжетні ситуації, мотиви, образи-персонажі, які по-
в’язані з королем Артуром. Великою популярністю користувалися
створені Рафаелем Голіншедом спільно з іншими авторами «Хроніки
Англії, Шотландії та Ірландії» (2-га пол. XVI ст.). Шекспір звідси запо-
зичив сюжети не лише своїх історичних хронік, але й «Макбета». В
історичних хроніках і літописах історичний матеріал переважав, але
вони містили, поряд з тим, міфологічні, фольклорні й авторсько-літе-
ратурні складники» [4, 212].
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 «Історія функціонування ТСО відображає чи не основну пробле-
му людської історії: боротьбу Добра зі Злом, Бога з дияволом, Христа
з антихристом. Письменницька думка весь час звертається до анти-
тез: Бог – диявол, Авель – Каїн, Христос – антихрист» [4, 204]. Істо-
ричний образ державця, що набуває ознак традиційного образу, по-
ходить складну еволюцію й трансформацію саме через те, що образ
цей, попри конкретний історичний прототип, відбиває глибші герме-
невтичні рівні прочитання, він углиблюється з історичного підґрунтя в
міфологічне, а все це врешті-решт зведено до рівня архетипу. Зміна
гостро негативної традиційної оцінки на позитивну, має місце й щодо
ТСО історичної генези.

Саме міф у художньому баченні В. Шекспіра – один із важливих
компонентів художньої концепції, він постає тим джерелом, до якого
інтегрується автор у історичних хроніках. Головне, як на нашу думку,
з усього обширу історії взяти те, що матиме своє функціональне й
семіотично-смислове спрямування й відповідне прочитання в конк-
ретно-історичних умовах. А в такій концепції історія – не лише засіб
утвердження самої історії у віках, а й витворення авторського бачен-
ня історії, що піддається міфологічній реконструкції. Міф для Вільяма
Шекспіра – це спосіб творення надісторичного буття.

Інша річ, на що важливо звернути увагу: процес відтворення в
авторській свідомості історії з інтенцією на міфологізацію – доволі
складний, позаяк треба врахувати ті фактори, що найперше автор
мусить віднайти історичні сценарії, важливі для конструювання міфу.
Але часто ці сценарії також фрагментарні. Потрібно повертатися до
історичних документів та історії, які, можливо, не належать до тої куль-
турно-історичної доби, у якій живе автор. Попри, здавалося б, нюан-
совість таких зауважень, насправді, на нашу думку, розуміння істо-
ричних хронік та драматичних творів В. Шекспіра як таких, що відби-
вають історичний матеріал зібраний із різних джерел, написаних у
різний час, але відображений у ментальних категоріях людини, носія
ренесансної свідомості, є доволі важливим.

Треба розуміти, що за художнім образом перебуває одразу кілька
рівнів художньої інтерпретації дійсності. Автор, носій ренесансного
типу мислення й відповідного культурно-ментального погляду на світ,
який опрацьовує різні історичні джерела для власного твору, перебу-
ває в полоні ще кількох сил. Насамперед це сили традиції та тих
текстів-аналогів, які побутують у певній культурно-естетичній традиції.

Що ж до В. Шекспір, то драматург  хотів створити історичне полот-
но, відповідно до конкретно-історичних умов тогочасної Англії. Він,
подібно до Н. Макіавеллі, прагнув ствердження консолідуючих інтенцій

Історичний компонент у хроніках на той час був домінантним і з
формальної точки зору. Як зауважує український шекспірознавець  Н.
Торкут, «помітне пожвавлення інтересу англійців до стародавньої історії
об’єктивно зумовлювалося низкою як суто гносеологічних, так і соціо-
культурних чинників. Це насамперед характерне для ренесансної
свідомості амбівалентне тлумачення ходу історії як ланцюжка подій,
що спричинюються водночас і волею Господа, і діяннями видатних
особистостей. Історичне мислення доби Відродження органічно зас-
воювало досвід попередніх історіографічних традицій – класичної, що
правила за взірець, вартий наслідування, та середньовічної христи-
янської, тісний зв’язок з якою не тільки не порушувався, але й набу-
вав особливого позитивного забарвлення в умовах Реформації. Спи-
раючись на тезу про одвічну незмінність людської природи, ренесан-
сна історіографія залишалася своєрідною «галереєю повчальних при-
кладів» (Плутарх, Фукідід, Полібій) і водночас усвідомлювала себе
«школою політики і школою моралі» (Н. Макіавеллі, Ж. Боден). Хрон-
іки Шекспіра, які справедливо вважають вершиною розвитку рене-
сансної історичної драматургії, оригінальним чином посіпують досте-
менно відомі факти і художній вимисел, творячи щось нове й від того
цікаве  в художньо-естетичному плані» [9, 10].

Як зауважує літературознавець А. Волков, «щодо ТСО (традицій-
них сюжетів-образів) історичного походження, то тут взаємовиключні
оцінки первинні, бо політика – завжди боротьба і єдність суперечнос-
тей. Прототип традиційних образів (ТО) – складна, суперечлива, нео-
днозначна особа (Сократ, Олександр Македонський, Юлій Цезар, Кле-
опатра, Жана Д’Арк, Дракула, Роксолана, Мазепа, Петро І, Карл XII,
Катерина II, Наполеон, Бісмарк). Вельми наочний приклад – Юлій
Цезар. І самий виклад фабульних подій (життя й смерть Цезаря) і
оцінка Цезаря римськими авторами –його сучасниками або майже
сучасниками –суперечливі та взаємовиключні.

ТО в творі-еталоні (творі-зразку) може мати внутрішню цілісність
і визначеність авторського ставлення до нього, але цей образ склад-
ний, у ньому первісно закладені різні, але припустимі і по-своєму об-
ґрунтовані розуміння, тлумачення. Як приклад назвемо шекспірівсь-
кого Гамлета. На еталонному етапі «має місце кристалізація – вини-
кає твір, де досягнуто ідеальне (або, хоча б дуже вдале) системне
поєднання змістовних і формальних складників, де закладені у змісті
можливості, так би мовити, знаходять відповідну їм форму і, таким
чином, художньо реалізуються: «Прометей» Есхіла, «Едіп», «Антіго-
на», «Електра» Софокла, «Медея» Еврипіда, «Гамлет», «Король Лір»,
«Макбет», «Ромео і Джульєтта» Шекспіра, «Фауст» Ґете» [4, 213].

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ



232 233

них уявлень про «царство блаженних богів». Вона стала виявом ви-
сокого рівня рефлекси, бо Платон повинен був не тільки «очистити
сферу понять від нашарувань емпіричних вражень, а й позбавити її
домішок міфологічних образів. Це стало можливим унаслідок гранд-
іозного повороту в бік антропоцентричного світосприйняття, започат-
кованого софістами і Сократом. Відзначимо той вражаючий факт, що
Платон у своїй «протоутопії» виходив за межі панівної парадигми часу,
яка відводила вищій досконалості своє місце в часовому просторі, а
саме – у вигляді «золотого віку» в минулому» [7, 206].

Утопізм, на нашу думку, завжди випливає з минулого ( в цьому
його зв’язок із історією чи навіть міфом) – з того, чого вже немає,
саме це є ідеалізованим до зразка або, навпаки, ґрунтується на ідеа-
лізації того, чого ще немає: в обох ситуаціях утопія абсурдує сучасність,
адже виконує критику своєї епохи. Зазначимо, «антична ідея вищої
досконалості відродилася до нового життя в 16 ст. Гуманісти нерідко
діяли як секретарі коронованих чи духовних осіб і свою діяльність
спрямовували на конкретні питання вдосконалення державного уст-
рою. За зразок їм правили, зрозуміло, ідеї античного державотворен-
ня, у тому числі й «протоутопічні». Відродження антропоцентричного
світобачення підвело гуманістів до спроб уявити картину досконало-
го людського існування в земних умовах, а також в умовах уявної
(проте наближеної до земної) цивілізації en pendant християнській кар-
тині «царства Божого». Суть полягала в тому, що у своїх утопіях «не-
небесного» існування гуманісти принципово відкидали ідею гріхов-
ності людини як обтяжливу, тобто норматизували, як і за античних
часів, родову природу людини. Це зрозуміло, бо сама «ідея» (поняття
про реально існуючий об’єкт) припускає родову природу об’єкта. І
коли «утопісти» 16 ст. вводили у свою розповідь про чудесні заморські
краї емпіричний матеріал (побут, звичаї, подекуди характери), що на-
давало їхнім творам виразно конкретного звучання, то основне їх
відкриття полягало ось у чому: ідею вищої досконалості людини (і
суспільства) вони пов’язували не з якоюсь історично конкретною фор-
мою конфесійності, політичного устрою, світогляду, не з расою чи
національністю, звичаями чи традиціями тощо, а з утіленою в реаль-
ності, повністю виявленою в ній родовою природою всіх форм бут-
тя, яку вони розуміли як позаісторичну. Щоправда, характерно й те,
що ця досконала цивілізація, як і «царство Боже», мала самодос-
татній характер без історичного початку і культурних предтеч. Сумлін-
на праця, яка примножувала добробут мешканців острова «Утопії» Т.
Мора, зображувалася як вічний status quo його устрою поза конкрет-
ним історичним («цивілізаційним») часом.

ДРОЗДОВСЬКИЙ Д.І..

у своїй творчості, які б були спрямовані на відображення військової
величі країни, політичної єдності. Попри все, міф має здатність це-
ментувати різні структурні сегменти в єдиному художньому полотні.
«Міф утворює підвалини того стрижня, що єднає різноманіття вит-
ворів людського духу. Як зазначає С. Кримський, «ще з часів Гегеля
утвердилась думка, що розвиток відбувається за спіраллю. Але ж у
центрі цієї спіралі немає дірки. Розвиток завжди накручується навко-
ло наскрізних, фундаментальних структур, цінностей, тем. В культурі,
наприклад, наскрізною є тріада Істина – Добро – Краса. В кожну епо-
ху історія може виявляти різні змісти цих цінностей, але тематично
вони не сходять з арени культурних процесів» [3, 5].

Саме міфологізована історія – спосіб подати великий наратив, у
якому існує цілісний простір. Проте, як ми вже зауважували, йдеться не
про перенесення первісних функцій міфу до художнього тексту, що було
б і неможливим, але насамперед про вторинні функції міфу. Тобто важ-
ливо розрізняти міф «абсолютний» і міф «відносний» [4, 34] (що знахо-
дить втілення в літературі різних епох, але спільного з первісним розум-
інням міфу як нероздільної картини буття має досить мало).

 Інтенція Шекспіра – показати історичну та культурну велич, що, з
одного боку, підкріплювалася реальними історичними фактами: Анг-
лія мала потужний флот, військо, та й  сам монархічний лад мав ство-
рювати ілюзію (проект) того, що ця країна має велику доблесну істо-
рію, не менш гідну сучасність. У свою чергу, подібна стратегія на-
цієтворення є в багатьох аспектах утопічною. І тому небезпідставною
видається думка про те, що часто інтенція в історичних творах В.
Шекспіра може бути визначена як утопічна інтенція, що  має на
меті створити тільки уявний образ, але саме в такому творенні відбу-
вається маскування всіх негативних соціально-політичних аспектів,
які можуть сформувати враження небезпеки, нестабільності. На про-
тивагу цьому, художня концепція міфотворення, по суті, має містити
й елементи утопії, важливої в рамках цього проекту історичного або й
надісторичного наративу.

Таким чином, мі підійшли до третього рівня інтерпретації образу
державця: утопічного. У нашій проблематиці першим і чи не основ-
ним питанням у використанні утопії як важливого рівня прочитання
образу є питання про те, як моделювати, як визначити внутрішнє
розуміння утопії. Можна розуміти утопію суто літературно, тобто як
набір текстів, що описують ідеальне суспільство. Подібні моделі ми
можемо знайти в доренесансній добі («Держава» Платона). Як зазна-
чає професор Б. Шалагінов, «Держава» Платона була спробою ос-
мислити ідею досконалого суспільства людей окремо від міфологіч-
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ПРИРОДА ЯК ОСОБЛИВА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНА
І ПОЛІЕСТЕТИЧНА СТОРІНКА ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ

Простір, зокрема природа, широко використовуються для передачі
людських почуттів. На цьому побудовані паралелі, контрасти, алегорія,
символіка, вся пейзажна, філософська, любовна, сугестивна лірика,
ліричні відступи в романах. Наприклад, останнім акордом у створенні
ліричного образу маленького Поля (“Домбі і син” Діккенса) є е, що хлоп-
чик перед смертю чує шум річки, що принесе свої води в море.

Людська істота стає людиною, людина стає особистістю, коли в неї
є відчуття краси і потреба краси. І тим, в кого воно є,  дарує красу
природа, а вони знову своєю творчістю, своєю працею, талантом, ду-
шевною енергією віддають все це і людям, і назад природі.  Бальзак

Отже, можемо дійти висновку, що насамперед природа утопії бага-
торівнева, в ній поєднано можливе й неможливе, історично-типове й
можливе-топологічне. Утопічне, за Е. Блохом, не має постійного змісту,
воно не трансцендентне історії, але історичне, утопія в різних конструк-
ціях постає «то архетипом, то ідеалом, залежно від того, як це буде
розуміти наступний щабель соціальної історії: інваріантом є лише уста-
новка на утопічне» [1, 125]. «Утопізм подає правильний, «раціональ-
ний» образ або ідею юридичну, концептуально-формальну, спроектова-
ну в нескінченну далечінь. Утопія має величезне теологічне значення:
вона є одним із манівців надії, на яких відбувається гуманізація люди-
ни, і ціль її – обожнювання людини» [5, 28]. Як зазначає Б. Шалагінов,
«англійська, французька й італійська «утопії» мали одну суттєву ознаку:
вони змальовували життя в досконалій країні, яка сприймалася як не-
можлива в реальних, існуючих умовах. Це була країна-мрія. Згадаймо
«Ельдорадо» в «Кандіді» Вольтера! Символом такої утопії може слугу-
вати ірландська сага про Брана, який, відкривши далеку щасливу краї-
ну, розсипався на порох, щойно його нога торкнулася рідної землі. Жод-
них точок зіткнення між утопічною досконалістю й емпіричною дійсністю
бути не могло!» [7, 207]. Цікавою видається думка Поля Рікера, який
написав, що «жодна з держав не відповідало вимогам утопії, але саме
утопія повідомляє зміст державі» [6, 145].

Як висновок, можна сказати, що в сучасній системі гуманітарної
освіти, що має навчити аналізувати текст як складний комплекс, осно-
вою методологічного підходу має бути чотирикомпонентний аналіз, що
забезпечує формально-змістове розкриття художнього твору через вив-
чення генетики образів. У цьому матеріалі на прикладі історичних хронік
В. Шекспіра, в яких образ державця є домінантним, було показано,
як цей образ відображає архетипні уявлення про природу правителя
(всі вияви демонічної сфери мають бути поступово замінені рисами
апокаліптичними, тобто високоміметичними), історичне прочитання,
міфологічні структури та утопічні елементи.
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поєднується топографічна точність зображення, створення колориту
місця і часу. Набуття простором локально національного характеру
стає матеріалізацією патріотичних почуттів. Захоплений вигук героя
трагедії К.Г. Махи “Брати”: “Î jak krásna jsi, ty vlast³, má!” є наскрізним
мотивом не тільки всіх творів Махи, а й усієї чеської і ширше – всіх
слов’янських літератур цієї доби. Поети виступають живописцями і
співцями (музиками) у відбитті своєї любові до рідної землі, до кожно-
го деревця, яке на ній росте, пташини, річки, озерця.

В усіх жанрах зображення романтиками природи не є описовим,
статичним, одноплановим. Поети відкривають багатолику мінливість:
самої природи, в якій постійно відбувається зародження, розвиток,
вмирання; мінливість станів природи і їх проявів залежно від освіт-
лення, пори року, доби, погоди і т. ін.; зміну душевних станів, емоцій,
почуттів і відчуттів людини у сприйнятті природи – і “плинність” харак-
теру самої людини – “об’єктиву” у творі; нарешті – мінливість авторсь-
кого задуму, настрою. Кожен статичний момент несе печать свого
мінливого становлення. Застиглість скель, як і замків на них, –по-
зірна, тому що вони є наслідком процесу творення і в них проходить
явний чи прихований процес руйнування.

Відомий польський теоретик І. Опацький, тонко проаналізувавши
сонети А. Міцкевича, зокрема “Акерманські степи”, приходить до вис-
новку, що в романтичному зображенні весь час іде переплетення
стану і процесу, і це виявляється в поєднанні опису і оповіді. “Опис
“домагається” перетворення в оповідь”2 . Спираючись на дослідження
М. Мохнацького, І. Опацький вважає, що сприйняття всього у процесі тво-
рення і змін було настільки органічним навіть у ліриці романтиків, що істо-
ризм мислення “став окулярами, через які романтик споглядає світ, окуля-
рами, які кожну річ бачать через призму процесу, як її історію. Окуляри
діахронізують дійсність, навіть ту застиглу, у вже завершеній формі”3 .

Поет визнає природу самоцінною, незалежною, постійно творчою
субстанцією і вважає, що людина творить з природою єдине пере-
дусім через дух, а потім – через матерію. Тому і природне середови-
ще сприймається передусім як перетин  матеріального і духовного,
дочасного і вічного, кінцевого і безмежного, зовнішнього і внутріш-
нього. Зображення природи подається в дусі концепції Ф. Шеллінга:
існування всього в поєднанні смертної оболонки і безсмертної ідеї.
Окрема квітка зів’яне, ідея квітки безсмертна. Наука вивчає оболон-
ку, філософія – ідею, а мистецтво поєднує одне та інше, тому може

писав: література – це “мистецтво, яке ставить перед собою мету відтво-
рити природу за допомогою думки…”1 . А у Льва Толстого літературний
образ трактується як художній вираз зв’язків у природі, суспільстві, які
усвідомлює автор безпосередньо або через своїх персонажів.

 Прямий зв’язок людини й природи і переносне використання явищ
природи для передачі почуттів, психічних станів людини – це те, що
споконвічно властиве фольклору і літературі, але форми і функції цьо-
го дуже різні в різні епохи, в різних літературних напрямах, у різних
народів. Слов’янські поети, зокрема  К.Г. Маха, А. Міцкевич, Я. Кол-
лар, висловлювали думку, що у слов’ян більша, ніж в інших народів,
потреба узгоджувати свої дії з природою і мучитись у випадку їх не-
відповідності. Це, безперечно, пов’язане з більшою і тривалішою роллю
фольклору. В кожному напрямі згідно з його естетикою і світосприй-
манням відбувається свій особливий відбір  природних явищ і особ-
ливе до них ставлення.

 Мабуть внесок романтиків у зв’язок людина-природа особливо
вагомий як і в художніх творах, так і в філософії, в естетиці, в літера-
турознавстві, у зв’язку з іншими видами мистецтв. Для романтиків
характерне визнання природи як джерела  життя не тільки фізичного,
а й духовного. Ставлення до природи і до мистецтва є для них визна-
чальним і в оцінці людини. Характерним є сприйняття світу  не у ста-
тиці, а у становленні, в якому не все є ясним і видимим, у вічному
оновленні і в дисгармонії, у поєднанні контрастів, у боротьбі добра і
зла. Звідси й підвищена емоційність творів, метод антитез. Зображу-
ючи надзвичайно сильні людські почуття і пристрасті, романтики шу-
кали відповідних паралелей і порівнянь у виявах природних стихій,
як, наприклад, Байрон у поемі “Гяур” зіставив зіткнення  гірських вод-
них стихій, бурхливих вод і опис засліплених лютою злобою, ненави-
стю, прагненням помсти ворогів. Такого типу уривки є максимально
емоційно насиченими.

Пейзаж у живописі, пейзажна лірика існували, звичайно, і до ро-
мантизму. Почуття кохання, страждання душі людської, філософські
думки виражалися через звернення до символіки дерев, квітів, рос-
лин, різних земних природних явищ і небесних світил. Однак, такого
зображення природи у всій її красі, багатстві кольорів, звуків, запахів
у поєднанні земного, надземного, підземного і небесного література
ще не знала. Причому це виявляється абсолютно в усіх жанрах. З
географічним, етнографічним, історичним розширенням простору, з
відкритістю для переміщення і пізнання, у тому числі екзотичних країн,

2  Opacki Ireneusz  Mickiewiczowskie “czucie czasu”. – Ksiкga. W 170 rocznice wydania
“Ballad i romansуw” Adama Mickiewicza. – Wrocіaw, 1993. – S. 244.

3 Там само.
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1 Собрание сочинений. – М., 1955. – Т.15. – 435с.
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відбувається перетворення  з “давніми” жанрами, які залишаються в
новій жанровій системі романтизму, хоча втрачають у ній своє попе-
реднє чільне місце. Прикладом може бути жанр оди. Міняється те-
матика, ідейне спрямування, настанова (за терміном Ю. Тинянова5 ) ,
характер емоційності, пафосу. В ХVІІ-ХVIII віках ода твердо вважа-
лась ораторським риторичним жанром, вимагала красномовства. У
романтиків вона функціонально змінюється. Ода залишається воз-
величенням, але не окремої людини і воєнних подвигів, а просто життя
і просто природи,  стає глибшим вираженням естетичних, філософсь-
ких, моральних, суспільних позицій поета, іноді набуває характеру
маніфесту. Безперечним шедевром є тут “Ода до молодості” А. Міцке-
вича. З’являються дуже сміливі сполучення жанрів, функціонально
прямо протилежних: ода-прославлення, ода-памфлет (у Байрона)* .

Здавалосья б, ода  чужа як жанр постулатам романтиків, її відтісни-
ли ліро-епічна поема, балада. Ода не входить як домінантний жанр у
жанрову систему романтизму.  Однак саме природа дала нове життя
жанру оди, підмінюючи поняття високого і низького, розширюючи
зовнішній простір природного і заглиблюючись асоціативними зв’яз-
ками у свій внутрішній простір душевних переживань. Цікаво, що пись-
менники самі окреслюють жанр своїх творів як ода, безперечно розу-
міючи, що вони створюють щось інше, аніж їх попередники. Англійській
романтик Джон Кітс, який не дожив навіть до 26 років (1795-1821),
завдяки своїй  високій поетичній духовності  створив поруч із сонета-
ми, баладами, двома поемами особливий, зовсім інший від традицій-
них од, тип цього жанру. Це шість од, кожна з них оригінально інша,
насичена іншими почуттями, але оспівування природи, возвеличення при-
роди (а ода зберігає цю домінанту – возвеличування), є в кожній з них.

Всі оди Д. Кітса різні, але всі вони мають подвійне чи потрійне
спрямування до складного переплетіння земного життя природи і
станів душі, навіяних мистецтвом (“Ода Псіхеї”, “Ода грецькій вазі”).
В них присутня тема радості від краси природи, в якій криється тема
печалі, меланхолії (“Ода до меланхолії”). Автор оригінально оспівує
красу природи в усіх своїх творах, говорячи про життя і про смерть,
про денне світло і ніч, яка дарує темряву і спокій, і про місяць, який
дарує деревам, травам і квітам живі аромати.

В “Оді солов’ю” соловей не символ, не алегорія, не метафора. Це жива

глибше проникати в саму сутність. Зображення простору видимого
поповнюється створенням відчуття простору невидимого, таємного,
алегоричного, міфічного. Природа завжди присутня у двох вимі-
рах. У кожному мікросвіті поет може відчути всесвіт. Найменше,
найпростіше може крити в собі таємницю буття, як зозуля в одной-
менному вірші В. Вордсворта, яку поет чує, але не може побачи-
ти, символізує ілюзорність пізнання світу.

Новаліс, проживши всього 28 років, зумів  розкрити своїм сучас-
никам і послідовникам, наприклад, поетам-символістам, М. Метерлін-
ку у творі “Синій птах”, великі таємниці природи. Все одухотворене,
все має душу. Все здатне страждати і співпереживати з людиною
або, навпаки, карати її. Звідси зображення різного роду метаморфоз,
вільний політ фантазії, розробка естетики загадковості.

У час романтизму переосмислюється ідея просвітителів про спо-
конвічну гармонію між природою і людиною. Для виразу людських
почуттів, стосунків між людьми, трагедій проводяться паралелі з при-
родними стихіями, однак вважається, що гармонія панує тільки у при-
роді і за контрастом відтінює трагізм людської долі. Здатність людини
прилучитись до таємниць природи – у відчутті безмежності в кожній
піщинці, вічності в кожній миттєвості; це здатність до самозаглиблен-
ня, до самопізнання через природу себе, а через себе – всесвіту.

 Для поета-романтика, особливо німецького романтика, життя при-
роди уявляється світом краси. Як зазначила професор А.Б. Ботніко-
ва,  в казці Л. Тіка “Ельфи”(1811) : “відчуття гармонії знімає почуття
часу. Тільки один день провела маленька Марія у царстві ельфів, а за
земним підрахунком пройшло цілих сім років”4 . Фактично, Л.Тік знач-
но раніше, ніж це питання відносності  плину часу поставили фізики,
не тільки його відкрив, але й по-своєму, по романтичному пояснив
особливості цього феномену. Тік  відкриває суб’єктивну вартість часу
мрії, відчуття гармонії, чистоти, краси і контраст з часом реальної бу-
денщини, бездуховності. Поки  людина зберігає  в собі цю дитячу
“душу, відкриту чуду” природа відповідає її почуттям і все живе. Злиття
з природою дає  відчуття щастя і продовжує час життя. Ельфи у творі
Тіка дивуються, що люди так поспішають стати дорослими, бо так
чатує старість духа і приходить смерть.

Природа є діяльним жанротворчим фактором. Цікаво, що крім
загальновідомої ролі природи у формуванні фольклорних і літератур-
них жанрів, природа є важливим компонентом окремих жанрів, різно-
видів, модифікацій, напрямів і жанрових систем. У час романтизму

 5 Тынянов Ю.Н. Ода как ораторський жанр // Поэтика История литературы Кино.-
М.1977.-С.227-252. 

* Поєднуючи їх та іронічно переосмислюючи форму оди, Дж. Байрон надав
особливої гостроти викриттю, гіркому засудженню лордів, що схвалили кару смерті
для лудитів за нищення машин. 
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4 А.Б.Ботникова. Неметкий романтизм:діалог художественныхформ. Воронеж,
2004.- С.101.
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стю захисту, оборони, а потім почуттям неможливості  пристосуватися
до заведених білими колонізаторами  порядків і переживання нового
хижацького знищення природи. Озеро постає як певна матрица, за якою
пізнаються суспільні зміни і ставлення до такої людини, як Натті Бампо,
завдяки якій маси прибулих і змогли здобути свої становища і багатства. І
кожний раз, коли в  романі циклу мова знову йде про озеро Отсего, то це
вже  інше озеро, зовсім інше життя, інші правила і мораль.

Велика роль Купера у вихованні декількох поколінь дітей. Ті діти, які
читали самі чи яким старші прочитали  Купера,  відтворювали в своїх іграх
не просто  напружені ситуації про індійські племена, про прихід білої людини
– мисливця Натті Бампо в незайману, пишну, багату і дику природу, але
саме ця природа і ставлення до неї ставала для них інстинктивно прийнятим
зразком поведінки. В романі “Звіробій” протиставляється відношення до
природи жорстоких користолюбців і мисливця, який  і галузку обережно
відхилить, а не зламає, і звіра даремно не вб’є, і в птахів не буде стріляти.
Він бере від природи тільки необхідне і з лицарським благородством він
ставиться до індійців, корінних мешканців цих земель.

Щастя людське неможливе без дару природи і тому  місію рятування
щасливої людини очолило мистецтво. Це розумів Бальзак говорячи: “Ве-
лич Купера – це відбиття величі  описаної ним природи”7 .

Видатний літературознавець Л.Н. Будагова дуже влучно назвала
свою статтю “Природа як словник почуттів”8  і розкрила  різні нюанси
того, як у сфері духовній, до якої належить мистецтво, зокрема ліри-
ка різних епох і напрямів, оволодіння натурою не тільки не шкодить
природі, а “відвойовує для неї почесне місце в ієрархії життєвих цінно-
стей і  загострює радість спілкування людей з природою”9 . Саме “ми-
стецтво піднімає природу на п’єдестал всезагального поклоніння,
відпокутуючи  вину людства перед нею”10 .

Мистецтво вчить людину помічати ту красу, відчувати ту ніжність до
навколишнього, яку вона не зауважує у своєму повсякденні. І потрібно
людині подивитись на картину художника, наприклад, увійти в ауру  нічної
картини К.Д. Фрідріха “Двоє, що споглядають місяць”, поринути в “Зо-
лоту осінь” І. Левітана чи “Поле маків” К. Моне, прочитати чи прослухати
хоч би такий “простенький” вірш як “Садок вишневий біля хати” Т.Шев-
ченка і стати іншою, духовно багатшою людиною й іншими очима поди-
витись на тремтіння листочка на берізці, що росте поруч.

істота зі своїм голосом, до якої задушевно, як до близької, автор звертаєть-
ся і слухає її пісню, яка переходить в реквієм, яка підноситься вгору на
гірський хребет, де б’є життєдайний ключ,  а потім падає в траву.

Природа – особлива сторінка простору: поліфункціональна в житті і пол-
іестетична в мистецтві. В житті, у розвитку цивілізації, частково в матері-
альній культурі в егоїстичному покращенні свого побуту і умов праці, люди
в основному  безжалісно і бездумно  нищать природу. Як  сказав А. Плато-
нов, в якого природа наділена не просто життям, а й відчуттям життя, “це ж
дуже  печально: людина живе і народжує біля себе пустелю”6 .

Цю небезпеку знищення природи людиною як можливість вели-
кої трагедії світу одним з перших так глибоко усвідомив і відчув сер-
цем Ф. Купер. Він її розкрив, але він одночасно своїми творами, своїм
зображенням ПРИРОДИ зберіг її, як зберігають в заповідниках і в
червоній книзі те, що втрачено. Купер повернув сучасникам і пізнішим
поколінням внутрішнє відчуття потреби в природі.

Те, що так глибоко відчув  і зобразив  Ф. Купер у своєму циклі про Нетті
Бампо, було великим відкриттям в зображенні  природи в романній прозі.
Фенімор Купер не тільки познайомив цілий світ, передусім Європу з  пре-
красними, вільними, великими, ще не засвоєними  просторами Америки,
які він зображував, описував з романтичним захопленням, як, наприклад,
широку прозоро чисту гладінь озера Отсего, обрамленого густими лісами і
пагорбами. Але одночасно в такому описі  була  і  докладність, і точність
реаліста-науковця. Ніхто раніше не вмів так поєднати в собі це романтичне
відчуття  краси з потребою точного географічного, біологічного та історично-
го зображення,  а потім від твору до твору, до циклу розкривати її мінливість,
зміни, які відбулися, коли вторглися сюди білі колонізатори. Тут природа не
тло, на якому розгортається дія, навпаки, це природа спрямовує дію.
Стосунок людина – природа розкриває головне в соціально-історично-
му часі, бурхливо змінному, напруженому і трагічному.

 Описи природи і їх роль мають декілька нашарувань. Цикл з п’яти
романів дає таку  можливість, Купер писав їх майже 20 років (“Піонери”
– 1823, “Останній з могікан” –1826, “Прерія” –1827, “Слідопит” – 1840,
“Звіробій” – 1841), правда, у той час пишучи й інші твори. А що особли-
во цікаво, Купер задумав цикл, пишучи його з кінця його хронологічної
дії. Перші твори – це трагедія старості сміливого слідопита, а останній –
це роман “Звіробій”, в якому  Натті Бампо, молодий, повний сил, зразок
мужності і благородства. А докладний опис озера Отсего, яке вражає
мисливця при першому погляді на цю неймовірну красу, гармонію і ве-
лич, поступово наповнюється іншими емоціями, тривогою, необхідні-

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

7 Бальзак об искусстве.  М.– Л.,1941, С.90. Цит. по: История зарубежной літе-
ратуры Х ІХ века Под ред..     Я.Н.Засурского и С.В.Тураева, М.1982 С.154.

8 Будагова Л.Н. Природа как словарь чувств (Об одной из функции природы и
поэзии) // Природа и культура .Славянский мир.– М., 1997.– С.97-109.

9 Там само: С.97.
10Там само: С.99.

6 Платонов А. Усомнившийся Макар //Повести, рассказы, пьесы, сказки, автоби-
ографическое. – М., 1989. – С.192.
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користаючи одночасно з благ матеріальної культури і посередниц-
тва  духовних цінностей.

У різні епохи, в різних напрямах, у різних жанрах і різних мистец-
твах природа не тільки допомагала людині розкрити  себе, своє бага-
тогранне “я”, але й виражала саму себе, давала можливість пізнати
себе через людину.

Вчені, які відкривали часопросторову проблематику, замислюю-
чись над функціями простору природи, додавали щось своє. Наприк-
лад, С. Скварчинська  одна з перших вживає термін “закритий” і
“відкритий” простір, який стане предметом детального дослідження у
Д. Лихачова15  і Ю. Лотмана16 . У зв’язку з цими термінами, С. Сквар-
чинська робить цікаве спостереження, розрізняючи поняття “краєвид”
для відкритого простору і “пейзаж” для простору, обмеженого в пев-
них умовах рамками бачення.

О.В. Чичерін увів таке поняття як пам’ять природи. На різному
матеріалі О.В. Чичерін ставить питання про “живу пам’ять” природи,
як місток до вічного, безконечного, таємного. Інтерпретуючи закін-
чення роману “Отцы и дети”, він пише:«невинные” глаза цветов, они
видят, они “говорят нам” о том, о чем вовсе не думали герои рома-
на, – “о вечном примирении и о жизни бесконечной”. Природа в рома-
не Тургенева знает о былом, о сущем и о будущем она знает, ав-
тор постоянно переговаривается с нею, и им одним известно,
что она подсказала ему, что о н ей“ 17 .

У творі  А. Зегерс “Прогулянка мертвих дівчат” головним лейтмо-
тивом є саме пам’ять рідної природи, пам’ять квітів, запаху трав,
хвиль ріки і заходу сонця.

Сприйняття й відтворення часу і простору різне в різних епохах.
Якщо  романтики любили віддалене у часі і просторі, незайману при-
роду, реалісти, навпаки, головне вбачають в сучасності і в цивілізо-
ваних осередках, у великих містах і тому в їх творах велике місце
займають міські  пейзажі зі своїм  особливим колоритом. У реалістів
та натуралістів єдність людини і середовища є органічною і часто
далекою від естетичної краси. Реалізм, натуралізм можна вивчати в
плані побудови адекватних чи близьких до натури рядів і розгляду
тих функцій, деталей простору, які вони мають в реальності, в житті
людини і суспільства.

КОПИСТЯНСЬКА Н.Х.

 А може відреагувати так, як реагувала Емма Боварі. Живучи в
селі, в природному оточенні, Емма його не зауважувала, до нього
звикла, не бачила  в ньому краси. І тільки звернувшись до літерату-
ри, вона знайшла для себе цю вимріяну красу. Так, вона “з головою
поринула в ламартинівські химери, стала вчувати звуки арф над
озерними плесами” 11,  а чуттєва повість Бернардена де Сен-П’єра
розкрила їй принадність ідилічного кохання на лоні тропічної приро-
ди; під впливом “ремствувань” романтичної меланхолії, яка звучить
всіма відгуками землі і вічності “Духу християнства” Рене де Шатоб-
ріана, “море вона любила тільки в бурю, а зелень лише серед руїн...,
вона прагнула хвилюючого, а не мальовничого”12 , читаючи Вальтера
Скотта, “марила парапетами, вежами, менестрелями. Їй хотілось
жити в якомусь вікодавньому замку”13 . Вказуючи, що Емма читає з
літератури, Флобер веде адресну полеміку, називаючи відомих і ма-
ловідомих авторів і акцентуючи на тому, що вони заводили у світ
мрій, екзотичної природи, у віддалене в просторі і часі, викликали
чуттєвість, дарували емоції,  але не знання реальності і  не збагачу-
вали духовно. Іронія Флобера, дошкульна і влучна, вказує на те, що
не завжди мистецтво рятує природу.

 У кожного виду мистецтв є своя специфіка, свої можливості, свої
обмеження і своя синестезія, тобто не реакція на щось одне, а ви-
никнення одночасних відчуттів у різних органах, енергетичних хви-
лях, емоціях. Коли людина дивиться на картину, вона переживає не
тільки зорове відчуття. Коли слухає музику, вона може переключити-
ся в абсолютно далекий від звуку інструменту план відчуттів,  те
саме, коли звучить слово, яке торкається струн душі. У цьому уні-
версальна дія мистецтва і в цьому також відкриваються для   мис-
тецтвознавця можливості власної інтерпретації.

У своїй статті влучно говорить Л. Будагова  не лише про  природу
як словник почуттів, а  й як про прекрасні, незаймані, багаті  природні
заповідники,  маючи на увазі поезію, лірику. “Це тя сфера духовного
буття, де між людиною і природою постають особливо тісні  і довір-
ливі стосунки”14 . Це звичайно стосується і прози, й інших видів сло-
весного мистецтва. Стосується і тих можливостей, які, завдяки мате-
ріальним умовам, дозволяють людині насолоджуватись блакиттю
неба, зеленню дерев з вікна, блискучим снігом, будучи в теплій
кімнаті, тобто відчувати природу як морально-естетичну цінність,

 15 Лихачов Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Изд.3-е. – М., 1979. –
С.335–351. 

16 Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства. Структура художественного
текста. – М., 1970. – С. 265–279.

17 Чичерин А.В. Ритм образа. – М., 1980. – С. 32.
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12 Там само: С.36-37
13 Там само: С.37.
14 Будагова Л. Н. Природа как словарь  чувств-  С.99.
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В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

 I. От Улисса к «Улиссам»1

Название данной работы нуждается в некотором объяснении. Речь
идет не о мифопоэтическом маршруте Одиссея и его сегодняшней
географической реконструкции (такие исследования делались). Се-
миотическое содержание концепта «след» (Ж. Деррида, Ю. Кристе-
ва) и его последующие разработки (Н.С. Автономова, И.П. Ильин,
А.А. Грицаев) имеют к данному анализу косвенное отношение. Для
современной семиотики знак является «следом» обозначенного им
явления, а письмо – «следом» знака, «двусмысленным присутстви-
ем-отсутствием следа» [1, 163]; «…мы должны понять психический
механизм письма как след его разговора с самим собой (с другим)…,
как форму авторского самодистанцирования…» [2, 481]. Ю. Кристе-
ва, ссылаясь на Деррида, говорит о следе как «фигуре инаковости»,
которая противостоит «самодостаточности» логоса, ставя под сомне-

Для виявлення естетики напряму важливим є не тільки те,  що є
у творі, але і те, чого нема, наприклад, у Кафки нема краси природи,
приємних запахів, звуків і шумів природи. Хоча сам Кафка дуже лю-
бив природу і перебування на природі, багато ходив, мандрував, на-
солоджувався  баченим, відчутим, але його герої були позбавлені
цих почуттів. Дослідникам може варто замислитись над питанням,
звідки така різниця  між автором і героями його романів. може варто
замислитись над питанням, звідки така різниця  між автором і героя-
ми його романів.

І досі неперевершеним є те, що художники-імпресіоністи  відкри-
ли в природі і чим вони збагатили інші види мистецтва, в тому числі і
літературу. Вони відкривають мінливість, багатобарвність природних
явищ і людини, вносять нове в зображення пейзажу природного, пей-
зажу міського. Функціональним стає імла, туман, хвилі, курява, вітер,
тремтіння листочків, миготіння снігу, сонячний промінь, вуличний рух,
танець. Простір постає не як стале, а в мінливому освітленні непов-
торності з орієнтацією на колоритну цілісність та емоційний настрой.
Зміни в зображенні локального простору тут же відбиваються і на
створенні внутрішнього простору людини, його символізації та емб-
лематичності. Саме завдяки імпресіоністам втратив категоричність і
вагу поділ мистецтв на просторові і часові.

Висновок:: взаємозалежність  мистецтва і природи  органічна.  Але
не тільки це, бо і літературознавство, і мистецтвознавство допомагає
самозбереженню природи і людської духовності.

Література
1.Бальзак об искусстве. М.- Л.,1941.- С.90. История зарубежной

литературы Х Х века.Под ред. Я.Н.Засурского и С.В.Тураева, М.,1982.-С.154.
2. Бальзак О.Собрание cочинений. – М., 1955. – Т.15. – 435с.
3. Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм.

- Воронеж, 2004. - С.101.
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природы и поэзии) // Природа и культура. Славянский мир.- М., 1997.-
С.97-109.

5. Лихачов Д.С. Поэтика древнерусской литературы. - Изд.3-е. - М., 1979.
- С. 335-351.

6. Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства. Структура
художественного текста. - М., 1970. Мислителі німецького романтизму / Упор.
Леонід Рудницький та Олег Фешовець. - Івано-Франківськ: Вид-во «Лілея-
НВ», 2003. - С. 93. 1 Часть первая данной работы написана Л. И. Скуратовской
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ЛЕВЧЕНКО А.В., СКУРАТОВСКАЯ Л.И.

У Мандельштама почти точная цитата из Пушкина. Разница лишь
в одной букве: Черное – черное.

У Мандельштама цвет море – не синий, привычный для славянс-
кой поэтики, а черный. Здесь и открывается «след» иной поэтики,
иного образного мышления, иного поэта. Предшествующие отсылки
(Гомер, паруса, список кораблей, Елена, цари) подсказывают читате-
лю, что здесь тоже – Гомер. И действительно: «черное» у Гомера
постоянный эпитет к морю: рьнфпт пЯнпш [понтос ойнопс], море, «име-
ющее вид или цвет вина, темно-красный, темный, черный» [ 3,879].
«Море черное» Мандельштама – скрытая, ускользающая от неприс-
тального чтения цитата: «Одиссея», конец II песни, где Телемах со-
бирается плыть на поиски Одиссея «по черному морю». Эпитет «ой-
нопс» поэты переводили по-разному. Русские: «винноцветное» (Гне-
дич), «темное» (Жуковский), «винно-чермное» (т.е. темно-красное –
Вересаев). Украинские: «темноводне» (П. Нищинский), «вино-темне»
(Б. Тен). У английского автора находим «wine-dark sea» (это из ком-
ментария к «Улиссу» Джойса, где в первой части цитируется та же
строчка «Одиссеи» по-гречески) [4 , 729].

И конечно, малая буква, вместе с прочтением «следа» расширя-
ют семантику «черного» моря, меняют направление восприятия: в этом
образе, в самом факте гомеровского, как и пушкинского подтекста, –
подхват темы моря как метафоры вечности, неведомого, с коннотаци-
ями – жизнь, поэзия, борьба, предстоящая человеку; открывается та
художественная парадигма, то первое «прочтение» моря, которые
заложены в «Одиссее», и в большей мере, чем в «Илиаде».

В самом деле, море у Гомера – не просто фон, управляемая мо-
гучим богом, населенная богами, несущая беды «пучина», «бездна»,
которую только Зевс может склонить к милости, существует в по-
эмах Гомера в значимых противопоставлениях: не только «море –
суша, твердь» (ненадежность - надежность), но и «море – дом», «ис-
пытания – обретение», «беды – спокойствие, счастье», «смерть –
жизнь». (Во всех этих соотнесениях «морю» соответствует первый
элемент). Как убеждают исследования (А.А. Тахо-Годи, И.В. Шталь),
наверное, еще нельзя говорить о символике моря и даже о метафо-
ре – это мифологема, но содержащая в себе, как и другие гомеров-
ские мифологемы, возможности многонаправленного художествен-
ного развития – к переходу прямого материального образа к разным
вариантам иносказания, вплоть до, в ХХ веке, того, что Джойс назвал
«эпифаниями».

След «Одиссеи» станет главным смыслоносным впечатлением и
в стихотворении Мандельштама «Золотистого меда струя…» (1917).

ние принятый способ выражения в самый момент его развертывания,
«возвещая об ином пространстве мысли» [2, 555].

Из этого явствует, что возможно литературовед-ческое, «инстру-
ментальное» применение концепта «след». Да и непосредственно
ощущаемое метафорическое начало, которое присутствует в терми-
не и шире его, - возвращает умозрение к жизни, к живому опыту
чтения художественной литературы. Семиотическая теория следа с
ее специфическим словарем не актуализируется в этой практике, как
и теория интертекстуальности; но некоторые реально присущие ли-
тературе свойства могут быть схвачены ими – или оспорены, в зави-
симости от подготовленности, интуиции, личного психологического
опыта читателя: подтверждается правда «присутствия-отсутствия»,
диалектика текучести даже зафиксированного слова.

Окажется, например, что внутренний принцип «Одиссеи» – чере-
дование и сосуществование «моря» и «дома», «странствия» и «ост-
рова», «поисков» и заведомо известной цели, героики и не-героики в
одном человеке, - это тот смысловой и композиционный ритм, та вос-
производимая парадигма, которую можно проследить в будущем
развитии литературы. Некоторые основные моменты этого всемирно-
го сюжета получили специальное терминологическое обозначение, –
например, quest; от крупного – героический поход-поиск – и до дета-
лей, реминисценций, – «след» Одиссеи проступает и там, где он «ин-
тертекстуально» заметен (в «Улиссе», поэме Тениссона, в романе
Джойса), и там, где он едва уловим и «саморастворяется» (термин
семиотической теории следа).

Есть случаи, когда применения понятия «след» естественно тре-
бует сам текст. Таково стихотворение О. Мандельштама «Бессонни-
ца. Гомер. Тугие паруса» (1915), навеянное чтением «Илиады» по-
гречески. «Илиада» здесь в каждом из 10 стихов 12-строчного тек-
ста, так явно, что перед нами как будто пример интертекстуальных
контактов. «Одиссея» же проступает лишь в последних 2 стихах и,
может случится, исчезнет незамеченной:

                       …Гомер молчит
        И море черное, витийствуя, шумит
 И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Конечно, здесь прежде всего вспоминается Пушкин – конец «Пу-
тешествия Онегина», Одесса:

                             …все молчит,
                   Лишь море Черное шумит.
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Вектор странствий Одиссея - νόστος [ностос] – возвращение. В
обработках «Одиссеи» в английской литературе эта тема преобразу-
ется по-разному: у викторианского романтика Теннисона возвраще-
ние – лишь отправная точка для нового отплытия; почти через 100 лет
после него, в грандиозном эпосе Джойса – романе «Улисс» – это
главное: цель и смысл бытия героя. Романтическое отрицание «воз-
вращений», полное энтузиазма «Бороться, искать, найти и не сдать-
ся» преображается писателем ХХ века в иную героику – героику удер-
жания своего дома и своего бытия, героику «бега на месте». Пара-
докс великого начала европейской литературы, гомеровской «Одиссеи»,
в том, что и это в ней есть. Есть даже в «Илиаде»: ведь Ахилл, когда
ему предоставляется выбор, хочет выбрать дом и мирную старость (хотя
выбирает славу и быструю смерть – как следует юноше и герою).

«Улисс» Джойса – это поэзия антипоэзии. Особенно когда появ-
ляется Одиссей-Блум. Но Джойс начинает не с Одиссея, а с Телема-
ха. Что несет юность? Стивен начинает с жажды героического quest’a,
он «ищет отца» (в иносказательном смысле), он ищет поэзии. Но в
какой среде это совершается и может ли совершиться? – главный
вопрос романа. Человек не двадцати, а сорока лет, не мальчик, но
муж, не Телемах, а Одиссей, не Стивен, а Блум, мыслит иначе. И это
иное начинается уже с первых страниц.

Именно здесь звучит та строчка из «Одиссеи», которая отозва-
лась в «черном» море Мандельштама. Ее цитирует – неполно, но
точно, по-гречески, приятель Стивена Маллиган, обращаясь к Стиве-
ну как Телемаху: «Эпи ойнопа понтон», «по винно-черному морю»
(«отправишься ты на свои поиски» – подтекст). Но окружающий текст,
обстановка, среда, и, с самого начала, речи Маллигана – отрицают
«quest» сразу же. Маллиган сначала упоминает – фамильярно-на-
смешливо – море у Элджернона Суинберна («Элджи»); затем «сни-
мает» поэтический тон полуприличными собственными определения-
ми моря. Затем – полустишие из «Одиссеи». Затем – цитата из Ксе-
нофонта («Море! Море!»). После этого величавое цитирование периф-
разы Суинберна (море – «великая нежная мать») и обращение к ге-
рою: «Подойди, посмотри!» – побуждение к выходу в действитель-
ность, которая отнюдь не будет Стивену «нежной матерью». В этой
композиции особенно острое сопоставление – это соседство ёрни-
ческих речей Маллигана с перифразой Суинберна и с цитатой из Го-
мера: «…a great sweet mother? The snotgreen sea. The scrotumtigltening
sea. ‘Epi oinopa ponton» [4, 5]. Тут, между Суинберном, Гомером и
Ксенофонтом можно увидеть тень Аристофана – в той вольности (что-
бы не сказать распущенности) языка, в которой реализовывалась

Здесь Крым представлен как эллинская Таврида и гомеровские ре-
минисценции наполняют 3 строфы из 6: «золотых десятин благород-
ные ржавые грядки» – это золотой виноградник со щита Ахилла, и к
«Илиаде» же отсылает «старинная битва» курчавых всадников; об-
раз дома весь навеян «Одиссеей» («помнишь, в греческом доме,
любимая всеми жена, – / Не Елена, другая…»); появляются и арго-
навты, и море, обозначенное эпитетом в духе эпической нормы, т.е.
физически-чувственным и коннотативно-богатым («всю дорогу шуме-
ли морские тяжелые волны»); и наконец, –

     И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

В последнем стихе – художественная дефиниция Одиссея, мож-
но сказать, для всех времен и народов. Но забытое имя Пенелопы
(«не Елена, другая»), золотое руно на корабле Одиссея (т.е. неточ-
ность и ошибка, ускользание и двоение образа)?  Именно здесь хо-
чется сказать – «след». Он усиливает эффект, «намекая» о вечном и
всеобщем странствии, о череде этих и «других» жен и героев, в ряду
которых – единственный «пространством и временем полный». Еще
не менее значимые следы:

   Ну а в комнате белой как прялка стоит тишина,
   Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала…

 – детализация  «дома», данная впервые в «Одиссее», здесь
сжатая до двух строк и тем не менее, в лирическом пространстве,
сверхплотно насыщенная вещами: вплоть до отсутствия «прялки»,
до «подвала», соответствующего закромам, запасам, хозяйству
«Одиссеи». Еще менее явное и еще более значительное проявле-
ние власти «следа» – соотношение словообразов «в комнате белой»
и «покинув корабль». Корабль и «дом» – главное со- и противопос-
тавление «Одиссеи», как и постоянное чередование «море – вне
моря». Море – странствия – и кровать Одиссея, вросшая в землю,
как дерево. (Она и была деревом). Мандельштамовское «покинув
корабль» – след многих и многих стихов «Одиссеи», говорящих о
подвиге как оскорби и тяготе и о доме и жене как о радости и «луч-
шем» (эпическая сравнительная степень положительных эпитетов) в
участи человека; И.В. Шталь приводит внушительный список песен,
содержащих этот мотив, и ее анализ завершается доказательством:
участь человека в семье и доме разрабатывается Гомером с теми
же эпитетами, что и героика, и так же увенчивается словами о «вели-
кой славе» [6, 86-89].
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Теннисон преображает Одиссея, делая его прежде всего перво-
проходцем, исследователем непознанного; он несет «справедливые
законы диким племенам. Конечно, здесь – английская патриотичес-
ки-цивилизаторская идеология, преддверие киплинговского «Бреме-
ни белых». От колебаний Одиссея гомеровской поэмы, от его чув-
ства, что все его «труды и тяготы» – определенный богами долг, –
ничего не остается; у Улисса Теннисона это только свободный выбор:

    How dull it is to pause, to make an end,
     To rust unburnished, not to shine in use! [7, 30]

Тут же выковывается афоризм «As tho’ to breathe were life!» – «Как
будто дышать – значит жить!» Героическое нарастает, преодолевая
трагизм: старость и удары судьбы, ослабив сердца, по-прежнему
сильные волей

     To strive, to seek, to find and to yield [7, 31]

Последние строки как будто изданы для надгробной надписи. Они
и стали ею – на памятнике Роберту Ф. Скотту в Антарктике, после
открытия им Южного полюса вслед за Амундсеном и гибели (1912).
Занесенные в Россию В. Кавериным («Два капитана»), они надолго
стали девизом советской молодежи. Но они – и девиз исследовате-
лей: преображенный Улисс предстает у Теннисона как герой позна-
ния, и можно говорить не об образе, а о «следе» Одиссея в нем.

«За черту заката» – значит, навстречу смерти. Теннисон, как и
Данте опирается на миф о гибели Одиссея, переданный Плинием Стар-
шим: новое плавание, находка новой земли (Португалии) и гибель во
время бури в море. Героика дантовского Улисса – в жажде «изведать
мира дальний кругозор» (перевод М. Лозинского). След Гомера и тень
Данте усилили романтизацию Улисса в стихах Теннисона.

Совершенно противоположна этому и по смыслу, и по характеру
воплощения – трактовка Одиссея у Джойса. Для него Одиссей преж-
де всего «хороший человек» (героическое отодвигается на второй
план перед этим определением). Как свидетельствует Ф. Баджек,
друг Джойса, писатель считал Одиссея лучшим литературным геро-
ем из-за многообразия человеческих определений его: он и сын, и
отец, и муж, и человек семьи, и моряк, и путник, воин [8, 227]. Изоб-
ражение Блума-Улисса в романе полностью соответствует такому за-
мыслу. Блум – «маленький человек», дублинец, ирландец по месту
обитания, еврей и венгр по происхождению, иудей и католик, верую-
щий и неверующий, слабый и по-своему сильный, – в общем, «все-
человек», Эвримен.

«свобода слова» греческой комедии. Дальше изображается прогул-
ка Стивена по берегу этого «сопливозеленого» и т.д. моря, и в ней
тоже, в насмешку над серьезными и патетичными литературными
маринами,  со стихотворством и философствованием Стивена сме-
шаются физиологизм и пародийное звукоподражание, Телемах и Мен-
кенписс. Для «Улисса», пафос которого – освобождение романа и в
плане формы, и в плане содержания, такой хаос «следов» – нагляд-
ная демонстрация свободы иронии в самой поэтике.

Обратим внимание и на то, что в самом ёрничании Маллигана –
тоже след гомеровской поэтики: прилагательные у Маллигана пост-
роены по модели композитов из двух основ типа «каллироос» – пре-
краснотекущий, «каллидинэс» – прекраснобурлящий и т.д.; но толь-
ко с обсценным наполнением.

Но «Улиссу» Джойса предшествовал романтический и герои-
ческий «Улисс» Тениссона. Возможно, для Джойса он – один из
источников пародирования, вернее, «снятия» – в самом замысле,
в дегероизации Улисса, превращении его во внешне незначитель-
ного «маленького человека».

Теннисоновский Улисс – противоположность тому, который являл-
ся нам в последних песнях «Одиссеи». И не только в последних:
Одиссей Гомера – герой и негерой; отважный и «лучший» – и сла-
бый, усталый, плачущий; полный эпической «ярости», «гнева» (са-
мое имя, имя-эпитет значит «гневный»; «гнев» – готовность к битве и
жажда ее) – и жаждущий мира и дома. Последнюю схватку Одиссея
прекращают боги и он этому рад (песнь ХХIV, финал). Улисс Теннисо-
на начинает там, где закончил Одиссей Гомера: он готов покинуть
Итаку и «to sail beyond the sunset», т.е. не только «плыть на запад»,
но и «плыть за черту заката» (коннотации: бесконечно; до самой смер-
ти; преодолевая смерть). Впрочем считается, что стихотворение (ма-
ленькая поэма; драматический монолог) Теннисона ближе к изображе-
нию Улисса в эпизоде из «Божественной комедии»Данте (Ад, песнь ХХVI).

Улисс Теннисона однопланово романтически героичен. Его моно-
лог – приподнятая риторика, выразительная,  разнообразная по мо-
тивам; эмоциональные пики в ней – контрасты и отточенные афориз-
мы. Улисс – «праздный царь», стареющий возле своей «пожилой
жены», – духом  остается прежним героическим воителем, а глав-
ное, мореплавателем, открывателем новых земель и народов: его
подвиг – неустанное познание мира: «I cannot rest from travel./ I am a
part of all that I have met;/ Yet all experience is an arch wherethro’/
Gleams that untravelled world whose margin fades/ Forever and forever
when I move» [7, 30].
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тую в знаменитой проповеди Донна (No man is an Iland, intire of it
selfe;), говорит об особом ощущении человека ХХ века, который «в
терминах сознания и самосознания» как раз и всякий раз есть ост-
ров; и единственное, что их (людей) объединяет – море, которое,
впрочем, таит для человека, затерянного в нём словно остров, и наи-
большую, если не единственную жизненную опасность. Такая карти-
на, для Фаулза, не только подлинная метафора человеческого су-
ществования, но и, что гораздо важнее, - подлинная природа любой
попытки изображения человека в литературе; она не всегда выписа-
на и высказана, но так или иначе существует и проявляется, остав-
ляет след в ткани художественного целого, часто независимо от того,
«отдаёт ли себе художник в этом отчёт». Основа такого видения че-
ловека и мира, по Фаулзу, отчётливо проговорена и заложена в по-
эмах Гомера, в первую очередь в «Одиссее» - основе существую-
щей до сих пор литературной традиции. «Первый в мировой литера-
туре роман весь соткан из островов и моря, одиночества и сексуаль-
ности. Именно поэтому он оказал существенно большее воздействие
на дальнейшее развитие повествовательных жанров – как темати-
чески, так и технически, - чем любая другая отдельно взятая книга в
истории человечества.(…) Ни один писатель не в силах устоять пе-
ред соблазном и не погрузиться в эту книгу с головой, чтобы пропи-
таться ею насквозь (…). Эта книга – самое что ни на есть sine qua
non для любого серьёзного исследователя или сочинителя художе-
ственной прозы» [9, 434].

Цель предлагаемого доклада заключается не в том, чтобы про-
следить все возможные упоминания о море или об Одиссеевой си-
туации (человек, выживающий вопреки и благодаря морю), суще-
ствующие в английской литературе; такая задача требовала бы ко-
лоссальной филологической эрудиции и, вероятно, является пред-
метом монографического исследования, попытки которого уже осу-
ществлялись в зарубежном литературоведении (Oxford Sea Verse
Book; Sea Poetry for English Readers); хотелось бы попытаться обри-
совать  лишь некоторые определённые аспекты того сложного се-
мантического ореола, с которым словообраз моря входит в художе-
ственный текст, часто с приращением смысла, и всё же, как пред-
ставляется, оставаясь глубинно верным некой семантической пара-
дигме, заложенной в «Одиссее».

Начиная с первой песни поэмы, море – неотъемлемая часть мира,
каким видит его Одиссей, описывает Гомер и каким он представляется
читателю; и радость новой надежды приближения к Итаке, и отчаяние
очередной катастрофы, и эпически спокойное осознание своей вины и

Напрасно советские литературоведы посмеивались над «мнимо-
стью» как они считали, присутствия Одиссея в Блуме, Телемаха в
Стивене, Пенелопы в Молли. Соответствие «Одиссее» – не только
реальное, но и многообразное. Пусть Стивен не сын Блума, «сын» и
«отец» здесь – категории типов человечности, а не обозначение род-
ства. Пусть Молли – не совсем верная жена: она остается ждать и
любить Блума. Сохранены главные парадигмы «Одиссеи»: дом – от
кухни до спальни, кровать, плита, стряпня,  быт. Все – вплоть до еды
– имеет прототипы в «Одиссее»: «пиры» (о «пирах» у Гомера вспо-
минает еще Пушкин в Онегине), особенно поедание внутренностей
животных: «почки» на завтрак у Блума, «бесконечный телячий хре-
бет» и «жирный желудок», едомые героями Гомера (Од., п. XVIII);
еда как дар – победителю у Гомера, любимой у Джойса; море – по-
стоянное живое присутствие у Джойса; странствие, поиск – с двух
сторон: Одиссей (Блум) ищет Итаку, Телемах (Стивен) ищет «отца»;
роль поединка в структуре «Одиссеи» (сложность этого мотива, ког-
да каждый участник остается и победителем, и побежденным, отме-
чена И. В. Шталь [6, 102]). У Джойса: Блум выжил, вернулся домой
после многих своих «поединков», не утратил свою Пенелопу, – он в
этом смысле победитель; но сколько унижений, мук… Прав был
Джойс, когда давал каждой главе название из «Одиссеи», и снятие
их непременно должно компенсироваться в комментариях.

Наконец, море. Эта стихия Гомера – живой «эпифанический» образ у
Джойса. Не только в «Улиссе»: река (всеохватывающая река Океан и дру-
гие реки у Гомера) преобразуется в символ-универсалию в «Поминках по
Финнегану»: это женщина, эта изменчивость, это стихия жизни. Как жизнь,
как мир, море Гомера – бездна, хаос (жизнетворный, свободный); и источ-
ник бесконечного давления на человека, проникновение всего во все, ос-
мос; и гармония и лад – космос. Так выковывает Джойс в «Поминках по
Финнегану» словообраз «хаосмос», который в сегодняшней философии уже
стал необходимым понятием. Но и хаосмос моря, и хаосмос мира и чело-
века увидены не без помощи Гомера. Море как образ мира, человека, жиз-
ни; вечности, превосходящей человеческое; непознанного, загадки, тайны,
– тема, не исчезающая в литературе и несущая в себе отсвет, след гоме-
ровского первоисточника.

II. Парадигма «моря» от «Одиссеи» до Мердок2

В 1978 году английский романист Джон Фаулз написал эссе, на-
званное им «Острова»; в нём он, вероятно, подхватывая тему, нача-
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2 Часть вторая написана А.В. Левченко.
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бенностями мифического и мифопоэтического мышления; однако, как
представляется, море у Гомера не просто мифично опоэтизировано, оно
определённым образом очеловечено и персонифицировано, но не как
жизненная реалия, а как реалия литературная; море, растворённое в
художественной ткани поэмы, очеловечено и персонифицировано на-
столько, насколько возможно персонифицировать литературного героя,
едва ли не равнозначного герою главному; с ним всегда соотносит себя
Одиссей – и когда любит, и когда ненавидит; покой и счастье свое он
мыслит как место «вне моря», проводя на море всю свою жизнь, и
только так, на море, с морем и против моря, мыслим Одиссея и мы.

Это гомеровское ощущение моря, равно как и рефрен из Ксенофонта
(«иЬлбффб, иЬлбффб» - «море, море»), присутствуют, ин-текстуально или
опосредованно во множестве произведений. Это поэтический цикл Гейне
«Северное море», стихотворение Корнуолла «Море», поэзия Теннисона («У
моря») и Китса («Море»), «Триумф времени» Суинберна, «Человек и море»
Бодлера, «Вечность» Рембо, поэма Валери «Морское кладбище», романы
Мердок («Море, море») и Фаулза («Маг»).

Во всех этих произведениях море – живое существо, соотноси-
мое с жизнью человека. К нему и обращается герой, который потерял
или отчаялся найти смысл жизни и человеческого существования.
Так «дурак» задаёт вечные вопросы вечному морю (у Гейне); не мо-
жет жить без него, ощущая себя «Ocean-child» герой Корнуолла; спе-
шит к морю, надеясь остаться наедине с собой и слушать свои мыс-
ли и пение сирен, герой Китса; вечно сосуществуют, словно два род-
ственных существа, способных «отображать» друг друга, находясь
в постоянной и вечной битве, «свободный человек» и море (у Бодле-
ра); философствует, вдохновляясь морем, которое оказываеся спо-
собным вернуть его душу (словно из «Триумфа Времени» Суинбер-
на: «Set free my soul as thy soul is free»), герой поэмы Валери.

Во многих из этих текстов – море не просто метафора или символ;
скорее это актант (или актор), если использовать современную терми-
нологию, который прочитывается и ощущается как некий важный, струк-
турирующий и оформляющий художественное целое смыслообраз, про-
рисовывающийся на уровне метатекста -  семантики отдалённых одно
от другого художественных явлений, глубинных со- и противопоставле-
ний словообразов; море в этих текстах почти всегда отсылает к морю
«Одиссеи», но всё же не достигает  полноты и многоплановости, прису-
щей морю Гомера. Часто это лишь один из семантических оттенков
исходного словообраза: «du ewiges Meer; das liebe, rettende Meer» (у
Гейне) [11]; у Корнуолла: «the open Sea, the ever fresh, the ever free,
unbounded sea» [12]; море – вечное зеркало, отражающее облик и об-

судьбы, человеческой обречённости, но и человеческого достоинства
и силы всегда соотнесены в тексте поэмы с морем – единственной по-
стоянной в меняющемся одиночестве Одиссея; морем, которое, вечно
изменяясь (словно в поэме П. Валери «Морское кладбище»: La mer, la
mer toujours recommencйe) остаётся прежним3 . Постоянные эпитеты, в
зависимости от изображаемой жизненной ситуации, соотносят море то
с миром вполне предметным и материальным, превращая его в часть
пейзажа или источник жизни и пропитания, то вдруг предполагают его
совершенно иную природу, сородственную живому, если не челове-
ческому, существу: «многорыбное море»4 , «бурное», «волнами кипя-
щее», «всегда беспокойное», «мглисто-туманное» (таким оно рисуется
в известном эпизоде Гомером и видится Одиссею, который находится
на острове Калипсо, «страстно желая/ Видеть хоть дым восходящий
родимой земли») и, наконец, «винно-чермное»; по  винноцветному морю,
epi oinopa pontoon, отправляется на поиски отца Телемах, таким оно
видится Одиссею, покидающему Калипсо, чтобы испытать на себе гнев
Посейдона во время страшной бури (эпизод, который оставит след и в
описании морской бури Овидием, после его прощания с женой и Ри-
мом и, вероятно, как обобщенный словообраз тематизируется в «Буре»
Шекспира); о нём напишет, совместив с пушкинским из «Евгения Оне-
гина», Мандельштам («И море чёрное, витийствуя, шумит/ и с тяжким
грохотом подходит к изголовью»); о нём вспомнит Маллиган в «Улиссе»
Джойса, убеждая Дедала-Телемаха читать греков в оригинале; это же
винноцветное море, вероятно, возникает и в конце романа,  в монологе
Молли-Пенелопы, где оно превращается, после Гибралтара и андалуз-
ских девушек с красными розами, приколотыми к  волосам, в «алое как
огонь» - «and the sea the sea crimson sometimes like a fire» (повторяется
здесь не только Гомер, но и рефрен из «Анабасиса» Ксенофонта). Впро-
чем,  «crimson sea» возможно появляется у Джойса не столько из Гоме-
ра, сколько из Йейтса, увидевшего в винном цвете смерть и кровь:
«blood not me, oinopa ponton, a bloodwine sea» (Цит. по: D. Livey, «Joyce’s
Yeats Reflection» [10]). Такая сопричастность моря двум природам,
ощущение его как стихии живой, филологи-классики объясняют осо-

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

3 Такую специфику хронотопа моря, постоянного и одновременно обновляющегося
во времени и пространстве, при этом моря как живого существа, дающего жизнь богиням из
мифического времени и рождающего современную поэту новую жизнь, вероятно, пытается
показать Ш. Хини: «The breakers pour/Themselves into themselves, the years/ shuttle through
space invisibly» (Girls Bathing. Galway, 1965); примечательно, что русская переводчица Н.
Сидорина, в целом во многом искажая семантику оригинала, при переводе этих строк
пытается не столько дословно передать Хини, сколько воссоздать для читательского
восприятия тот след гомеровского текста, который присутствует в оригинале: «А годы
снуют челноком Пенелопы,/Волна возвращается в море».

4 Здесь и далее цитаты приводятся в переводе В.В. Вересаева.
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Оно позволяет герою лишь покорится ему, осознать малость человека
и подлинное величие человеческого, - и тогда оно, быть может, вынесет
его к спокойным и мирным берегам, оставив на попечение Навсикаи,
или покажет настоящие чудеса жизни, которые оно подарило в после-
днее утро Чарльзу Эрроуби у «моря, моря».

Море в романе, как и в поэме Гомера, - это и время, и жизнь, и
вечность; однако прежде всего – это чувственно ощутимое, реаль-
ное море; этот словообраз, даже наполняясь психологическим со-
держанием, свойственным тому или иному персонажу, всегда остаётся кон-
кретным, физически присутствующим в художественном мире романа.

Литературная практика ХХ века нашла способ соединить две природы
художественного словообраза, совместив его предметность и  реальную
ощутимость с «перспективой смыслов»; такая равноправная принадлеж-
ность двум планам – свойство не символа или метафоры, а эпифании. «Эпи-
фании» моря есть и в других романах Мердок – в «Алом и Зелёном», когда
оно предвещает Пасхальное восстание, и, что более явно, в романе «При-
ятные и Добрые», отделяя, через различные испытания, «the nice  from the
good»; море, испытания и путешествия у Гомера не только наказывали
Одиссея, лишая его друзей, надежды, дома; они последовательно выде-
ляли в нём человеческое, отделяя от не-людей (киклопов, чудовищ и т.д.).

Путешествие  в поисках себя и возвращение к себе тому же, но уже
и другому – вот испытание, которому подвергает своего героя литерату-
ра вслед за Гомером; такое путешествие – жизнь. Может ли она и море,
как стихия испытаний, изменить человека? («Can one change himself? I
doubt», - резюмирует свою «одиссею» герой Мердок) – нет, но понять
себя и ценность человеческого – да. Так в поэзии К. Кавафиса, в  «Ита-
ке»: «Когда встанет время отплыть в Итаку - / Помолись, чтобы долгим
был путь,/ и он будет мирным - / Потому что киклопы, лестригоны, Скил-
ла/ Не в морях, а в твоей душе».6

Эта диалектика художественного словообраза – море, подобное чело-
веку, вечный его спутник и вечный соперник; море, испытующее человека,
одновременно жестокое и спасительное, «холодное» и «благословенное»;
море, способное показать человеку его самого, «горечь души» (Бодлер),
изменить его, не изменяя, а лишь испытывая и заставляя увидеть и узнать
себя настоящего – парадигма, заложенная в «Одиссее» и реализуемая и
интерпретируемая в литературной традиции от Байрона, Гейне, Корнуолла,
Теннисона, Китса и Суинберна до Бодлера, Рембо,  Валери, Фаулза и  Мердок.
Эта парадигма создаёт  литературный диалог – залог  жизни художествен-
ного произведения в перспективе «большого времени».

ЛЕВЧЕНКО А.В., СКУРАТОВСКАЯ Л.И.

раз (image) человека у Бодлера (образ, вероятно, вдохновивший Оде-
на в поэме «The Sea and the Mirror») [13, 105]. Море – «the great sweet
mother», одновременно и мать и любовница, дарящая поцелуи
«hard…strong…like wine», способная единственно укрыть человека в
своих объятьях – любви и смерти – спасая от «триумфа времени»; море
– «fair white mother», способная  «Set free my soul as thy soul is free» - у
Суинберна [14]. Этот образ вечной, «свободной стихии», не только жес-
токой, но и возвращающей человека к жизни, подхватит Валери; его
море – это «мили и мили солнечных идолов» на бескрайне синей и
пенной глади (не отголосок ли это известного моря-вечности Рембо?)5 ,
море – «toujours recommencйe; la mer… me rend mon вme» [15, 219];
почти повторятся эпитеты моря Одиссея у Ф. Ларкина в «The North Ship»:
«the sea, the lifting sea; the sea, the running sea; the sea, the darkening
sea», превращаясь постепенно в  «proud, unfruitful; unforgiving sea» [16].

Однако, как представляется, наиболее близким к гомеровскому
ощущению моря, -  которое одновременно и просто море, и спаси-
тельная и карающая стихия, и само отражение моря в мыслях героя,
и нечто большее – оказывается роман А. Мердок «Море, море». Море
в романе – персонаж не статичный, пребывающий неизменным, как
в рассмотренных  выше стихах, не просто символ, приравниваемый
к иным словообразам и концептам, которые также соотносятся с ан-
тичной Грецией (цщт  и елехиесйб в «Маге» Фаулза). Оно не молчит
в ответ на вопросы «дурака», а посылает испытания и чудовищ (или
отображает чудовищ, которые существуют внутри человека?); море,
как в известной сказке Пушкина, меняет свой образ (состояние и
цвет, как и в тексте поэмы) и «настроение» » –  «lighter green, icy and
pure – a muted faintly radiant grey – a foaming self-destructing fury» -
предвещая «внутренние бури» героев и события романа [17;
7,176,348]; оно лишает человека его близких, убивает друзей (смерть
Титуса и кузена Джеймса), которые гибнут, словно вместо протагони-
ста, из-за его вины и его чудовищ; сам же главный герой, попав в
морскую пучину, словно в пасть Харибды, чудом, по воле моря, ос-
таётся жив (сравним: «Все его спутники в море погибли» Од. V, 110;
«и спутники в море погибли / Все без изъятья, а сам он погибели
чёрной избегнул» Од. XXIII, 331-332). Море мстит герою романа Чарль-
зу Эрроуби за его гордыню, тщеславие, желание быть волшебником
и манипулировать жизнями других людей; жизнь и море – не пьесы
Шекспира, а он не настоящий Просперо, – их не срежиссируешь (го-
меровская параллель: «Совсем его бурное море смирило» Од. V, 454).

6  Перевод М. Л. Гаспарова
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5 Elle est retrouvйe./Quoi? – L’Eternitй./C’est la mer allйe/Avec le soleil.
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стецтва та дослідження визначальних принципів і засобів досягнен-
ня художнього ефекту.

Найголовнішими в науковому інструментарії французького вченого є
поняття «симулякр», «прецесія симулякрів», «імплозія смислу», «слово-тема
(анатема)», «модель символічного обміну» й «естетична втіха». Всі вони
взаємопов’язані в цілісну концепцію дієвого поетичного слова.

З’ясовуючи суть естетичної теорії Ж. Бодріяра, висловленої у мо-
нографіях «Символічний обмін і смерть» (1975) і «Симулякри і симу-
ляція» (1978), зауважимо, що її антисеміотичний потенціал ще не був
об’єктом окремих теоретико-літературознавчих розвідок. Із огляду на
це, ми плануємо в цій статті коротко охарактеризувати найбільш важ-
ливі риси постмодерної концепції слова французького мистецтвознав-
ця, а відтак – пояснити, услід за Ж. Бодріяром, функціональність си-
мулятивних естетичних домінант у різних періодах розвитку мистецтва.

Естетична теорія Ж. Бодріяра тісно пов’язана з його розумінням
міфологічних першооснов культуротворчої діяльності людини. Наші
предки створили поетичне мистецтво, пише науковець, для «віднов-
лення символічного обміну в самому серці слів»*  [1, 321]. Отож, різні
поетичні форми мали мету не прикрашати чи полегшувати людське
життя, а імітувати та розігрувати в людській свідомості й підсвідо-
мості міфологічну модель жертовного прилучення до універсуму.

Фікційний і несемантичний характер словесних «знаків», які з
необхідністю визначають відповідний характер поетичного мислен-
ня, Ж.Бодріяр характеризує за допомогою категорій «симулякр»** і
«прецесія симулякрів»***. Хоча ці терміни мають у його теорії загаль-
нонауковий смисл (тобто стосуються і філософії, й політики, і суспіль-
ствознавства), все ж використовуються дослідником й у контексті
безпосередніх естетичних суджень.

Ґрунтом для власне філологічних розважань французького  мис-
тецтвознавця стають «Зошити про анаґрами»**** Ф.-де-Сосюра, де

Литература
1. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в

гуманитарных науках. – М., 1977. – 200 с.
2. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь: Репринт V изд.   1899 г. -  М.,

1991. – 1370 с.
3. Кристева Ю. Избранные работы: Разрушение поэтики. – М., 2004. –

653 с.
4. Тахо-Годи А.А. Мифологическое происхождение языка «Илиады»

Гомера // Античность и современность. – М., 1972. – с. 196–214.
5. Фаулз Дж. Кротовые норы. – М., 2002. – 640 с.
6. Шталь И.В. «Одиссея» – героическая поэма странствий. – М.,

1978. – 168 с.
7. Tennyson A. Selected Poems. – N.Y., 1993. – 256 p.
8. Ellmann R. James Joyce. – N.Y., Oxford Univ. Press, 1972. –    208 p.
9. Joyce J. Ulysses. – Oxford, 1998. – 980 p.
10. D. Livey. Joyce’s Yeats Reflection. – N.Y., Oxford Univ. Press,

1997. – 147 p.
11. Heine H. Gedichte // www.portablepoetry.com/heine/see/1_html
12. Cornwall B. Selected Poetry // www.upenn.digital.lib.com/poets/cornwall/

seahtml1
13. Baudelaire Ch. Les Fleurs du Mal. – Paris: Calmann Lйvy, 1898. – 412 p.
14.Swinburne A.Ch. Selected Poems and Ballads //

www.upenn.digital.lib.com/poets/sinburne/timetriumphhtml06
15. Valйry P. Oeuvres. – Vol. 1. – Paris: Editions Gallimards, 1981. – 347 p.
16. Larkin’s Everyman Reader // www.portablepoetry.com/larkin/ship/003html
17. Murdoch I. The Sea, the Sea. – L.: Chatto and Windus, 1983. –  503 p.

УДК 82:1
Луцак С.М.,

 докторант кафедри теорії літератури
 і порівняльного літературознавства

Тернопільського національного
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ЕСТЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ РІЗНИХ
ПЕРІОДІВ РОЗВИТКУ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА

(ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ПОЕЗІЇ ЖАНА БОДРІЯРА)

Теорія поезії відомого французького дослідника модерну і пост-
модерну Ж. Бодріяра – справді оригінальне естетико-мистецтвознав-
че явище. Вона спрямована на виявлення специфіки словесного ми-

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

* Цитуючи думки Ж.Бодріяра, всюди зберігаємо правопис, якого дотримувалися
перекладачі. – С.Л.

** Симулякр – це своєрідна річ у собі: «порожні знаки суспільного буття», які
«несуть у собі суспільні відносини і суспільну владу» [1, 88], підтримуючи у внутрішній
структурі певну фікцію смислу.

*** Прецесія симулякрів – явище «народження фактів на перетині їх моделей»,
воно має характер не просто випередження, а «циркуляційного замикання»
амбівалентних компонентів (т.зв. імплозія смислу), у результаті чого миттєво
вияскравлюється найістотніший зміст [1, 27-28]. 

**** Анаграма [< ана… і гр.gramma – буква] – 1) переставляння літер і складів у слові
чи групі слів, унаслідок якого утворюються нові слова (тіло – літо, мука – кума); 2) зворотне
читання слова, яке дає слово з новим значенням (кіт – тік, рис – сир); 3) утворення псев-
донімів та інших імен шляхом зворотного читання власних імен із додаванням букв або
скороченням їх [4, 73].
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4. характеристика процесу залучення всіх конститутивних елементів
мови до взаємообміну (т.зв. «режим натякання», техніка дотепу і под.)
[1, 325-327, 346-360];

5. розгляд антагоністичності поетичного і дискурсивного на прикладі
т.зв. фігур мови (тропів і стилістичних фігур)* **;

6. обґрунтування ідеї художньої комунікації не як конструктивного
повідомлення (і навіть – не поліфонії), а як моделі симуляції.

Ж.Бодріяр у своїх працях не обмежується аналізом лише катего-
ріального статусу поняття «симулякр». Він пропонує досить цікаву
схему розвитку світової культури як містифікаційної практики, де «з
доби Відродження, паралельно зі змінами закону цінности, змінили-
ся три порядки симулякрів» [1, 85]. Логіку його концепції можна пред-
ставити у вигляді такої таблиці.

Домінування кожного з названих симулякрів визначало, за словами
Ж.Бодріяра, відповідний характер культури, політики і мистецтва. Ми
зупинимося лише на вказаних філософом естетичних рисах, оскільки
саме вони є предметом нашого аналізу.

Мистецтво часів дії природного закону цінності шукало у речо-
вині та формі «синтетичну субстанцію, котра непідвладна смерти – це
незнищенний артефакт, який ґарантуватиме вічність влади» [1, 90]. Лю-
дині у таких творах відводилася роль «головного учасника в природно-
му театрі говоріння», вона була пречудовим двійником реального, фан-
томність і довершеність якого воістину лякає [1, 91].

Естетична домінанта промислової доби мала на меті спростити
театральну ілюзорність попереднього періоду. На зміну фантому при-
родності прийшов симулякр вартості: «перехід від підробки до (ре) про-
дукування» зумовив зображення «реальности без образу, без відобра-
ження, без позірности». Люди теж «отримали статус машин – як їх мінія-
тюрний еквівалент» [1, 93].

були сформульовані такі правила поетики*****, сенс яких, на диво, не
був вловлений і розвинутий жодним філологом. Актуалізуючи їх, Ж.
Бодріяр по-деконструктивістськи майстерно руйнує усталені штам-
пи, деієрархізуючи систему традиційних категорій. У результаті його
наукові тексти сприймаються як мерехтливе обігрування ідей, покли-
кане втягнути читача в когнітивно-комунікативний простір, де існують
свої закони і моделі взаємодії.

Описуючи  закони, Ф.-де-Сосюр уточнює: «поезія розчленовує
звукову субстанцію слів, для того щоб утворити з неї або акустичні,
або значеннєві серії, коли вона обігрує якесь ім’я» [1, 309]. Ідею роз-
ділення-обігрування Ж. Бодріяр вважає, услід за Ж. Старобінскі («Le
mots sous les mots», Gallimard, 1971), визначальною в концепції
лінгвіста. Такими міркуваннями, – стверджує французький естет, –
Ф.-де-Сосюр «пояснив нам, звідки ж походить утіха, котру ми отри-
муємо від поезії, – втіха від того, що вона ламає “засадничі закони
людського слова”» [1, 310]. «Закон поезії полягає в тому, щоб внас-
лідок строго визначеного процесу зробити так, аби не лишилося нічо-
го». «Поетика – це повставання проти своїх власних законів. Сам
Сосюр ніколи не формулював такого підривного висновку» [1, 311].

Деконструктивістське руйнування коду семіотики у праці Ж. Бод-
ріяра можна коротко описати за допомогою таких тез:

1. заперечення смислової цінності, глибинної сутності поетичного
висловлювання* ;

2. аналіз художніх «знаків» не з погляду взаємозумовленості змісту
та форми, а в плані матеріальної актуалізації амбівалентності* *;

3. пояснення ефекту поетичної втіхи як «ліквідації значеника» й «анаґ-
раматичного розрішання позначника» [1, 327];

  СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТЕОРІЇ

***** Головні правила поетики за Ф.-де-Сосюром: 1. закон парності – всі голосні
і приголосні мають містити «парне число»; якщо ж «утворюється залишок», то він
мусить компенсуватися в наступному вірші; 2 .закон слова-теми – «складаючи вірш,
поет використовує звуковий матеріал, що міститься у слові-темі»; анаграматизуючи,
вірш відтворює передусім послідовність голосних [цит. за 1, 308].

* «В поезії ключ остаточно втрачено, – пише Ж.Бодріяр. – В цьому й полягає
різниця між простим задоволенням від криптограми (це всі види знахідок, де операція
у підсумку дає завжди позитивний залишок) і символічним випромінюванням поезії.
Інакше мовлячи, якщо поезії до чогось і відсилають, то це завжди НІЩО, неіснуючий
елемент, нульовий значеник. Саме оце запаморочення від цілковитого розв’язання,
котре залишає абсолютно порожнім місце значеника і референта, і становить чарівну
потугу поетичного слова» [1, 326].

** Амбівалентна модель мислення, за словами французького мистецтвознавця,
«обіймає саму лоґіку судження»: при такому знятті еквівалентності речей «поетичний
значеник» стає простором, де «Не-буття переплітається з Буттям, і таким чином, що
це геть збиває з пантелику». Саме таким чином виникає поетичний ефект – як змикання
протилежностей, їх взаєморозчинення; воно «вкидає нас у безодню поезії» [1, 341],
сугестуючи, подібно до акту ініціації, враження подолання роздільності світу.

 

Ч асов и й період  
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* **Скажімо, у метафорі Ш.Бодлера «любострасні меблі», – за твердженням
дослідника, – поетичний ефект «випливає з того, що в короткому замиканні цих двох
слів меблі вже перестають бути меблями, а любострастя любострастям, меблі ста-
ють любострасними, а любострастя – мебельним, себто нічого не залишається від
розділености цих двох полів смислової цінности…; тільки розчинившись одне в дру-
гому, вони набувають поетичности» [1, 341-342].
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реальності за допомогою «об’єктива»); метафорично цю особливість худож-
нього світу науковець називає паноптичною системою [2, 44-46].

Усі художні стилі, споріднені з гіперреалізмом (сюрреалізмом), мали, за
твердженням Ж. Бодріяра, мету «руйнування порядку смислу» [2, 224]. Це
була естетична революція ХХ століття – «революція постмодерності, яка є
велетенським процесом руйнування смислу, рівним попередньому руйну-
ванню видимого. Те, що вражає своїм смислом, гине від смислу» [2, 225].

Характер зміни естетичних симулякрів другого і третього порядків
Ж. Бодріяр наочно ілюструє шляхом аналізу т.зв. ефекту Бобура* .
«Наша єдина культура, по суті, це культура енергоносіїв, культура
очищення, крекінґу, розщеплення культурних молекул та повторного
сполучення їх у продуктах синтезу. Бобур-Музей прагне це прихова-
ти, та Бобур-Каркас заявляє про це на повний голос. І саме в цьому
криється глибинна причина краси каркасу та поразки внутрішнього
простору. За будь-яких умов сама ідеолоґія «культурного виробниц-
тва» є антитезою до будь-якої культури…, бо культура – це місце
втаємничення, спокуси, ініціяції, символічного обміну, обмежене за
розміром і найвищою мірою ритуалізоване. І в ньому ніхто ні до чого
не здатний. Тим гірше для мас, тим гірше для Бобура» [2, 96]. «Хоча
фантазматичне утримування сенсу всередині споруди й контрастує з
зовнішньою імітацією сюрреальності, все ж їх об’єднує культурна
домінанта симулякра», – приблизно так можна сформулювати суть
бодріярівського аналізу Бобура. У результаті такої імплозії смислу
виникає ефект «відстрашування»: «людей прирікають на те, щоб вони
використовували всю свою енерґію на індивідуальну оборону» [2,
93]. Культурну доцільність цієї пам’ятки Ж. Бодріяр формулює вель-
ми промовисто: «Маси поспішають до нього [Бобура. – С.Л.], щоб
насолодитися цим зануренням у смерть, цим розчленуванням, цим
операційним проституюванням культури, яку, нарешті, насправді зни-
щено, включно з контркультурою, котра є лише її апофеозом» [2, 99].

Як бачимо, сучасна культура, за логікою Ж. Бодріяра,  на остан-
ньому етапі свого розвитку повернулася до тих моделей мислення,
які були властивими для первісного суспільства. Єдина відмінність
новітньої амбівалентної когнітивної моделі від міфологічної – це ігро-
ва реальність, за допомогою якої тепер відновлюється безпосе-
редність вічної моделі символічного обміну. Ця риса сучасного мис-

Симулякр третього періоду привів до «метафізики недетерміно-
ваности й коду» [1, 98]. Трансцендентність змінилася іманентністю, «кот-
ра відповідає набагато вищій стадії запаморочливого маніпулювання
суспільними відносинами» [1, 102]. Фантом іманентності розігрувався у
т.зв. гіпермистецтві як своєрідна реалістична симуляція генетичного коду.
З цього приводу Ж. Бодріяр зазначає: знаки коду «неможливо прочита-
ти, вони не підлягають жодним інтерпретаціям, на глибину цілих світло-
вих літ вони поховані у вигляді проґрамних матриць у «біолоґічному»
тілі, – чорні скриньки, де зріють всі команди, всі відповіді. Це кінець
театру репрезентації, знакового простору, знакового конфлікту і знаково-
го безгоміння – лише чорна скриня коду, молекула, що виробляє сиґна-
ли, котрі нас просвічують напрозір, пронизують запитаннями / відпові-
дями, немов сиґнальними променями, невідступно тестують нас за на-
шою ж таки проґрамою, що записана в клітинах» [1, 99].

Кодовий характер симуляції смислу – естетична домінанта гіпермистец-
тва. Її аналізові Ж. Бодріяр присвячує багато сторінок своїх праць, – ймовір-
но, з тієї причини, що вважає найбільшою помилкою теоретиків літератури
спробу поставити семіотику на службу поетиці [1, 338].

Найголовніші риси гіперреалізму, підмічені Ж. Бодріяром, можна уза-
гальнити до таких тез:

1. «Вся реальність стала грою в реальність», тобто реалістичною
симуляцією;

2. Підтримання фікції смислу відбувається за допомогою таких
методик::

·кодування реальності через формулу бінарності (зображається фан-
тасмагоричний світ галюцинацій, марень і под.; характерні візії самовідоб-
раження, пов’язані з роздвоєнням об’єкта, а іноді й суб’єкта; розділення
ціннісної позиції суб’єкта викладу привело до появи т.зв. «передавача по-
гляду»);

·широке використання прийомів рефракції, у результаті чого виникав
ефект серіальності, дублювання, розмноження.

3. Активна залученість суб’єкта – як певна «ігрова причетність»;
4. «Страх перед референцією» симулятивно «долається» через

маніпулювання художніми засобами (т.зв. «тропізмами»): «в цю про-
галину провалюється вся еколоґічна еванґелія відкритих систем з
неґативним чи позитивним зворотним зв’язком, з усією ідеолоґією
регулювання через інформацію» [1, 99-125];

5. Реальне на гіперреальне перетворює «насолода від мікроскопічної
симуляції» (цьому сприяє запаморочлива точність викладу, глибоке зану-
рення у смисл шляхом «фіксації на плівку» реального, «вирізання шматка»
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* Бобур – просторічна назва культурного закладу в Парижі, покликаного популя-
ризувати різні форми сучасного мистецтва. Зовні будівля нагадує новітній нафтопе-
реробний завод. У середині цього промислового «каркасу» розміщені Національний
музей сучасного мистецтва, Департамент культурного розвитку, Громадська бібліо-
тека інформації, Інститут пошуку і координації в галузі акустики та музики [2, 91].
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ностей, антропологии вплоть до литературоведения и лингвистики.
Однако странным образом один дискурс не становился еще предметом
системного изучения с точки зрения его мифотворческих потенций и
стратегий. Имеется в виду дискурс патриотический.

Что патриотические чувства, концепты, идеи и символы являются
могучим катализатором, т.е. одновременно и порождением, и
породителем мифов и неомифов, - факт общепризнанный. Но какими
путями, в каких парадигмах и вариантах идет этот мифотворческий
процесс, – проблема, для гуманитарных наук почти целинная. Обзор
новейших теоретических концепций и методологических подходов к ней
показывает: либо авторами тщательно изучается миф, но слабо
анализируется патриотизм, либо, наоборот, внимание исследователей
сосредоточено на патриотизме, и лишь попутно (во всяком случае, с
недостаточной степенью обобщенности) освещается миф и неомифы.

Кроме того, тенденции патриотической мифологизации рассматриваются,
как правило, в эксцессных этноисторических ситуациях: на фоне войн,
внутренних или внешних; эмиграций, депортаций и репатриаций; распрей
социальных, конфессиональных или национальных. Нельзя отрицать, что в
условиях эксцесса мифомышление особенно активизируется, отвечая, т.о.,
на «бури гражданские и тревогу», пытаясь их объяснить и заново сплотить
расколовшееся коллективное сознание. Однако патриотический миф
продолжает работать и в периоды «нормальные», мирные. По существу, он
беспрерывен и бесконечен. Зато меняются его формы, сдвигаются его
варианты: от традиционных, позитивных – к нетрадиционным,
амбивалентным или негативным. Эти вторые выступают как контр-мифы по
отношению к вариантам более привычным, «правильным», каноническим.

Рассмотрим варианты патриотического мифа подробнее. Для этого
попробует выстроить их в определенную шкалу (или, по модному ныне
широкому термину, парадигму). В качестве условного наименования каждого
из вариантов воспользуемся спектральными цветообозначениями –
символикой цвета. Такой «язык символов» не только удобен, но и достаточно
адекватен «языку мифа».

«Белый миф». Его слоган: «наша земля – священная (благословенная,
святая)». Основные коннотации – религиозные. Мифологический хронотоп
– «райский (храмовый)». Мифологические герои – святые, поэты-«жрецы»,
мудрецы. Основные мифомотивы – освящение, обновление, спасение.

«Золотой миф». Его слоган: «наша земля – всемогущая (великая,
непобедимая)». Основные коннотации – властные, государственные.
Мифологический хронотоп – «царский (столичный, придворный)».
Мифологические герои – правители, вожди. Основные мифомотивы –
покорение, всемогущество, прославление.

НОВИКОВА М.А.

тецтва найбільше сприяє аналізові естетичної втіхи, бо співвідносить-
ся з її безреферентністю. Саме тому, очевидно, всі базові категорії своєї
естетичної концепції  Ж. Бодріяр виводив із характеристики несеміотич-
ного та містифікаційного мистецтва нашого часу.

У деконструктивістській теорії поезії Ж. Бодріяра визначальною є
ідея симулятивності будь-яких символічних форм. Вважаючи амбіва-
лентну логіку поетичного судження фікційною і несемантичною, науко-
вець докладно характеризує такі домінантні мистецькі фантоми різних
періодів розвитку мистецтва, як природність, вартість та кодування.
Найбільшу увагу він приділяє дослідженню кодової моделі симуляції в
сучасній гіперкультурі (мистецтві гіперреалізму).

Ґрунтовність і цілісність наукової концепції Ж. Бодріяра щодо симуля-
тивного характеру естетичних домінант дозволяє говорити про можливість її
використання при аналізі конкретних художніх фактів, які належать різним
мистецьким епохам. Таке завдання можна вважати особливо перс-
пективним у сучасній поетиці.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: МИФЫ И КОНТР-МИФЫ

Мифотворчество в разных дискурсах стало за последние годы
актуальной и широко востребованной темой научных исследований в
самых разных областях, от социологии, политологии, истории менталь-
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не антимифами, а контр-мифами. Их функция – разрушить мнимые идеалы,
ложные представления, неистинные ценности, внедрявшиеся с помощью
канонических патриотических мифов. Однако и «кощунственность», и
«ненавистничество», и «оскорбительность» подобных контр-мифов
иллюзорны. На самом деле их носителями движет именно любовь к
отчизне, но любовь или «безумная» (по блоковской формуле), т.е.
парадоксальная, утверждающая себя от противного, или, наоборот,
горько-трезвая, зорко-требовательная, критичная (или даже
сатиричная) уже в адрес не «других», а «своих».

Литература и литературы (в нашем случае – шотландская поэзия и
ее поэты) очень сложно, не прямолинейно реализуют все названные
виды патриотического мифа. Начать с того, что существенно меняется
сам объем ключевого концепта «Родина», «наша земля». Территориально
– он расширяется от «моего селения», «моей округи» («земля отцов»,
«вотчина») до «нашего (малого) государства» (герцогство, графство,
раннефеодальное «королевство») и далее, вплоть до «нашей державы»
в современных границах Шотландии. Социально – «Родина»
эволюционирует от пространства, где действует законы «нашего рода»,
- затем «нашего» родового союза (племени, народа), – затем
собственного государства. Конфессионально – Родина всегда остается
землей, где жива «наша вера», «вера наших отцов». Но вот которая из
«наших» вер и вера которых из «наших» отцов, - этот вопрос так же
постоянно остается открытым.

Как соотносится патриотическое мифотворчество с национальной
историей и историей национальной культуры? Шотландский опыт и здесь
преподносит свои парадоксы. Кажется аксиоматичным, что позитивные
патрио-мифы – это мифы триумфальных исторических периодов. «Белый
миф» должен сопутствовать становлению нации, «золотой миф» -
расцвету ее державности, «зеленый миф» - подъему ее экономики и
культурной жизни. Негативные же патрио-мифы будут активизироваться
в периоды национального упадка.

На самом деле (как показывает поэзия Шотландии), с такой
прямолинейной последовательностью действует не мифы, а идеологемы –
или их предельно утилитарная разновидность, политологемы. У мифа другие
функции, и среди главных – функции компенсаторная и меморативная.
«Золотым векам» этноистории мало нужны «золотые мифы». (Для Шотландии
это недолгое время правления королей Иакова (Якова) III и Иакова (Якова)
IV, на стыке XV и XVI веков.) Максимально бурно и притом канонически
«правильно» патрио-мифы творятся в периоды обострившейся социальной
и этнической борьбы. Именно тогда позитивное мифотворчество начинает
воспевать «нас»: «нашу» землю, «нашу» историю, «наш» народ, «нашу»

НОВИКОВА М.А.

«Зеленый миф». Его слоган: «наша земля – самая  уютная (красивая,
удобная для жизни)». Основные коннотации – природные,
хозяйственные. Мифологический хронотоп – «садовый». Лес, поле, луг,
степь, даже ремесленные и промышленные зоны выступают как
иновоплощения «прекрасного сада». Мифологические герои – труженики,
культуртрегеры. Основные мифомотивы – возделывание целины,
внедрение хозяйственных и культурных  новшеств.

«Кровавый миф». Его слоган: «наша земля – самая пострадавшая» (от
любых насилий, внутренних или внешних). Основные коннотации – военные.
Мифологический хронотоп – битва (набег, резня). Мифологические герои –
мученики, вожди сопротивления. Основные мифомотивы – насилие,
жертвоприношение, подвиг, священная война.

«Серый миф». Его слоган: «наша земля – самая убогая (скудная,
жалкая, бедная, беспомощная, бездарная)». Основные коннотации –
животные, иронически и сатирически переосмысляющие все
предыдущие мифы. Мифологический хронотоп – пустошь (трясина).
Мифологические персонажи – глупцы, скотоподобные работяги, трусы,
льстецы, предатели. Основной мифомотив – бесплодные усилия.

«Черный миф». (Возможно, по мировой символике цвета его уместнее
было бы именовать мифом «фиолетовым», т.е. «демоническим».) Его слоган:
«наша земля – самая грозная (буйная, угрюмая, беспощадная)». Основные
коннотации – хаотические, стихийные, звериные. Мифологический хронотоп
– пучина, руины. Мифологические персонажи – агрессивные войны, зверские
борцы. Основные мифомотивы – буря, шторм, пожар, облава, погром.

Нетрудно увидеть: перечисленные разновидности единого мифа
распадаются на две части по аксиологическому (оценочному) признаку.
«Белый», «золотой» и «зеленый» варианты – это позитивные виды
патриотического мифа. «Кровавый», «серый» и «черный» варианты – это
виды негативные.

Но вправе ли мы относить негативные мифы к патриотическому
сознанию? К патриотическому дискурсу? С нашей точки зрения, это и
возможно, и необходимо – при одной, но принципиальной оговорке.

В рамках традиционного патриотического мировосприятия посредством
негативных мифов описываются и осмысляются «они» - чужаки, враги,
«антипатриоты». Тогда и мифы эти играют роль антимифов (или точнее, мифов
враждебного, чужого антимира - иномирия ). Иначе выглядит их роль, когда
негативные мифы вторгаются в «наше» пространство, прилагаются к «нашим»
людям, событиям, конфликтам. Сам патриотизм тогда начинает
расслаиваться, раскалываться, делается конфликтным не внешне, а
внутренне. Перефразируя А.Блока, он объединяет теперь «и отвращение к
отчизне, и к ней безумную любовь». Негативные мифы становятся теперь
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Воплощена эта поэтическая концепция в серии мифов и анти–мифов.
Среди них – 1) основополагающий миф  о Вечном Шотландце. 2) Миф о
рождении «нашего народа» (миф этногонический) из «любовных объятий»
разных племен. 3) Миф о всеевропейской (и даже евразийской) отзывчивости
«нашего» народа: «мы» умеем слышать и языческую «песню Финна», и
христианскую «Мунга проповедь»,- при том, что в реальной истории эти
два мировидения были несовместимыми. 4) Миф о «выковывании» нации
даже ее врагами (например, Эдуардом I Английским, «Молотом
Шотландцев»,- именно он «из нас шотланцев сделал»). 5) Апокалиптический
миф о Родине – «прекрасном саде», обращенном в «пустошь»; сделано
это исключительно внешним насилием (Реформацией, отождествленной со
вторжением английских войск Оливера Кромвеля). 6) Последний
«государственный миф» Шотландии – о принце Чарльзе Стюарте
(«Красавчике Чарли»), пытавшемся вернуть себе «уворованную корону».
7) Эмиграционный миф, причем в нескольких хронологических вариантах:
шотландцы – «бойцы и купцы», а также ученые европейского Средневековья;
шотландцы–путешественники и землепроходцы в «краях снегов и солнца»
(XVIII-XIX вв); снова ученые, «умы опасные» ближайшим, но
недружественным, имперским народам (здесь англичанам), а потому
ушедшие «служить в другие страны». 8) Завершающий миф – о братском
застолье «всего народа», всех соотечественников, даже «врагов былых»
в едином пространстве общенациональной памяти.

Легко увидеть: поэма Т. Скотта охватывает всю парадигму
патриотических мифов. Причем охватывает она их в канонически
«правильной» версии: «белые», «золотые» и «зеленые» мифы описывают
«нас»; «кровавые», «серые» и «черные» мифы рисуют «их», недругов.
Но та же парадигма (кроме «зеленого» мифа) вывернута наизнанку,
реверсирована и превращена в контр-мифы в столь же репрезентантных
текстах Э. Мьюира: «Шотландия, 1941 год» и «Шотландия зимой».

Первое стихотворение посвящено кануну 1100-летию шотландской
государственности (приблизительно 843 г.). Второе стихотворение сводит
лицом к лицу всю шотландскую историю, начиная от «безгосу-дарственных
племен», - и обыденный зимний день современной сельской Шотландии.
Тем самым противопоставляются два образа Родины: Родина «натуральная»,
внеполитическая и «внеисторическая», занятая мирным трудом, – и Родина
политизированно-мифологизи-рованная: Родина «проказы и войны»,
«самодержцев» и придворных «песнетворцев», Родина «битв без числа», а
после них – пространство «руины». Девочка, бегущая на мельницу за водой,
стуча по мерзлой шотландской земле каблучками, «не мудрствует» о величии
Родины. Она даже не помнит ничего об этом величии – ни в его трагическом,
ни в его победоносном изводах; она живет «без славы и без мук». Век ее
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веру, «наш» язык. Негативное же мифотворчество обрушивается на «них»
(или, в полемических жанрах на «вас»): всех «не наших», со всеми их
социокультурными характеристиками. (Для Шотландии это длительная полоса
Реформации, Воссоединения с Англией и сопротивления этому
воссоединению, вплоть до двух вооруженных восстаний, 1715 и 1745 годов.)

Периоды этнодепрессии, национального упадка тоже активизируют
мифотворчество, однако встраивают патрио-мифы в иную парадигму:
конфликтную не относительно внешних врагов и чужаков, а относительно
«своих», «нас». Позитивные мифы становятся ретро-мифами, мифами
ностальгическими («как молоды мы были», «как верили в себя», цитатой
из Б. Ахмадулиной). Негативные мифы вступают с ними в конфликтный
диалог. «Черные мифы» оспаривают мифы «белые»; «серые мифы»
опровергают мифы «зеленые» и «золотые». Это позволяет национальному
менталитету и критически переосмыслить свое историческое прошлое
(а чтобы переосмыслить прошлое, его тоже нужно воскресить), и через
деконструкцию этого прошлого и настоящего произвести его
реконструкцию – заново «собрать» самих себя.

Как этот процесс выглядит в зеркале шотландской поэзии? Рассмотрим
крупным планом двух весьма репрезентативных поэтов XX века: Т. Скотта и
Э. Мьюира. Оба представлены в нашей антологии своего рода текстами-
компендиумами наиболее популярных мифов и контр-мифов патриотического
дискурса. Дадим вначале перечень этих мифов и контр-мифов, а затем
проанализируем их мифотворческие стратегии авторов.

Ярчайшим текстом-репрезентантом патриотического мифа безусловно
является поэма Т.Скотта «Фергюс, Вечный Шотландец». Ее главный герой
(давший название самой поэме) - лицо реальное. Это вождь скоттов, живший
в конце II – начале III вв., чьи потомки, в союзе с пиктами, положили основание
правящей династии МакФергюсов, просуществовавшей до VШ века. Однако
из лица исторического автор делает героя мифологического – «Вечного
Шотландца»: того, кто живет «столетия, не годы», кто сопровождает
все ключевые события шотландской истории и постепенно вырастает
до символа всей нации.

Краткое резюме, вытекающее из использованных Т.Скоттом
патриотических мифов, может быть таково. «Наша» Шотландская сущность
вечна (во времени) и едина для всех «нас». Как бы ни были враждебны в
«нашей», эмпирической истории разные религии, этносы, социогруппы, они
равно составляют «нашу» память, «нашу» культуру, «нашу» общность. Все,
кто помог «нам» стать «нами» - это «наши» герои (даже если в истории они
были не «нашими»). В «других» историях и культурах «наше» присутствие
всегда было обогащающим и позитивным, хотя «мы» не получали за это
надлежащего признания.
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конечном счете, «внелогичная логика» мифомышления. Ни про один
из их мифов и контр-мифов нельзя сказать, что они ложны или
напротив, истинны. Они – мифологичны.

Бесполезно было бы указывать Т. Скотту на то, что, например,
объединение пиктов и скоттов в шотландцев отнюдь не сводилось к
«любовным объятиям» или что «нива золотая» Шотландии до Реформации
была столь же обильно полита кровью, как и во времена Реформации. Столь
же бессмысленно корректировать Э. Мьюира, напоминая, что простая
девочка, бегущая за водой, тоже вскормлена патриотическими мифами.
Это подтвердила трудовая шотландская эмиграция, которая унесла с собой
по всему миру и песни Бернса, и легенды В. Скотта, и предания о мифогероях
своего народа Брюсе и Уоллесе, Марии Шотландской и «Красавчике Чарли»
(ср. неомиф о еще одном «Великом Шотландце», Джоне Кеннеди).

В итоге поэты выстраивают единый патриотический миф с двумя
разнонаправленными векторами: «конструктивным» и «деконструк-
тивным», «позитивным» и «негативным», «героизирующим» и
«дискредитирующим». Эти векторы, взаимодействуя друг с другом, как
раз  и обеспечивают мифу его жизнестойкость, но и динамизм, полива-
риантность, не давая ему превратиться в набор недолговечных и жестко
заданных политологем.

Возможен ли какой-либо иной, не сугубо идеологический, но и не
мифологический подход? Иная модель патриотизма – скажем, на основе
не мифа, но миссии? Эти вопросы предполагается обсудить в другом
нашем сообщении.
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короток, но реален; зимние ощущения просты, но реальны; конец ее земной
жизни не будет ни политизирован, ни мифологизирован, в отличие от королей
и лордов, лежащих на «каменной ложе» своих усыпальниц. Но не они
верифицируют её существование, не они придают ему подлинность и задают
меру, а наоборот: она ставит под сомнение (или, по меньшей мере, под
суровою проверку) онтологическую подлинность их величия.

Такой взгляд на Родину меняет и сам патриотический дискурс.
Главным его инструментом становятся контр-мифы. «Белому» мифу
Т. Скотта противостоит «черный» контр-миф Э. Мьюира («Гордость без
дна, а дерзость – так до тла // В державу всех нас сбила – и убила»).
«Золотому» мифу возражает контр-миф «серый»: «Богатый плод
духовных поражений, // Глухих углов домашние божки, // Вот Вальтер
Скотт и Бернс: убогий гений, // Убогого народа классики». Или
несколько выше: «Вот наша жизнь: лишь деньги, хлам и дым». Даже
трагико-героический «кровавый» миф денонсирован все теми же
«серым» и «черным» контр-мифами. «Битвы без числа», оказывается,
«придуманы» (т.е. народу Шотландии не нужны), а «бронза летописца»
- лишь «дутая ложь» и «хвастливая слава».

Общее резюме из этих контр-мифов можно составить такое.
Реальная жизнь реального населения в координатах реального
времени и пространства в патриотический миф (или мифы) не
укладывается. Совместить их невозможно потому, что миф работает
со мнимостями, цель его апологетична, а плата за попытки его
воплощения непозволительно высока. Миф действительно очень и
очень интересуется «державотворчеством» и «нациетворчеством». Его
совершенно не интересует, чем и скольким должен за них заплатить
«наш народ».

Что же дает основания считать, что контр-мифы не убивают, а только
трансформируют и по-своему обновляют миф патриотический? Иначе говоря,
что контр-мифы остаются именно мифами, а их мифоразрушающая функция
не исключает второй (и неотъемлемой) функции – мифосозидающей?

Миф принципиально не способен уничтожить другой миф – он
способен лишь его заместить мифом новым. Мифологический
универсализм преображает любую историческую и топографическую
конкретику, ибо любые реалии превращает в символы, а главные
символы возводит в ранг мифем. Миф избирателен, интерпретативен
и оценочен, причем и его отбор реалий, и его интерпретации, и его
оценки всегда множественны, ибо миф опирается на коллективное
бессознательное, делая его «коллективным осознаваемым». Поэтому обоим
авторам (как и прочим создателям «шотландского мифа») свойственна
«неправая правота», «непоследовательная последовательность», а в
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текстов, которые были некогда весьма популярными, входили в куль-
турный фонд нации и потому не могут быть изъятыми.

С другой стороны, интерес к массовой культуре, который прояв-
ляют ныне междисциплинарная антропология и современные циви-
лизационные подходы, закономерно обращает внимание исследо-
вателей в поисках источников и аналогий  к культуре тоталитар-
ного типа, которая формировалась также и в Украине в 30-е годы.
Именно культурная антропология первой поставила вопрос о пере-
смотре отрицательного отношения к так называемому „методу соц-
реализма”, который в переводе заголовка книги Б. Гройса получил
название „стиль Сталин”2 . Так или иначе, ключом к пониманию этого
типа культуры может стать рассмотрение ее в контексте массовой
культуры Европы и Америки 30–50-х гг. минувшего столетия3.

Тактическая ошибка русского и украинского литературоведения
80 – 90-х гг., которое вычеркнуло соцреализм из списка артефактов
культуры, состояла в том, что был абсолютно проигнорированным
путь массовой коммерческой литературы Европы и Америки в те
же 30-е гг. От него массовая культура соцреализма отличалась
разве тем, что заказчиком, который платил деньги авторам, был
не среднестатистический потребитель, а само государство с соот-
ветствующими властными структурами. Суть при этом не изменя-
лась. Грандиозный феномен массовой культуры ХХ столетия
не просто выскальзывал из поля зрения исследователей, а сво-
дился к смешению этического и эстетичного при доминирова-
нии этических оценок.

Прыжок в описаниях тоталитарной культуры как цивилизационно-
го феномена, не связанного с этическими оценками, был сделан в
cultural studies, в контексте истории и теории культуры. Цивилизаци-
онные подходы в описаниях тоталитарной культуры, закрепление за
нею статуса научного артефакта изменили бывшее полное отрица-
ние ее культурного значения и, соответственно, обособление соцреа-
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СОВЕТСКИЙ СОЦРЕАЛИЗМ 30-Х ГГ.
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И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
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Тема Украины как перекрестка цивилизационных путей Европы при-
обрела особую актуальность в связи с ревизией культурной истории ХХ
века, а именно, с необходимостью разграничения концептов «свой -
чужой» в том стилистическом дискурсе 20-80-х гг., который традицион-
но называется социалистическим реализмом и до сих пор стереотипно
мыслится как нерасчлененный феномен советской многонациональной
культуры. А,  вместе с тем, несмотря на историческую замкнутость это-
го культурного образования, оно не было уникальным в цивилизацион-
ном аспекте, как и не было монокультурным. И если первое сегодня
активно изучается и исследуется, то второе пока остается в тени.

История культуры значительной части материковой Украины, на-
чиная с 20-30-х гг., оказалась связанной с тем культурологическим
феноменом, который ныне в зарубежных, в том числе российских,
исследованиях получил почти терминологическое название „стали-
низм”, имевший международные, а не только национальные, изме-
рения и амбиции. Ошибочным в связи с этим было бы также считать
украинский соцреализм навязанным украинской культуре извне, а
именно, российским тоталитаризмом. „Говоря о „советском тоталита-
ризме в Украине”, – считает, например, украинский исследователь
И. Дзюба, – следует […] принимать во внимание и то, что он не был
просто механическим перенесением в Украину русского большевис-
тского тоталитаризма”, а был самостоятельным явлением.1

Особенно это касается исторического периода 30-х гг., когда фор-
мировались культурные стереотипы тоталитаризма. Пришло время
беспристрастно посмотреть на литературные процессы 30-х гг. в кон-
тексте мировой культуры, с точки зрения имманентного  развития оте-
чественной культуры в дискурсе европейского модернизма – аван-
гарда – постмодернизма и предложить  новые освещения и оценки

2 Гройс Б. Утопия и обмен. Стиль Сталин. О новом: Статьи. – М., 1993; Гройс
Борис. Gesamtkunstwerk Сталин: Статьи. – М.: Художественный журнал, 2003.– 321с.

3 См.напр.:Brandenberger David. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and
the Formation of Modern Russian National Identity, 1931—1956. — Cambridge (MA):
Harvard University Press, 2002. – 378 p.; Бойм С. Общие места. Мифология повседневной
жизни. – М.: Новое литературное обозрение, 2002; Бойм С. Китч и социалистический
реализм // НЛО. – 1995. – № 15;  а также: Бойм С. Конец ностальгии? // НЛО. – 1999.
– № 39;  Козлова Н. Н. Социалистический реализм как феномен массовой культуры
// Знакомый незнакомец:  соцреализм  как историко-культурная проблема.– М., 1995.–
С. 208; Гундорова Т.І. Соцреалізм як масова культура // Сучасність. – 2004. – № 6;
Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч //  Критика. – 2005. – №1-2. –
С.32-37
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Ведь речь идет о культуре, находившейся всегда исторически на
перекрестке цивилизаций.

В своем собственном самосознании, как полагает Б. Гройс, соц-
реализм поставил себя в оппозицию ко всей западной культуре, он
не находит себе места в западной культуре и потому определяет
себя как ее тотальную альтернативу. „Российско-советская культу-
ра” оказывается «другим», «чужим» относительно культуры За-
пада, полагает исследователь. Впрочем, именно в русле нацио-
нальной самоидентификации состоит наиболее уязвимое место этой
изысканной и элегантно  выстроенной концепции9 .

Дело в том, что в ней не различаются концепты „советский” и „рос-
сийский”, хотя иногда сомнения в тождественности понятий возникают. Рас-
сматривая стратегии репрезентации собственной этнической идентичности
в контексте западных институций „высокой” культуры (в границах дискурса
cultural identity), исследователь утверждает, что особенность советской куль-
туры состоит в том, что ей не присуща определенная специфическая наци-
ональная форма, которая могла бы быть использована западными куль-
турными институциями в качестве „другого” по отношению к норме
европейского модернизма. Б. Гройс не разграничивает национальные типы
культур внутри соцреализма в своей оппозиции советского – модерному.
Закономерным результатом такого подхода является ограничение опыта
соцреализма лишь русской литературой. Центральным моментом декла-
рируется напряжение на границе между «советским» (которое полнос-
тью идентифицируется с русским) и  «несоветским» (которое отожде-
ствляется с западным). Как следствие, советское или русское оказывает-
ся внутренней самоидентификацией самого текста, поскольку именно оно
„просматривается” читателем в процессе чтения. Для такого читателя
реальной является „советская травма границы”.

Вместе с тем, ориентация на описания единой модели соцреа-
лизма как исключительно русского феномена не учитывает именно
этот рецептивный аспект границы. Не для всех национальных кате-
горий читателей империи соцреализма абсолютной была „трав-
ма границы”, хотя бы по той причине, что некоторые из этих
читателей исторически, географически и ментально проживали
именно на границе между Западом и Россией. Имеем в виду прежде
всего  украинский аспект темы. О какой травме границы можно вести
речь, например, относительно западноукраинского читателя, который
сам был географически на Западе, или читателя средней Украины, ко-
торый именно русский соцреализм воспринимал как экзотическое для

лизма от мирового культурного процесса4 . Сталинский соцреализм,
как показал  Б. Гройс, действительно  может считаться специфичес-
ким вариантом глобальной модернистской культуры своего времени.
Подобные методики использовали также Светлана Бойм, Екатерина Кларк,
Эрик Найман и  другие ученые-культурологи. Как отмечает Лора Энгельш-
тейн, недавние исследования свидетельствуют, что бывший Советский
Союз не был изолирован от общих моделей массовой коммерческой куль-
туры, которые влияли на США и Европу и которым советская культура
декларативно себя противопоставляла5 . Этот вывод позволяет поста-
вить проблему соцреализма в новый контекст – контекст массовой
культуры, которая особым образом функционирует в XX столетии6 .

Есть еще одна причина,  предопределяющая насущную необходи-
мость в подлинно научном отношении к процессам, которые идентифи-
цируются с советским тоталитаризмом и искусственно созданным фе-
номеном социалистического реализма. Русская материковая и амери-
канская русистика вроде бы признает, что „советское” – это не совсем
и не вполне „российское”. Но на самом деле целью современной рос-
сийской концепции является идентификация именно русского проекта
соцреализма. Так, американский журнал „Критика: исследование по
русской и евразийской истории” („Kritika: Explorations in Russian and
Eurasian History”),  хотя и декларирует в названии, что история не толь-
ко русская, но и евразийская, целью своей ставит создание прежде
всего космополитической наднациональной истории России7  . Украин-
ский концепт этих студий почти неизвестен. Вместе с тем, космополи-
тизм зарубежной русистики оказывается, собственно, историей одной
страны. Компаративные же студии культурной антропологии советского
соцреализма вообще отсутствуют.

Сегодня очевидна историческая преемственность соцреализма8 .
Подобный подход открывает возможности новой методологии, в том
числе и для украинской культуры, ведь он позволяет увидеть историю
культуры на границе 20 – 30-х гг. без провалов и разрывов. Таким обра-
зом появляется еще одна возможность избавиться от пресловутого тра-
гического хуторянства, мнимой оторванности от мирового контекста.
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Считается, что опыт польского ориентализма близок к украинско-
му, который также позиционирует себя как европейский. Существо-
вание полемического поля транскультурации хорошо задокументи-
ровано в восточноевропейской литературе. Однако эта позиция транс-
культурации порождает неуверенность в дихотомии „мы – они” и про-
блематичность отождествления себя с Европой и Западом. Для
польского и вообще восточноевропейского интеллектуала понять Рос-
сию означает определить свою цивилизационную идентификацию.
Так, например, в «Травелоге» Р. Капусцинского10    необходимый об-
раз патологического «Другого» возникает ради того, чтобы Централь-
ная Европа в западном сознании перестала быть невидимой и мар-
гинальной. В качестве этого «Другого» ему нужна ориентализован-
ная Россия в сложном и запутанном процессе транскультурации11 .

Нечто подобное можно отметить и в  укорененном стереотипе ук-
раинской действительности. Сегодня этот стереотип не в состоянии
объяснить сложность литературной, вообще художественной ситуа-
ции периода тоталитарной и колониальной цивилизации ХХ столетия.
Сложные взаимоотношения общественных учреждений и власти,
которые были заново открыты в знаковых для ХХ столетия ис-
следованиях М. Фуко, уже не укладываются в этот, по сути, ста-
росоветский критический дискурс, основанный на бинарости,  на
поисках „патологического Другого”, что ассоциируется с давним
врагом. Вместе с тем, дискурс массовой культуры предусматривает
определенную свободу в волеизъявлениях даже в общественной
ситуации расстрелов и ГУЛАГ’ов.  В 30-е гг. дискурсивные практики
массовой культуры стали общеевропейскими, и хуторянское изъя-
тие национальной литературы из этого процесса опоздало по край-
ней мере на полтора столетия.

Сегодня очевидно, что проблема соцреализма требует не только
цивилизационно-антропологического, но и компаративного подхода.
Ведь мы имеем дело именно с цивилизацией определенного типа,
создающей специфическое искусство, которое, впрочем, соотносит-
ся с аналогичными явлениями западной цивилизации.

себя явление? Проблемы рецептивной эстетики соцреализма име-
ют выразительные национальные отличия, и не „по форме”, как дек-
ларировалось в советских теориях литературы, а «по содержанию».

Но главное состоит в том, что настало время определить „особен-
ности национального соцреализма”, который полностью отречься от
„южнорусских” черт не мог ни физически, - по географическим об-
стоятельствам художественного дискурса, — ни по традиции своей
старонароднической сельской и местечковой тематики, ни по вырази-
тельному противопоставлению „русского руководства” и „нацио-
нальных кадров” как «своего» и «чужого» на имагологическом уров-
не текста, ни по своей жанровой традиции окрашивания любых, даже
героических, жанровых образований в мелодраматические цвета.

Национально маркированным оставался также тематологический
уровень украинского соцреализма. Были даже целые тематические
пласты литературы 30-х гг., которые просто не могли не иметь „южно-
русских” отличий: это и гражданская война, которая в наиболее оже-
сточенной форме  происходила именно на юге Украины, и трагедия
братоубийства осознавалась здесь едва ли не острее, чем, скажем,
на Дону. И если для русской культуры и истории эта трагедия за-
вершилась с отплытием последних кораблей из портов Черного
моря, то для украинской культуры она продолжалась на собствен-
ной территории. Это и трагедия украинского крестьянства, уничто-
женного во время голодоморов в 1922-23-м и 1933-м годах, – эта
вообще трагедия аграрной страны, насильственно втянутой в чу-
жой индустриальный эксперимент. Это, в конце концов, тема боль-
шого города, которая конкретизируется как киевский, одесский,
харьковский, львовский тексты в 30-е годы.

Следует говорить о  создании  модели национального соцреалис-
тического канона, который подчас онтологически способен лучше
выразить смысл экзистенции советской эпохи, нежели титульная рос-
сийская литература. Речь идет, напрмер, о догмате категории буду-
щего в советской культуре, о социализме как смысле бытия челове-
чества. Хотя этот догмат был принципиально космополитичен, но имен-
но украинский концепт сыграл в его становлении незаурядную роль –
благодаря национальному онтологическому тяготению отечественной
культуры к романтизму. То есть, от „особенностей национального соц-
реализма” никуда не денешься. Пока что, по крайней мере.

С другой стороны, такой современный опыт западных культуроло-
гов, как постколониальные исследования, не может не отразиться на
методиках и методологиях изучения соцреализма как массовой культуры в
связи с проблемой идентичности.
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СУХЕНКО И.Н.

в том, что романтическому повествованию они придают тематичес-
кую документальность, соединяя в удивительном сплаве стремле-
ние не упустить мельчайшие детали окружающего мира и желание
опоэтизировать его. Канадский «рассказ о природе» функционирует
как некий сплав рационального и образного познания мира, доку-
ментального и художественного повествования. Единство «докумен-
тального» и «художественного», «романтического» и «натуралисти-
ческого», «национального» и «универсального» является  его отли-
чительной приметой. В своих произведениях о жизни современных
канадских поселений Р. Виб создается своего рода микромодель
мира канадского Севера посредством локального контакта авторско-
го сознания с ним. Эти «рассказы о природе»  не упорядочивают
канадскую реальность, не создают новую, но выделяют некий куль-
турный код к ее пониманию. Благодаря этому Р. Виб пытается не
только определить систему ценностей, черты поведения, нормы вза-
имоотношений глазами «другого», но и осознать «себя» как канад-
ца, что невозможно вне диалога с «другим».

Жанровая модель канадского рассказа о природе в интерпрета-
ции Руди Виба, которая сформировалась на основе малой прозы ка-
надской литературы к. ХІХ – н. ХХ векав под влиянием общеевропей-
ских культурных традиций, характеризуется не только определенны-
ми особенностями, отражающими специфику национального созна-
ния канадца, но и наличием мощного историко–литературного потен-
циала, нашедшего свое воплощение в последующих явлениях анг-
локанадской литературы.

Анализ ключевых смысловых знаков творчества Р. Виба, а имен-
но – особенностей реализации главных тем и принципов изображе-
ния действительности в его произведениях, убеждает в склонности
автора к романтическому мировосприятию. Черты мифопоэтическо-
го сознания, созданного романтиками, обнаруживаем в изображе-
нии писателем канадской действительности. Изучение традиционных
поэтических мотивов и образов в творческом наследии Р. Виба по-
могает выявить концепты, при которых происходит осмысление миро-
восприятия в канадской среде.

В произведениях Р. Виба, написанных им в к. ХХ – н. XXI веков,
наблюдается очевидная схожесть в изображении человека, акценти-
рование на собственно национальной – канадской – специфике его
мировосприятия, в семантике и поэтике представленных сюжетов, в
обращении к узнаваемым актуальным для региона конфликтам, в
использовании схожих стилистических приемов, что и позволяет го-
ворить о неких типологических особенностях, характерных для его
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«РАССКАЗА О ПРИРОДE»

Анализ творчества англоканадского писателя Р. Виба (Rudy Wiebe,
1934) в контексте современной англоканадской литературы способ-
ствует подтверждению как типичного, так и уникального в истории
англоканадской литературе, а следовательно – выяснению нацио-
нального своеобразия современной литературы не только этой севе-
роамериканской страны, но и данного региона – «I am not only a
western Canadian writer, but a North American writer as well» – утверж-
дает сам писатель в интервью для CMU News [5]. Особое внимание
к этой стороне творчества Р. Виба обусловлено той ключевой ролью,
которую сыграли его произведения в формировании представления
о современном состоянии англоканадской литературы.

Большинство как отечественных (Н. Овчаренко, А. Голышева, О.
Федосюк, И. Прохорова), так и зарубежных (Т. Маклюлич, Т. Паркер,
В. Нью, Д. Вудкок, М. Этвуд) исследователей единодушны в том,
что именно жанр «nature stories» является ключевым, и его вариант
– анималистический рассказ, в котором романтическая форма пове-
ствования сочеталась с документальной точностью излагаемых со-
бытий, где происходил уникальный синтез «своего» и «чужого», сде-
лавший именно этот жанр наиболее значимым в англоканадской
литературной истории. Художественные произведения Р. Виба (Peace
Shall Destroy Many,1962; The Temptations of Big Bear , 1973; Where is the
Voice Coming From?,1974; The Scorched-Wood People, 1977; Far as the
Eye Can See, 1979; The Mad Trapper, 1980; The Angel of the Tar Sands
and Other Stories, 1982; Playing Dead, 1989; A Discovery of Strangers,
1994; River of Stone, 1995; Stolen Life: The Journey of a Cree Woman,
1998; Of This Earth: A Mennonite Boyhood in the Boreal Forest, 2007),
представляющие собой некий цикл о канадской реальности, позволяют оп-
ределить национальный культурный код англоканадской литературы, под-
тверждая суждения о специфике ее литературных традиций.

В немалой степени этому способствует изучение ключевого жан-
ра «nature stories». Одна из ярких примет канадских «nature stories»
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сона (E. Seton-Thompson, 1890–1946), Ч. Робертса (Ch. Roberts, 1860–1943),
Дж. Кервуда (J. Carwood, 1879–1927), Серой Совы (Grey Owl, 1888–1938).

Эти канадские писатели уже искали соответствующую литератур-
ную форму для своих историй, которые они хотели донести соотече-
ственникам; была сделана определенная попытка найти те литератур-
ные формы и язык, которые бы удовлетворили все возрастающий инте-
рес ко всему канадскому, национальному. Вначале это было лишь за-
писывание эмпирических фактов окружающей среды, фиксация взгля-
да на деталях, характерных для данного региона. К концу ХІХ века пи-
сатели начали не только фиксировать приметы флоры и фауны, которые
определили уникальность территории, но и документировали отноше-
ния к окружающему, отмечая уникальность этого региона.

Этот документальный импульс был таким же сильным, как и художе-
ственный. В рассказах, начиная с анималистических произведениях Ч.
Робертса, осуществляется тот удивительный сплав, синтез документально-
сти, фактографичности и художественности, который и определит его наци-
ональною специфику, узнаваемость. Их взаимодействие и стало определя-
ющим во всем развития канадской литературе. Собственно это соотноше-
ние «документального» и «художественного» и соединяет рассказы канад-
ского писателя Т. Халибертона, создавшего еще только предпосылки появ-
ления национальной канадской литературы, с современными англоканадс-
кими рассказами М. Этвуд (M. Atwood, 1939), Э. Мунро (A. Munro, 1931), В.
Кинзелла (W. P. Kinsella, 1935), Р. Виба (R. Wiebe, 1934).

Будучи писателем рубежа ХХ – ХХІ веков, Р. Виб воспринял опыт пред-
шествующих литературных поисков своих соотечественников, что и отра-
зилось на своеобразном прочтении писателем уже устоявшихся образов,
мотивов, мифологем, с использованием канадского материала. Однако
уникальное соединение традиционных форм соотношения документально-
сти и художественности в своих произведениях позволяет говорить о свое-
образной художественной манере автора. Р. Вибу  удалось соединить в
одном произведении художественные приемы, характерные для «pen
photograph», «narrative», «sketch», «tale».

Автор активно использует реальные фотографии, письма, дневни-
ки, мемуары, свои и своих соотечественников, вводя в свои произве-
дения этот элемент документальности, который в какой-то степени
привязывают его к канадской колониальной прозе, где доминировали
традиции эпистолярного, исторического, приключенческого (Ф. Брук
«История Эмилии Монтегю», 1769; Дж. Ричардсон «Вакуста», 1832).
Однако в то же время такой прием позволяет документально зафик-
сировать тот моральный подъем, который получает человек, попав-
ший в природную среду после жизни в условиях цивилизации.

Наполнение своих произведений художественными элементами
в форме легенд, мифов северных индейцев и эскимосов, сказок,
юмористическими историями, записанными беседами, где анекдоти-
ческие ситуации и высказывания персонажей дополнены описанием
природы северного края, сцен из жизни канадцев, автор объясняет

СУХЕНКО И.Н.

писательской манеры, которая находиться в общем литературном
ключе и соответствует канадской литературной традиции.

Тема природы в рассказах Р. Виба сохраняет свою популярность
как неотъемлемая части реальности этого североамериканского регио-
на. Хотя североамериканская суровая природа уже не вызывает ощу-
щение страха и недоверия, характерное для канадцев ХІХ века, пере-
даваемое от первых канадских переселенцев последующим, однако
«встреча» с миром канадской природы, как она представлена Р. Ви-
бом, все еще сохраняет «двоякое» ощущение: веру в божественную
суть Природы, где можно укрыться от наступающей цивилизации, и
чувство безнадежной изоляции, «заключения», в которое попадает че-
ловек в условиях Севера. Персонажи произведений Р. Виба уходят от
урбанизированого общество, убегают от «виртуальной сети», однако и
в условиях близости к природе чувствуют себя ее «жертвами».

Неотъемлемой чертой «рассказов о природе» Р. Виба является
его обращение к фольклорному наследию коренного населения этой
североамериканской страны. Российский исследователь А.В. Ващен-
ко утверждает, что еще к индейской мифологии и этике раннеистори-
ческого периода восходит идея о первичности мира природы и его
элементов по отношению к человеку. Чувство прочности родства с
землей, с ее «естественными элементами» – животным и раститель-
ным миром – выработало некую «натурфилософию» коренного насе-
ления страны. Поэтому традиция пристального наблюдения за окру-
жающим и ее воплощение в искусстве находит отражение во всех
жанрах художественного творчества северных индейцев и эскимо-
сов [1, 260]. Мифы, предания коренного населения страны определи-
ли своеобразие той художественной формы и тематики повествова-
ния, которые воплощены в канадском «nature story». Именно обра-
щение к фольклорному наследию коренного населения и выступает
неким связующим звеном между канадскими произведениями к. ХІХ
в. до современных литературных произведений.

Однако специфика канадского рассказа о природе, проблема его
определения как жанра обусловлена самой историей его развития, и
воздействием предшествующих литературных форм. Определения «pen
photograph», «narrative», «sketch», «tale», которые нередко сопровожда-
ют такое повествование, указывают на те формы, которые предшество-
вали становлению «nature story», в зависимости от характера соотно-
шения документального и вымышленного в них. Возможно проследить
путь развития канадского «рассказа о природе», который включает заметки
С. Муди (S. Moodie, 1803–1885), рассказы Т. Халибертона (T. Haliburton, 1796–
1865), скетчи Д. Скотта (D. C. Scott, 1862–1947), рассказы Э. Сетона-Томп-
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О. Гакслі, А. Платонова (Г. Сиваченко, Г. Баран, О. Гожик), приділяю-
чи їй останнім часом значно більшу увагу, ніж роману О. Толстого [2,
135]; на співвідносність «Сонячної машини» і «Гіперболоїда інжене-
ра Гаріна» вказують О. Білецький і Г. Сиваченко [7, 57]).

Технічні досягнення в першій третині ХХ ст. поступово перекону-
вали людину в потужності й надійності машини як такої; давній, різко
негативний, стереотип останньої [9, 662, 667] зазнавав тоді певних
видозмін, навіюючи думку про всемогутність людства як володаря
техніки, здатного вже за допомогою машини наблизити і втілити в
життя мрію про «золотий вік». Набував сили жанр фантастики, на хвилі
піднесення якого були написані, зокрема, «Гіперболоїд інженера Га-
ріна» і «Сонячна машина».

Концепції ідеального життя в цих романах, створених майже в
один час, багато в чому схожі.

Винахідник гіперболоїда (геніальної здогадки О.Толстого про май-
бутній лазер) мріє пробитися з його допомогою в товщу Землі до т.
зв. Оливинового поясу й дістатись до планетарних запасів золота.
Якщо невистачання грошей, матеріального, робить життя людини
важким і підміняє його суцільною безпросвітною працею, то, на на-
ївний погляд вченого з роману, достатня кількість золота дасть лю-
дині свободу і зробить її життя прекрасним (не погоджуємося з твер-
дженням Г. Сиваченко про те, що гіперболоїд створено як зброю
 [7, 57], – зокрема, як зброю його використано). Інженер Гарін, вкрав-
ши ключові ідеї вченого Манцева, прагне створити на Землі власну
імперію і втілити в ній своє бачення “золотого віку” (принцип побудо-
ви цієї імперії віддалено нагадує погляди на державний устрій Арі-
стотеля): чудове життя обраних Гаріним напівбожеств патриціїв тут
мали б забезпечувати нижчі працівники.

Хімік Рудольф Штор з українського роману мріє досягти “золотий
вік” для всіх без винятку за допомогою Сонячної машини, здатної
(також використовуючи “променевий принцип”) перетворювати рос-
линний матеріал на сонячний хліб. Прикметно при цьому, що коли
Гарін керується передовсім егоїстичними мотивами й зневажає лю-
дей (“Хоча я зневажаю, взагалі-то кажучи, людей, та приємніше пе-
ребувати в гарному товаристві” [8, 307]), то Штор людей любить.

У зіставленні образів Гаріна і Штора чітко виявляється гуманістич-
ний пафос дій українського героя. Так, якщо на першому етапі тво-
рення своєї імперії Гарін передбачає знищення “зайвих” для його си-
стеми людей, то Рудольф дотримується інших позицій: “...я не вірю, що
трутами, вбивствами, смертю можна творити життя (тим більше ідеальне
життя, якого прагне Гарін. – А.Г., М.Б.). Це логічний абсурд” [3, 124]. Однак
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ГАРІНА” І В. ВИННИЧЕНКА “СОНЯЧНА МАШИНА”

Мрія вирватися з лабетів сірості буденної праці й набути вже на
цім світі ідеального життя, де праця для виживання стала б радісним
духовним творінням, не залишала людство здавна. Художнє втілен-
ня таке прагнення до ідеального найчастіше отримує через актуалі-
зацію міфологеми античного “золотого віку” чи близького їй христи-
янського “втраченого раю”, що, зокрема для європейської літерату-
ри, природно. Залежно від ряду факторів та з огляду на власне міфо-
логічну невизначеність своєї семантики [10, 77] «золотий час» у тво-
рах митців постає як варіативна часова візія, оцінювана досягнута
реальність тощо. Закономірно при цьому те, що яскраве втілення
міфологема «золотого віку» знаходить в утопії та антиутопії. Належа-
чи до останньої, романи О.Толстого «Гіперболоїд інженера Гаріна»
(1927 р., доопрацьований 1937 р.) та В.Винниченка «Сонячна маши-
на» (1924 р.) містять вельми цікаве й актуальне сьогодні художнє
вирішення вказаної міфологеми, що поки висвітлене недостатньо і
спосіб якого покликана виявити й пояснити пропонована стаття.

Вперше здійснюване нами зіставлення цих творів у заявленому
аспекті має показати також спільність і своєрідність підходів О.Тол-
стого і В.Винниченка до порушеної ними проблеми покращення жит-
тя людини й суспільства ХХ ст. і водночас дещо по-новому розкрити
окремі ключові моменти обох романів (найчастіше «Сонячну маши-
ну» порівнюють з антиутопіями Є. Замятіна, К. Чапека, М. Булгакова,
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Майже в унісон звучать звернення уряду до нації в «Гіперболоїді
інженера Гаріна» та слова Мертенса в «Сонячній машині» про гіпоте-
тичний наслідок усезагального раю, що його несуть відповідно море
золота Гаріна і сонячний хліб Штора:

– «Що буде з еквівалентом праці, щастя, життя, якщо золото поч-
нуть копати, як глину? Людство неминуче повернеться до первісних
часів, до мінової торгівлі, до дикості й хаосу. Загине вся економічна
система, вмруть промисловість і торгівля. Людям ні для чого буде
напружувати вищі сили свого духу. Вмруть великі міста. Заростуть
травою залізничні колії. Погасне світло в кінематографах і луна-пар-
ках» [8, 366].

– “Графе, цей винахід (Сонячна машина. – А.Г., М.Б.) занадто рано
зґявляється на світ. Рано. Страшні нещастя несе. Наслідки його катас-
трофічні. Для всієї культури, людськості. Анархія. Руїна всього” [3, 254].

Справді, описувані в досліджуваних антиутопіях наслідки знеці-
нення золота й грошей, а відповідно – і праці, страшні. Про причини
ж таких подій у романах мовиться досить прозоро: для настання “зо-
лотого віку” мало забезпечити людей матеріально, – потрібно, щоб
люди були високодуховні й, отримавши їжу і волю, не втратили орган-
ічну потребу творити прекрасне, реалізовувати себе у праці. Крас-
номовно свідчить про це деталь в українському романі: для випікан-
ня сонячного хліба необхідна крапля поту людини, яка пече цей хліб.

“Гнили незліченні скарби духу в покритих пилом бібліотеках”, –
читаємо в О. Толстого [8, 299] і суголосні думки знаходимо у В. Вин-
ниченка: «А в університеті тиша домовини. … Лабораторії, наукові
кабінети, зали засідань, бібліотеки стоять порозчинювані, позасмічу-
вані, порозграбовувані… Спинився великий, могутній організм. Мов-
чать віки збираного, любовно, саможертовно здобуваного скарбу.
Затихли голоси геніїв – стоять собі просто томи збитого, задрукова-
ного паперу. … Шматочок зеленої маси вбив усіх геніїв, усі гордощі,
святощі, храми, ризи, забобони, науку. Чим же, власне, пишалося
людство? З якого  крихкого поганенького матеріалу творилися його
«вічні святощі»?» [3, 468].

У такий спосіб, духовність і моральність мають зберігати для лю-
дини цінності її життя й стабільнісь її світоглядних координат. Безду-
ховне існування приречене і для цивілізації катастрофічне. Прикметні
в цьому контексті декларації в українському творі одного з прибічників
Сонячної машини про “нове суспільство” (в його словах відчутний
дух ніцшеанства): “Ні злочинств, ні чеснот ми не знаємо. ... Ми сто-
їмо по той бік добра і зла. Що таке гріх? Ми не розуміємо, що це таке.
Молитва? ... Бог для нас став цілком зайвий” [3, 457].

ідея «вибраності» для життя в «золотому віці» присутня і в українському
творі (але тут вона висловлена в дидактичній формі, без невиправданої
гарінівської жорстокості): старий Кравтвурст, бачачи, що втрачає у зчи-
неному появою Сонячної машини хаосі повагу власних дітей, говорить
про необхідність заслужити цю машину: «Не можна всякому пискляті
давати в руки Машину. Треба, щоб на родину давали одну, та й не
всякій же родині, а тій, що заслужить. Треба, щоб народ не розпускався
через неї, порядок держав» [3, 439].

Констатуючи, що українці ознайомилися з російським (молодшим
за українського) романом значно раніше, ніж з Винниченковим, В.Гри-
ценко вказує, що через це «…негативне сприйняття діяльності інже-
нера Гаріна диктує читачеві на рівні підсвідомості певне сприйнят-
тя першої утопії в українській літературі» [5, 45]. Нам ця думка
здається дискутивною.

Візії ідеального часу в героїв романів подібні (порівняймо ці візії з
«інваріантним» описом «золотого віку» Гесіода [4, 360]):

– за моделлю Гаріна, патриції «…віддаються вищим насолодам і
творчості. [...] Земля перетворюється на райський сад. ... Боротьби за
існування немає: вона – в туманах варварського минулого. Виробляється
гарна і витончена раса – нові органи мислення і чуття” [8, 307];

– Макс у листі пише Рудольфу про народження завдяки Сонячній
машині «нового устрою без примусу, без насили, без каторги – ново-
го, вільного, творчого ладу» [3, 401]: «…вже відбувається перебудо-
ва психіки, ідеологій, світоглядів, філософій. Ніяких більше класів,
партій… Тільки Сонце, Праця й Наука! [...] Ми вберемо землю, як
лялечку, як один прекрасний твір мистецтва. Ми зробимо її вічним
земним раєм, де праця буде насолодою – творчістю. [...] Через пару
місяців квіт науки, розуму, знання людства витворить нову, свідому
програму буття землі” [3, 401].

Цікавим є зіставлення «Маніфесту» Вільної Спілки Творчої Праці
в українському романі та в російському – ідей гарінівських «Запові-
дей Золотого віку» й уставу придворного етикету мадам Ламоль.

Попри акцентованість у зіставлюваних творах – у силу часових
факторів – проблем політичного устрою (до речі, вирішуваних авто-
рами по-різному [7, 57]), війни і миру тощо (а в “Сонячній машині”
виявляємо ще й руссоїські інтенції [3, 233]), центральним для О.Тол-
стого і В.Винниченка є висвітлення парадоксу зв’язку бажання лю-
дини і наслідку його реалізації. Чому звільнена від каторжної праці
людина перетворюється на тварину, вбиваючи людське в собі (зга-
даймо слова Сузанни про те, що “Сонячна машина випалила все
людське, а людське є в красі, в творенні краси” [3, 469])?
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нак в обґєктив досліджень поки не потрапляв. «Ґраничне виражен-
ня» цього мотиву – як «втраченого життя» – властиве образам старо-
го Густава Наделя («Украдено життя!» [3, 84]) і Манцева (“Що я тепер
візьму від життя?” [8, 318]).

Прикметна розчарованість у житті українського й російського “борців”
за владу над світом – Мертенса і Гаріна (причому останнього – вже як
диктатора світу); обидва врешті вбачають справжнє, щасливе життя у
своєму – бідному – минулому, тимчасом як теперішнє їм ненависне:

– Мертенс: “Яке щастя було б скинути... цю каторгу багатства,
влади, “деспотизму”! ...бути вільним, простим, самим собою” [3, 214];

– Гарін: “...домогтися влади світової – все тільки для того, щоб
потрапити в пастку філістерського найнуднішого життя. [...] Добива-
тись нічого... Диктатор. ... Втекти? Куди? [8, 376].

Цікаво, що Мертенс мріє “забитись... куди-небудь на дикий, пустель-
ний берег моря...” [3, 214], а Гарін у фіналі роману опиняється з Зоєю саме
на такому березі, – на безлюдному тихоокеанському острові.

У процесі науково-технічного розвитку окремі описувані в літера-
турі явища і події, раніше розцінювані як фантастичні, згодом стають
реаліями й нормою життя або ж є предметом фундаментальних нау-
кових досліджень (дотичні до нашої студії віднайдення лазера, теорії
К.Ціолковського, а також пошуки сучасних біохіміків у харчовій га-
лузі). Природно, що ці моменти викликають особливий дослідниць-
кий інтерес, тим більше, що часто з ними й повґязані літературні мо-
делі утопій та антиутопій. Іншими словами, постає питання, якою саме
завтрашньою реальністю може стати сьогоднішній вимисел і чим він
не повинен стати. Розглянуті нами твори зближує також (і передовсім)
те, що в них (як, до слова, і в ряді інших антиутопій першої половини
ХХ ст.) послідовно проводиться думка про визначальність людського
(не технологічного, попри всю його потужність) чинника на шляху
цивілізації до омріяного нею ідеального життя.

Тлумачення проблеми “золотого віку” в романах О. Толстого і В.
Винниченка може бути значно уточнене й поглиблене в доцільних і
актуальних нині комплексних герменевтичних, інтертекстуальних і
міфопоетичних студіях корпусу європейської і світової антиутопії ХХ -
початку ХХІ ст.

Література
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Як видно з вищесказаного, міркуючи у своїх романах про «золотий
вік», О. Толстой і В.Винниченко оригінально розкривають можливі шля-
хи його досягнення (відповідно нівелюванням грошового питання (має-
мо на увазі «шлях» до планованого ладу на Золотому острові) та задо-
воленням основної фізіологічної потреби людини – в їжі) і типологічно
подібно моделюють поведінку суспільства в цих ситуаціях, виходячи із
закономірностей людської психології [6, 194].

Думку про неготовність людства до вступу в добу добробуту виявляє-
мо і в «Гіперболоїді інженера Гаріна», і в «Сонячній машині», де конста-
тується, що такий цінний для цивілізації «мікроб інтересу» [3, 413] досі пере-
важна її частина не втратила лише в силу потреби боротися за виживання.
Яскраво свідчить про цю неготовність суспільства до «золотого віку» страш-
ний у своїй простоті і правдивості роздум Рудольфа Штора про сутність
людського існування і його мети [3, 472-473].

Щоправда, в заключній частині українського роману читаємо про ство-
рення сонцеїстами т. зв. Вільної Спілки Творчої Праці, проте за характером
цей художній хід сприймається швидше як утопія в утопії, хоча й змінює
фінальну тональність розповідання твору. У російському романі таких “непе-
редбачуваних” з погляду художньої логіки ходів немає, і в цьому відно-
шенні він простіший.

Компаративний аналіз виявляє ще цілий ряд співвідносних у творах
двох письменників моментів, розкрити які в рамках однієї статті не уяв-
ляється можливим. Назвемо основні з них: а) характер відносин чоловіка і
жінки (Гарін – Зоя Монроз; (переважно) Рудольф Штор – принцеса Еліза,
Макс – Сузанна) з явним ускладненням його в українському творі; б) поси-
лений детективний елемент; в) проблема культу особистості; г) місце і доля
вченого та його відкриття в житті суспільства (Манцев – Рудольф Штор), ґ)
психологічна глибина і неоднозначність окремих другорядних постатей:
Роллінга в О.Толстого і Мертенса у В.Винниченка (цікаво, що в кінці 1930-х
рр. автор хотів переробити образ Мертенса на гітлерівський [7, 18]) – та ін.
Тут же зауважимо на дещо спрощеному, а подекуди й схематичному трак-
туванні сучасними дослідниками образів цих персонажів як виключно нега-
тивних (П. Федченко, Г. Баран та ін.). Такий недолік тлумачення цих образів
веде до неповного розуміння їх поведінки і в результаті – до певних курйоз-
них опусів науковців (типу: “гротескно-сатиричний образ Мертенса в кінці
твору перевтілюється на позитивний” [1, 55] тощо).

Важливим для висвітлення концепцій романів уявляється розг-
ляд наскрізного в них мотиву «втрачених ілюзій», який супроводжує
лінії практично всіх персонажів «Гіперболоїда інженера Гаріна» і «Со-
нячної машини» (постійно або впродовж певних етапів їх життя) та
утворює тут корелятив із темою «золотого віку» (надії на нього), од-
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мовича і Ольги Михайлівни Нейгаузів.  Обертаючись  “у просторі їхньо-
го променювання” письменник отримав справжні “перші товариські та
естетичні враження”1 .  Події тодішнього культурного життя  справили
яскраве враження  на талановитого митця, що згодом виявилися в
таких рядках: “...Prowincjo baіagulska! Stara Ukrajno! Mojaї / Ty poetycka
ziemio!”2  (“Шумна периферіє! Стара Вкраїно! Вічна Моїх поезій зем-
ле!” / Пер. Ю. Бедрика).

Зауважу, що культурний простір Європи цього періоду  визнача-
ли переважно  такі міста, як Рим – Париж – Мюнхен – Краків – Львів;
Київ – Петербург – Москва – Варшава. Завдяки творчим особистос-
тям він  акумулював традиційне й новітнє, перетворював на особли-
вий сплав елементи минулого, прозрівав у майбутнє. Тут захоплюва-
лись символізмом, придивлялися до футуризму,  вибудовували  ак-
меїзм, визрівав неокласицизм; синтезувалися поезія, архітектура,
живопис і музика; стверджувався стиль “модерн”. Ці міста мали свої
культурні традиції і, відповідно,  кожне – свою неповторну  ауру, де  вияв-
лявся інтерес  до східного мистецтва й тяжінням до  традиціоналізму.

Творчість  Ярослава Івашкевича міжвоєнного двадцятиліття ХХ
століття критики умовно поділяють на два періоди  – “київський” і “вар-
шавський”. Перший творчий етап (1909 – 1918) найменш дослідже-
ний. Причина відома – вир революційних подій, який поглинув більшу
частину  набутку цих років. До слова, пригадаю  відповідь на запитан-
ня варшавських журналістів 1925 року, в якій характеризується цей
відрізок часу: “... спробував різних  mиtiers * : юрист, піаніст, компози-
тор, актор, але завжди дуже багато писав. Ціла скриня моїх творів,
написаних в період між 8-им і 17-им роком життя, загинула в Києві.
Розпочав я від драм, біблійних, історичних, символічних… зрештою
нічого з цього не вціліло…”3 . Тут письменник трохи лукавить, адже
все ж таки дещо збереглося...

Варте уваги твердження автора і його дослідників про впливи ес-
тетики Оскара Уайльда, представників “Молодої Польщі”, французь-
ких парнасців,  Шарля Бодлера, Артура Рембо, а також російських
символістів і акмеїстів (Костянтин Бальмонт, Анна Ахматова, Осип
Мандельштам, В’ячеслав Іванов). Саме тут,  у Києві, автор “Зенобії
Пальмури” читає Платона і Бергсона, захоплюється музикою Баха,
Бетховена, Вагнера. Доречні у зв’язку з “київським” текстом і   пара-
лелі з набутком українських поетів-неокласиків, про наявність яких
свого часу писав Євген Маланюк, а згодом – Григорій Вервес, Юрій
Ковалів і Володимир Моренець. Поштовхом для  виявлення характе-
ру ранньої творчості Я. Івашкевича послужили його розмисли про “старі”
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Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

    КИЇВСЬКИЙ ПОЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ
ЯРОСЛАВА ІВАШКЕВИЧА

Літературно-мистецький простір  Києва  кінці ХІХ – початку ХХ століття
вважають визначним центром культурного тяжіння, ландшафт котрого відо-
мий розмаїттям естетичних, соціальних, релігійних, містичних, філософсь-
ких уподобань.  Це період інтенсивного розвитку не тільки центру, а й пери-
ферійних міст і містечок, до яких належав, зокрема, Єлизаветград (нині –
Кіровоград), де свого часу по сусідству із сім’єю композитора Кароля
Шимановського мешкала родина Ярослава Івашкевича (1904 – 1909 рр.).
У цьому місті знаходилася приватна музична школа Густава Вільгей-
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легендах, фактах і гіпотезах. Ці образи-символи – ніби зв’язка ключів,
щоб відкривати двері в минулі віки і розмірковувати з приводу приза-
бутих подій, поведінки і характерів героїв різних епох.

На роки  молодості Я. Івашкевича припали гучні дискусії вчених і
митців про значення Києва-Міста на шляху “із варяг в греки” як ваго-
мого громадсько-політичного й культурного центру; про Візантію,
Древню Русь і Західний світ. Історики писали про те, що “тут зоря
руського християнства зустрічалася із зорею християнства східного,
яке поєднує в собі заповіти еллінізму і Азії”8 . У річище розмов і дис-
кусій потрапляли й такі пам’ятки як  польська фортеця на Киселівці
(руїни), магістрат, славний  магдебурзькими вольностями, Академія
Петра Могили, де з пошаною ставилися до поетичного майстерності,
латини і філософії. Пізніше, пишучи про навчання в Четвертій київській
гімназії автор “Октостихів” невипадково згадає учителя історії Кевлиць-
кого, а також підкреслить, що дуже його любив ще один історик, вод-
ночас директор гімназії Якимач.

Для митців кінця ХІХ – початку ХХ століття  велике значення мали
архітектурні, скульптурні, літературні, живописні й музичні пам’ятки
давнини –  символи  творчого генія людства,   втілення  квінтесенції
різних епох. Російський поет Андрій Бєлий пояснював новизну  мис-
тецтва приголомшливою кількістю тієї старовини, яка водночас зри-
нула на поверхню і постала перед його поколінням. “Ми, – казав він, –
нині переживаємо у мистецтві всі століття і всі нації; минуле життя
проноситься повз нас”9 . Поет вважав, що  руїни давніх пам’яток, ста-
ровинні книги і збережені рукописи приховують у собі  багато
значні художні символи,  тому не тільки збережені шедеври, а й “відтво-
рені із знайдених обломків” (В. Брюсов)  уявлення про  давні події,
допомагають зрозуміти настрій і живу душу майстра-будівничого. У
такий спосіб, наголошували митці,  можливо  вловити і зрозуміти на-
міри артиста, які допомагатимуть  визначити не лише онтологічну
сутність культури  минулого,  щоб накреслити шляхи її розвитку в
нинішньому і майбутньому часі. Відчути почерк і  вправність Майст-
ра,  за словами В.Брюсова, вартувало того, “щоб цілувать хоч прах
тій церкві Десятинній. / Оплакувать сліди від Золотих воріт!”10   Марке-
рування  знакових об’єктів будило бажання митців зануритися у істо-
ричну і естетико-філософську сутність текстової тканини культури  “всіх
часів і народів”, перейняти в них естафету  “святого ремесла”, самими
стати “будівельниками”, “інженерами”, “математиками”, “архітектора-
ми”, тобто писати так “упевнено”, щоб “з опори рими, / Ось вірш, як
стріл, необоримий – / Зростає аркою рядка”11 . Маніфести і художня
практика поетичних напрямів слов’янських літератур нині є коштов-
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поезії. У  “Передмові” до книжки  “Віршів” (1968) є прямі вказівки:
“вони, передовсім, містять частину мого життя”4 . Далі, запозичивши в
Монтеня слово  “проби”,  поет  продовжував: “Чи то вірші, драми чи
оповідання, вся моя творчість – це проби, намагання показати чита-
чеві красу життя, долучити до його  цінностей” [4, 379].

Завдяки “Книзі спогадів ” (“Ksi№їka moich wspomnieс”, 1957)  та
архівним  матеріалам  було віднайдено сонети “Поділ” (“Padуі“) і “Лип-
ки навесні” (“Lipki wiosn№”), які, ймовірно, писалися 1914 р. Їх опуб-
лікував  тижневик “Клоси Українські” (“Kіosy Ukraiсski” (1915). На зламі
ХХ і ХХІ століть Ростислав Радишевський підготував двомовне видан-
ня “Івашкевич Я. Поезії. Iwaszkiewicz J. Poezji” (2000), куди включив і
ці ранні поетичні “проби”, в яких письменник   “зачарував миті” [4, 379]
своєї юності...  Перш ніж перейти до аналізу цих текстів,  коротко
зупинюсь на особливостях тогочасного культурного процесу.

На початку ХХ століття (час становлення Я. Івашкевича як творчої
особистості) тривав інтенсивний науковий та літературно-мистецький
рух:  писалися глибокі розвідки й монографії, читалися цікаві лекції
про старе й нове мистецтво, організовувалися малярські вистави й
письменницькі вечори, різні за тональністю – від традиційних до відвер-
то епатажних.  Не вщухали дискусії щодо минулого й сучасного.
Преса активно реагувала на зміну стильових домінант в архітектурі,
літературі, живописі та музиці.  Приводом до розмов ставали опри-
люднені на з’їздах і виставках матеріали археологічних розкопок.
Невгамовно резонували теми вітчизняної та чужої історії й міфології.
Приміром, у статті “Три столиці” Георгій Федотов так  писав про Київ:
“…зайдіть у багатий Археологічний музей подивуватися  останкам
сили-силенної народів наших предків на Київській землі. Кіммерійці,
скіфи…, таємничі “трипільці”… Київські гори були батьківщиною май-
бутніх еллінів. З цих пагорбів, з черепками в руках, можливо, легше
ніж будь-де,  оглянути давню історію Європи. Як у Римі почуваєш тут
святість грунту, але наскільки глибше ніж там, тут ведуть спогади в
сиву давнину…”5  До речі, приналежність міста до спільного праєвро-
пейського коріння неодноразово підкреслював український поет і кри-
тик  – неокласик Микола Зеров6 . Приміром,  у вірші “Київ – традиція”
він,  зокрема, писав: “Ніхто твоїх не заперечить прав. / Так перший
світ осяв твої висоти... / До тебе тислись войовничі готи, / І Данпарш-
тадт із пущі виглядав. // Тут бивсь норман, і лядський Болеслав /
Точив меча об Золоті ворота; / Про тебе теревені плів Ляссота / І Ле-
вассер Боплан байки складав...”7.  Варто заглибитися у знакові особ-
ливості цього тексту (Данпарштадт,  Золоті ворота; готи, Болеслав,
Ляссота, Левассер Боплан), і перед читачем постане історія міста в
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дісланого циклу “Еротики самітника” (“Sonety” czy “Erotyki samotnika”).
Т. Фіцовський пропонував надрукувати тільки один вірш, не називаю-
чи його сонетом, тоді як автор переконував: “…Co do Sonetow milosnych
samotnika  – to uwazam je za calosc nierozerwalna i spojona, nie bardzo
by wiec bylo pozadanym mi wydrukowanie jednogo tilko wiersza. Co do
nazwy to obstawalbym za sonetem. Nie wiem, w czym Pan widzi uczylenie
sie od formy  sonety. Po sonetach Szekspira, ktory wcale nie przestrzegal,
by tylko dwa rymy byly  uzyte w dwuch (sic) pierwszych zwrotkach, po
sonetach romantykow, ktorzy zaczeli pisac sonety o rozmiarach
siedmiozgloskowych lud osmiozgloskowych, a nawet i mniej (Hugo,
Musset, Hiejne), po sonetach parnasistow (szczegolnie Heredia), ktorzy
utracili wewnetrzna tresc sonety, jako teze i antyteze, i t.d., po sonetach
wspolczesnych francuzskich lirykow, ktorzy dbaja tylko o to, zeby ich
“sonet” mial czternascie wierszy i nie wiencej nad 5 rymow – sadze, ze
moje poezje mozna nazwac  sonetami...”13  

У січні 1915 року вийшов перший і єдиний номер “Пюро”, де був
надрукований сонет Я. Івашкевича “Леліт”. До слова, цей вірш літерату-
рознавці вважаться формальним дебютом митця.  Дякуючи редакторові
за оприлюднення бодай одної поезії, в надії на подальше  існування
журналу, юнак знову порушив питання: чи можливо в наступних номе-
рах надрукувати увесь цикл  “Любовних сонетів самітника”? Однак, чим
закінчилася дискусія  між ними, івашкевичезнавцям невідомо.

Нині вільно сказати, що сонетам “Поділ” і “Липки навесні” таки
поталанило. Редактор тижневика  “Клоси Українські” виявився дале-
когляднішим і не став сперечатися з автором, а взяв, прочитав і над-
рукував. Що привабило видавця  –  культурно-історичний контекст
віршів, топіка київських ландшафтів  чи щось інше – сьогодні може-
мо лише здогадуватися.

Зверну увагу на прізвище Ередіа, яке згадує кандидат на поети в
листі до Т.Фіцовського. Неважко здогадатися, що мовиться про єдину
збірку віршів парнасця Жозе-Марія де Ередіа “Трофеї” (1893), після
виходу  якої він стає “королем сонетів”. Книжка отримала визнання
сучасників поета і користувалася великою популярністю не лише в
Парижі, а й у Петербурзі, Москві та Києві. “Це справді були трофеї, –
зазначає Д. Наливайко, – історії й культури, здобувані  в постійному
поєдинку з невловимим часом, поетичні реставрації життя різних епох,
занять і ремесел, людей, краєвидів різних країн і країв, що кореспон-
дують з плином часу, з історією, пам’ятних історичних подій, архітек-
турних пам’яток і творів мистецтва...”14  Я. Івашкевич  опинився в по-
лоні творів цього витонченого і впевненого в собі майстра, котрий
сміливо відкинув традиційне уявлення про замкнутість і обмеженість

ним документами тодішнього інтелектуального пошуку непохитної
ціннісної шкали мистецтва та виміру ваги образного слова.

Загострений інтерес митців “срібного віку” до культури середньо-
віччя, ренесансу, бароко і  класицизму сприяв збагаченню художніх
творів  новими формами і нетрадиційними засобами вираження. Зміни
відбувалися у живописі, музиці, літературі, скульптурі й архітектурі.
Наприклад, у поезії активне використання античних, середньовічних і
східних віршованих строф і форм розширило усталений метричний
репертуар. Збудився приспаний  інтерес до сонета, який за словами
І.Франка,  “мов з міді литий”, де “два з чотирьох, два з трьох рядків
куплети, / пов’язані в дзвінкі рифмові сплети”12 , – був справжньою
перепусткою в Цех поетів.   Бажання підкорити собі його архітектоніку
з’явилося у Я. Івашкевича в гімназійні роки. Передусім  завдяки  на-
ставнику, викладачеві російської літератури Олександру Степанови-
чу Олександровичу, а також друзям Миколі Недзьведському і Юрію
Міклухо-Маклаю, він занурився у вивчення технічного боку справи.

Лаконізм і суворі закони такого вірша  дисциплінували думку по-
ета, а розташування матеріалу в ньому мало вражати оригінальною
композицію. Через пошану до технічного сплаву “словесної руди” в епоху
fin di sйkle ці чотирнадцять “магічних рядків” наповнювалися новою яс-
кравою “гірляндою історичних і естетичних асоціацій” (О. Федотов).  В
основі багатьох текстів були філософські медитації, відгуки на істо-
ричні події, мистецькі твори,  “пейзажні” настрої та палка любовна ліри-
ка, що дала поштовх творенню еротичних сонетів.  Практикувалися
різнорідні діалоги з попередниками й сучасниками про  життя і смерть,
минулі віки, письменників і персонажів їхніх творів тощо. Очитаність і
поетичний відгук із приводу певного матеріалу вказували на аристок-
ратичний характер автора, який “споглядав життя через призму мис-
тецтва” (Елліс) і міг говорити про нього мовою символів і алегорій,
надаючи їм відповідної форми.

На жаль, не зберігся цикл віршів Я. Івашкевича  “Любовні сонети
самітника” [1914], які він надіслав до київського часопису “Пюро”
(“Рiуro”). Натомість маємо важливий документ – лист, написаний на-
прикінці листопада 1914 р. із Монастирищa Київської губернії
(p. Monasteryszcze Kij. g., maj№ Poіoweсczyk)  до редактора Тадеу-
ша Фіцовського (Tadeysz Ficowskij).  Ця епістола проливає світло на
твори, що побутували в київському культурному просторі.  Посилання
на відомі авторитети (Шекспір, Гюго, Мюссе, Гейне, Еередіа), блиску-
че знання сонетної техніки,  вміння відстоювати свої переконання –
таким перед нами постає вісімнадцятилітній письменник-початківець і
приватний учитель. Полеміка (“spуr o sonetach”) виникла навколо на-
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В основі композиції віршів “Поділ” і “Липки на весні” пішохідна
прогулянка, а точніше – мандрівка літературного героя містом, “де
колись проходив сам Оноре Бальзак”. Французький письменник
відвідав Київ у листопаді 1847-го. Вкінці вересня 1948 р. він удруге
прибуває у Верхівню (маєток Ганських) і залишається там до 23 квітня
1950 року. За цей час він двічі відвідує Київ19 .

 Якщо у вірші “Поділ” дорога означена  дієсловом “наблизитись”
(“люблю наблизитись під старовинний мур”), то в  “Липках на весні”
вона читається лише в підтексті. Домінує мотив усамітнення, який
досить часто опрацьовувався в тогочасній поезії і пов’язаний пере-
важно з постаттю “універсального митця”, котрий формує свій світ,
поетичний космос винятково на духовних цінностях20 . Промовистим є
уривок із сонета Максима Рильського “Мистецтво” зі збірки “Під осін-
німи зорями. Лірики книжка друга 1910 – 1918”, в якому резонують
нотки вірша з аналогічною назвою парнасця Теофіля Готьє. Українсь-
кий поет твердить: тільки мистецтво здатне “захистити”, бо воно не-
тлінне, а краса музики і живопису розвіють душевні незгоди: “…В тобі
мистецтво,  – у малій картині, / Що більша, над увесь безмежний світ!
/ Тобі, мистецтво, і твоїй країні // Я шлю поклін і дружній свій привіт...”21

Бачимо, що тут надається перевага усамітненню як формі протесту
проти суєтності, хаотичності світу.  Літературного героя приваблюють
тільки “ряди гордих, пророчисто-німих... книжок, нетлінних як краса”,
адже, “хто розмовляє з ними, тому усе ясне: земля і небеса”22 . Ста-
росвітські портрети на стінах викликають питання: чи може їх воскре-
сити “життє”23 ?   Манить “синя даль”, що дає можливість уявою пере-
нестися в  минуле йі опоетизовувати його.  Ліричний суб’єкт сонетів
Я. Івашкевича  теж  тікає від гомону вируючого життя, шуму міста,
туди, де „книг ряди рівненькі, мов під шнур”.  У сонеті прочитуються
уподобання автора: історія, мистецтво, музика й література.

Назва вірша є образом-символом  одного з найдавніших історич-
них поселень на терені Києва, де майже все поету нагадує про ми-
нувшину.  Процитую два перших катрени в оригіналі:

Gdzie niegdys chytry Pers dzierzgany glaskal blawat
I luskal perly w dlon, rozwarlszy muszli strak –
Tam dzisiaj gwarny Zyd jedwabnu wiaze krawat
Lubieznym ruchem swych miekkoblyszczacych rak...
Tu po Wikingow lodz slala sie fala drzaca;
Rycerrzy dymnych piers, strojna w stalowy blysk,
Gnala nad siny Dniepr rozboju dzika zadza.
Rozbil namioty tu od wiekow chciwy zysk... [2, 40]

сонетної форми. Евентуально,  імпонували Ередіївський ритм і розмір
сонета, його пластичність і звучність рядків (версів), виразна і образ-
на картина коди. Думаю, що на віршах  “Поділ” і “Липки на весні”  лежить
печать цього французького письменника, а також резонують  яскраві риси
поетики російських символістів і акмеїстів.  У зв’язку з цим спадають на
думку слова Дмитра Мережковського15 , котрий переконував, що “символи
повинні природно і невимушено виливатися з глибини дійсності”, ніби  ява із
темноти на світло, і тоді  це не лише воскресає відомі архітектурні  споруди,
постаті, характери персонажів, а й впливає на внутрішній світ як митця, так
і читача. Багатозначність символу розширює  образність тексту. Не виклю-
чаю і штрихів бодлерівського вірша в ранній стилістиці польського поета. А
втім, для Івашкевича-початківця це був нормальний  адаптаційний період у
поетичному становленні й зростанні. До слова згадаю, що в повісті “Місяць
сходить” (“Ksieїyc wschodzi”,1925) читаємо: “Жити – це означає, що зав-
дяки красі спілкуватися з вічністю. Живуть – спілкуються з вічністю со-
нети Ередіа, квіти, кристали, дзеркала”16 .

На мій  погляд, сонети  “Поділ” і “Липки на весні” поєднані між собою
т. зв. символом “Бальзаківского сліду” в Києві. Постать письменника
була в полі зору модерністів. Вони підняли на щит його романи  “Сера-
фіта” (1835) “Луї Ламберт” (1837), свідченням – вірш  “Бальзак”, який
увійшов до циклу сонетів  Валер’яна Борадаєського “Медальони”.  Ав-
тор, віддаючи данину талантові славного  майстра, зазначав: “...До на-
ших дней непонятый чудак, / Как хороша твоих созданий свита: Ведун
Ламберт и томный Растиньяк, //…Но слаще всех, возвышенный Баль
зак, / Твой Андроген крылатый Серафита”17 . Я. Івашкевич міг знати цей
сонет – адже для нього    Оноре де Бальзака – не лише великий май-
стер, а й чоловік Евеліни Ганської, яка є усобленням польськості, бать-
ківщини його предків. До речі, у повісті “Гілярій, син бухгалтера” („Hilary,
syn buchaltera”, 1923), у  пізніх нотатках і есе  неодноразово згадано  це
прізвище або персонажі його творів.  Дізнаємося, що в домі батька
стояли томи “прекрасної левенталевської “Бібліотеки шедеврів європейсь-
кої літератури”, із першими перекладами Бальзака, Байрона і Гете”18 .
Кількаразові приїзди (у 50 – 80-х рр. ХХ ст. )  у Росію й на Україну – це
обов’язкові відвідування бальзаківських місць (Житомир, Бердичів,
с. Верхівня). Приміром, в есе “Петербург” поет дивується: чому пе-
рейменували вулицю Міліонну, яка  пестила слух Бальзаку і Ганській,
що жили на ній влітку 1843 р., на Халтуріна?

1959 року виходить друком  п’єса “Одруження пана Бальзака”,
яку критики зарахували до його найвищих творчих злетів. Таким чи-
ном, постать автора “Людської комедії” з юних літ і до поважного віку
не переставала хвилювати Я. Івашкевича.
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Особливе значення протягом  ХІХ ст. мали зимові контрактові яр-
марки.  Сюди з’їжджалися поміщики й купці звідусіль, навіть з Персії!
Відбувалися концерти, бали, лотереї  і карнавали, де можна було зу-
стріти відомих письменників і музикантів, приміром, композитора і піа-
ніста Ференца Ліста чи прозаїка Оноре де Бальзака. Останній був
вражений красою молодих дам, їхніми вишуканими й коштовними,
мов у королев, бальними сукнями, яких не побачиш  у Парижі... Зі
щоденників і листування дізнаємося, що Київ справив на  митця сильне
враження. До свого паризького будинку на вулиці Фортюне він навіть
замовив літографії з видами міста, що прикрашали його парадні схо-
ди25 . Цей факт характеризує неабияку вправність лаврських майстрів
цього особливого виду графіки. Отже, невипадково у вірші “Поділ”
Я. Івашкевича виникли такі порівняння: “гравюра... – як люстро інших
літ”, “і менуетних днів побляклий оксамит...”  Вони виступають симво-
лічними знаками,  збудниками фантазії, на крилах якої можливо пере-
нестися в далекі віки.

Поет навмисне перекидає місток ліричної оповіді від минувшини
до дня сьогоднішнього, і читач  разом із  ліричним героєм (alter ego
поета) опиняється на Контрактовій площі в районі Гостинного двору:

Lecz czasem lubbiee pojsc pod starych domow mur,
Kedy spokojnych ksiag zlozono cichy sznur.
Znajdujje stary sztych – zwierciadlo dawnych lat.

Zloto – splowialu strzep menuetowych szat...
Otrzasam miasta gwar – i czuje sie poeta,
I wielbie ciebie, ty – stare kijowskie Getto! [2, 40, 42]

 Люблю наблизитись під стародавній мур,
Де тихих книг ряди рівненькі, мов під шнур,
Гравюру там знайду – як люстро інших літ,

І менуетних днів побляклий оксамит...
Струснувши міста шум, – ізнов стаю поетом,
І київське старе благословляю гетто!   [2, 41, 43]

  Погляд ліричного персонажа зупиняється на фоліантах “спокій-
них книг” (“spokojnych ksng”), рівненько викладених під старовинним
муром. Зачудовує сюжет, зображений на  гравюрі. Метафора “мену-
етні шати” – це нагадування історії виникнення  французького танцю,
який три століття тому заполонив серця європейців. Це – атмосфера

А також в перекладі Юрія Бедрика:

Де хитрий перс-купець розхвалював обновку,
В долоню лущив перл, одкривши мушлі струк, –
Там балакун єврей краватки в’яже з шовку
Люб’язним порухом м’яких лискучих рук...

До  лодей вікінгів тремкі стелились хвилі:
Грудь горда, лицарська, закута в криці блиск,
Жадою сповнилась – і, подолавши милі,
Намети край Дніпра поставив хтивий зиск... [2, 41]

Одразу хочу зазначити, що в першому рядку  оригіналу  вагомим є
слово “niegdyњ” (“колись”), а в третьому –  “dzisiaj” (“сьогодні, нині”), цим
самим   автор вказує на свій рекурсивний (туди – назад) прийом чергуван-
ня: подій давно минулих літ і сучасних, щоб читач міг уявити і тодішню й
теперішню атмосферу міста.

Заголовок сонета  “Поділ” – промовистий. Адже це назва одного із ста-
ровинних районів Києва  – розташований на низинному правому березі Дніпра,
до якого, за легендою, причалили човни вікінгів. Тому друга строфа  сонета
Я. Івашкевича  відсилає нас до “Повісті минулих літ”,  з якої дізнаємося про
варягів Аскольда і Діра, що стали давньоруськими київськими князями.

За часів Київської Русі тут стояв княжий двір,  вирувало інте-
лектуальне, мистецьке й торгово-ремісниче життя.

Образ перса-купця теж невипадковий. Виник він завдяки спілкуван-
ню із Каролем Шимановським. На початку 1910 р. композитору потрапи-
ла до рук книжка Мохаммеда Гафіза “Пісні кохання”. Це був німецько-
мовний переклад ліричних поезій, зроблений Гансом Берге.  Піаніст створив
два  пісенні цикли на слова перського і таджицького поета. Шість пісень
написав 1911 р., а наступні п’ять   – у  перші воєнні місяці 1914 року24 .

Так само перли виказують низку значень. До речі, у нарисі О. Баль-
зака “Лист про Київ” (уривки опубл. 1927 р.), який писався під час пер-
шого перебування у Верхівні, подибуємо розлогий пасаж, присвячений
цим органічно-мінеральним утворам кулястої або неправильної форми,
що стали ювелірними прикрасами єврейських і польських жінок.  Автор
нотаток записував враження від подорожі, наповнюючи їх фактологіч-
ним матеріалом,  різноманітними асоціаціями, легендами,  анекдотами,
роздумами з приводу того чи того предмету тощо...  Писав, що в цих
краях їх бачено-небачено; вони найкращі у світі, бо хто не чув про разки
перлів дивної  краси Валевських, графині Киселевської, княгинь Сангушко.
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Ostatnie stoja wisni, jak w szacie bladych lez –
Sciela sie platkow roje na ulic szary szlak,
Po ktorym niegdys chodzil – sam Honore Balzac... [2, 42].

А також в перекладі у перекладі Р. Радишевського:

Київ. Задума. Тутешній Сен-Жермен.
Пелюстки-сльози сіє вишневий білий трен…
Мелодія-вигнанка з старих садів рида.

Від міста лине гомін... життя врочистий вир...
Будиночки біленькі, принишкли, стиль ампір –
Тут чулись лансієри26  і вальси на три па,
В старій низькій залі, де клавікорд луна...

Змагався в карнавалі весь провінційний чар.
Мигтіння менуету і екосезу27  скок...
В древніх бляклих залах снувався шепіт пар...

Тут під вікном порожнім тепер цвіте бузок,
Стоять останні вишні в сльозинках пелюсток –
По вулиці їх стелять роями абияк
Там, де колись проходив сам Оноре Бальзак... [2, 43].

Поет порівнював цей  чарівний куточок Києва  із паризьким буль-
варом  Сен-Жермен, відомим своїми липовими й каштановими дере-
вами, красу яких опоетизували митці. Наскрізним у вірші є мотив киї-
вської весни, тієї,  де над  Дніпровими кручами ніжною зеленню роз-
пускаються бруньки лип, що цвітуть жовтими китицями і пахнуть ме-
дом, де білий велон вишень і ліловість бузку. Вловлюються сенти-
ментальні нотки в тому, як поет описує відцвітання дерев, підкреслю-
ючи тим самим, що його персонаж роздумує про життя і смерть.

Метафора ”київський Сен-Жермен” має подвійну символіку. Тут
імплікуються історія та міфологія двох культурно-адміністративних рай-
онів світових столиць – Києва і Парижа. Згадується моду  на ”все фран-
цузьке”: мову, манери, одяг, танці.  Для  літературознавчого аналізу та-
кий прийом надає широке інтерпретаційне й інтертекстуальне  поле. Вільно
згадати про Оноре де Бальзака й Евеліну Ганську, котрим були близькі
й київські Липки, і паризький Сен-Жермен... Адам Міцкевич, Микола
Гоголь, Ференц Ліст – митці, до набутку котрих був небайдужим Я.Іваш-
кевич, –  сприймали Київ як вагомий культурно-духовний центр.

свята, бальні сукні,  оксамит, прошитий золотою ниткою, білі, рожеві,
жовтуваті й чорні перли...

    Тут  відстежується перегук із сонетом Ж.-М. Ередіа “На старо-
му мості”. Автор, говорячи про ремісників-чеканників, наводить чита-
ча на думку про красу поетичного слова.  Фразою “ізнов стаю поетом”
(другий терцет) автор вірша  “Поділ” теж возвеличує цей Божий дар.

   Вірш “Липки навесні”  Я. Івашкевич присвятив  іншій історичній
частині міста Києва – Липкам.  Назва походить з 1744 року, коли тут
посадили липовий гай. Пізніше його зрубали (1833 р.), а місцевість
перепланували, забудувавши маєтками знаті у стилі ампір. Йому були
властиві масивні парадно-монументальні форми будівель та інтер’єрів,
декор у стилі Стародавньої Греції й Стародавнього Риму та ін.

Ліричний герой  іде тихою вулицею. Клекоче дивовижна стихія
звуків і кольорів.  Предметом “поетичної реставрації” обирається
київська атмосфера ХІХ століття, навіяна мелодією пісні, яка лине з
глибини міських садів. На бал чи карнавал з’їжджаються звідусіль
гості. Звучить танцювальна музика (клавесин, менует, лансьєр, еко-
сез),  сміх і шепіт пар. Це –  перевернутий сонет, який автор комбінує
за своїм принципом чергування: терцет – катрен – терцет катрен. По-
рушивши строгу форму, він залишається вірним ямбічному віршеві,
наповнюючи його оригінальним сюжетом, в основі якого – рефлексії
ліричного персонажа – мандрівника містом. Меланхолія викликана
швидкоплинністю веснах днів і часу, які можливо воскресити лише
завдяки музиці, книжкам, спогадам тощо. Подам повністю цей чарів-
ний твір, де “цвітуть”, оспівані багатьма поетами і, зокрема, автором
“Липок на весні”, неповторної краси київські сади:

W cichej zadumie kijowskie Saint-Germain.
Wisniowe biale drzewa sciela swych platow lze…
Wygnana z sadow odwieczna piosnka lka..

Od miasta leci poszum... zwycieski zycia wir...
A domki stoja ciche, bielytkie – styl empire...
Tanczono ty lanciery i walce na try pas,
Gdzie w starej niskij Sali klawiakord cicho gra...

Wzmagal sie w karnawale prowinciji sennyj gmar.
Tanczono menuety i skoczne ecossaises,
I przez wyblakle sale szly ciche szepty par...

A  dzis pod pystym oknem liliowy kwitnie bez,

  ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ ЛІТЕРАТУР І КУЛЬТУР



302 303

ЄРЖИКІВСЬКА-ЛИСЕНКО Н.А.

собору – груповий портрет сім’ї Ярослава Мудрого (збереглися зобра-
ження чотирьох постатей  на Південній стіні центрального нефа і дві –
на північній).  Поетичні алюзії Я. Івашкевича,  образи-символи творять ори-
гінальний візуально-зображальний ряд,  який дає можливість  уявити  давні
події, бодай на мить відчути  колишній життєвий ритм,  перечулене биття
сердець, та разом з тим пройнятися гордістю зі свідчень про широкі зв’язки
київського княжого двору із найбільшими державами Європи.

Придивимося до першої строфи вірша “Cуrki Jarosіawa”, і особливо до її
двох останніх рядків:

Jakze im jechac daleko!
Wychodza tak ze swiecami
Anna do Francji, Eudoksja
Na Wegry, Saweta do Danii

Авторський текст помітно різниться від  того, який дав нам пере-
клад. За художнім задумом Я. Івашкевича, котрий, імовірно, керу-
вався  хронікою Бременського, Євдокія їде в Угорщину, а Єлизавета
до Данії.  Микола Бажан звернув увагу на історичні розбіжності й
наблизив твір колеги до історичних реалий (“Настасія до угрів, / В
Норвегію  – Єлизавета”).

Щемливі останні рядки другої строфи – прощання із батьківським до-
мом і рідним містом. Фразою  “Їegnaj, zielony Kijowie!” ( “Києве зельний,
прощай”) поет виразив і свою тугу за часами “давно забутої зарослої трава-
ми молодості”29 ,  коли не раз “ в парку, де липи дебелі,  хлопець ... ішов
довготілий, біля палацу Растреллі...”[3, 236]. Процитовані рядки – із вірша
“Блакитний палац” (“Niebieski paіac”),  бездоганний переклад якого зробив
М. Бажан. Ідеться про Маріїнський палац (1750 – 1755), автором проекту
якого був  “зрусифікований італієць” – архітектор Варфоломій Варфоломійо-
вич Растреллі (1700 – 1771). Своєрідний талант митця полонив Я. Івашкеви-
ча ще з дитячих років. У статті “Петербург”  письменник розповідав, що
Собор святого Андрія  в Києві (Андріївська церква, 1749 – 1753)  невід’ємний
від його перших  вражень про місто. “Растреллі був тим архітектором, –
зазначав він, –  до якого, я, маючи,  чотири-п’ять років,  відчував повагу...”
30 . Справді, перед майстерністю “генія Растреллі”, за словами Миколи
Філянськрого, схиляли голови поети.

Пригадування “краю юнацтва” [2, 69], де минали студентські роки
(університет, консерваторія, театр Станіслави Висоцької “Студіо”),  про-
читуються також у вірші “Круглоуніверситетська”, назва якої аналог-
ічна назві вулиці, що простягалася від Бессарабської площі до зма-
льованого поетом  куточка міста – Липок.

Український простір (довкілля й оточення) і, зокрема, київське твор-
че змужніння (наставники, друзі, самоорганізація і цілеспрямованість)
сформували домінантні риси мистецького обличчя письменника, ста-
ли  поштовхом до створення неповторної галереї багатьох його пер-
сонажів, серед яких – і  Оноре де Бальзак, котрий в “Листі про Київ”
писав, що “Київ, столиця України, – святе місто”28 ...

Вірш “Ярославові дочки” (“Cуrki Jarosіawa”) увійшов до пізньої книги
лірики Я. Івашкевича “Мапа погоди” (“Mapa pogody”, 1977). В  основу
покладено історичний факт: шлюби  князівен-киянок із правителями євро-
пейських держав для зміцнення міжнародного становища. Подам цю
поезію повністю в перекладі Миколи Бажана:

Далеко їм їхати! Взявши
Свічки, вирушають: Анна в Париж,
Настасія до угрів,
В Норвегію  – Єлизавета.

Спинились на порозі,
Дивляться пильно й відчайно.
Батьки кажуть в світ їм їхати:
– Києве зельний, прощай-но! …

А з протилежного муру,
Де вгнулася арка строката,
За ними спідлоба стежать
Проникливі очи брата [2, 291]
(Івашкевич Я. “Ярославові дочки”)

Розповідна манера поезії “Ярославові дочки” тяжіє до описово-ме-
дитативної лірики.  Лаконічно автор передає тривожний душевний стан
усієї родини, хвилювання батьків і дітей (трьох сестер і брата) перед
далекою і небезпечною дорогою в невідомість, на чужину. Образи-сим-
воли імен (Анна, Настасія, Єлизавета), міст (Париж, Київ), країн і на-
родів (Норвегія, Угорщина) налаштовують читача на історичну ретрос-
пективу, щоб пригадати тогочасні політичні й культурні реалії, незви-
чайні долі дружини, дочок і синів Ярослава Мудрого (бл. 978 – 1054;
великий князь Київської Русі з 1019 р.) – Інгігерди (шведська принцеса),
Єлизавети, Анни-Ярославни,  Анастасії (стали королевами Норвегії,
Франції і Угорщини);  Святослава і Всеволода (одружилися з грецькими
царівнами). Поет зображає сцену прощання у князівському дворі. Імов-
ірно, приводом для написання вірша послужили фрески Софіївського
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ЄРЖИКІВСЬКА-ЛИСЕНКО Н.А.

Отже, контекстом до розмови про ранню творчість польського
письменника було обрано київський культурний простір кінця ХІХ –
початку ХХ століття. Розгорнута мною поетична експозиція “київських”
віршів   Я. Івашкевича  – це спектр його інтересів до модерного мистец-
тва, це – пошуки “бальзаківського сліду” в Україні та вловимі перегуки із
творчістю українських поетів-неокласиків М. Зеровим і М. Рильським.
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Під сонцем Криму, під сліпучим оком
П’янке вино біжить жертовним током
І від багать синіє фіміам [2, 22].

У першій редакції цього сонету дві терцини мали зовсім інший
зміст, аніж в остаточному варіанті:

Тут, на  тобі, верховино Тавріди,
Спинився дух Еллади ясновидий,
Простуючи до вбогих наших сел, -
Де син степів, похилий і упертий,
Відмовишись від благосних джерел,
П’є із криниць здичавіння і смерти  [2,802].

Хоч й акцентується «дух Еллади ясновидий», який панує над Кри-
мом, та все ж поет бідкається, що він спинив свій  до «вбогих наших
сел». Поет протиставляє два світи: культурний світ Еллади як «бла-
госні джерела» і світ більшовицької дійсності  з її вбогістю,  «криниця-
ми здичавіння і смерти».

Песимістичний пафос першоваріанту прикінцевих терцин був за-
мінений в остаточної редакції сонеті увиразненням пейзажу, відтво-
ренням таємничих сил природи. Чому М. Зеров не відредагував ос-
танні рядки сонету, а кардинально їх змінив? Вочевидь це було зу-
мовлено тодішньою ідеологічною цензурою, бо не могли ж в  «більшо-
вицькому раю»  існувати  вбогі села.

Сонет «Партеніт» М. Зеров присвятив своєму побратимові з «п’я-
тірного грона» Михайлові Драй-Хмарі. Епіграфом поетові послужив
вислів-обвинувачення критика Б. Коваленка, який агресивно й не-
справедливо виступав проти неокласиків, обвинувачуючи  їх у псев-
домистецтві.  У примітці до сонету М. Зеров зазначає: «Партеніт – від
parthenos (діва). Перший Партеніт – храм діви Артеміди, другий –
Богородничий монастир візантійської доби» [2, 802].

Ідейно-філософський зміст цього вірша закодований в рядку:«Л-
іта минають, не минає міт». Духовне, прекрасне, істинне не підвлад-
не часові і забуттю. Знаком вічності карбована антична культура, яка
в різних видах мистецтв створила неперевершені ідеали Краси, воз-
величила одвічні людські цінності :

На скелі, де ламають діорит,
За темною грядою Аю-Дага
Розташувала давня грецька сага
Храм Артеміди, перший партеніт.
Літа минають, не минає міт!

УДК 82-1 (Зер)
Зварич В.З.,

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри світової літератури

                                        Дрогобицького педагогічного університету
                                                                                                                  ім.І. Франка

КРИМ: ПОЕТИЧНА ВІЗІЯ МИКОЛИ ЗЕРОВА

 Культурологічний образний всесвіт українського поета-неокласи-
ка  Миколи Зерова  концентрується навколо античної духовної спад-
щини. Одним з її  центрів в Україні для поета  виступає Крим з його
природою, історією, культурою.  В 1926-1927 рр. М. Зеров побував на
відпочинку в Криму. Враження, навіяні подорожами поета по кримській
землі, стали основою поетичного циклу «Крим», до якого увійшли
сонети «Чатир-Даг – І, ІІ», «Партеніт», «На верхів’ях Качі».

Два сонети «Чатир-Даг» були навіяні, як стверджував поет, вра-
женням «од першого погляду на масив із станційного Таушан-базар
по дорозі із Сімферополя до Алушти» [2, 802]. У першому сонеті М.
Зеров оспівує величну і неповторну красу Криму. Сільський пейзаж
відтворений  у двох катренах  лише відтінює неповторну красу східної
святині – Чатир-Дагу:

Біжить шосе. Прозорим фіолетом
Закам’янілі хвилі дальніх гір
Укрили паділ, де шумить Салгір
І спить село з похилим мінаретом.
Черешні над камінним парапетом,
У білій куряві заїжджий двір,
А в небі, переймаючи простір,
Піднісся Чатир-Даг двійним наметом [2, 22].

Чатир-Даг, цей „Богам висот поставлений вівтар», у поезії М.Зе-
рова виступає символом незбагненної сили природи, її таємниць. Це
той Пан Природи, якому поклоняється все живе. Неповторна карти-
на природи, створена поетичною уявою, набуває космічних обріїв.

Цей космізм  розвивається, розпросторюється  поетом в сонеті
«Чатир-Даг – ІІ» :

Богам висот – перелетам-громам,
Землі родючої живущим сокам,
Безмовним хмарам, гомінким потокам
І легкокрилим в небі шулякам –
Ти, Еклезі, наш найсвятіший храм!
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Покинули тебе, зоставивши жалі
Та червом споминів розвередивши рани [2,428].

В основі сонета – легенда про польську бранку хана Марію По-
тоцьку, до образу якої в своїй поезії зверталися Александр Пушкін,
Леся Українка. Могила славетної землячки пробуджує в душі поета
сум, ностальгію за далекою рідною Вітчизною. Увесь трагізм долі
бранки розкривається у сонеті в гармонії з довколишнім світом. Гар-
монію людських почуттів, переживань і світу природи тонко відтво-
рює і український перекладач, М. 3еров:

Твій погляд, рідної шукаючи землі,
На небі випалив той слід палкий, багряний [2,428].

Перекладач  уникає  буквалізму,   жертвуючи   авторськими епіте-
тами, метафорами, він однак досягає ясності і плавності строфи. Більш
близьким до оригіналу є переклад цього сонета М. Рильським:

Чи то не погляд твій, повитий у жалі,
Сліди повипікав огненною сльозою?

В останніх терцинах сонета доля героїні мислиться автором як
його власна:

О полько!
Тут і я могильним сном засну..,
Край тебе покладуть сумну мою труну,
Де наші мандрівці спиняються порою [2,428].

У своїй статті „У справі віршованого перекладу» (1928) М.Зеров
писав, звертаючись до молодих перекладачів: „Не досить розуміти
самі слова, треба відчувати крізь них світогляд автора, орієнтуватися
в його стилістичному прямуванні, знати обставини, в яких цей текст
народився, та його місце в житті й розвитку даного автора». Цих прин-
ципів М.Зеров дотримувався і в своїй перекладацькій практиці. Свідчен-
ням тому є переклад міцкевичового сонета „Чатир-Даг». В українській
інтерпретації сонет не втратив того авторського „обожнювання» при-
роди, її краси:

Мов янгол Гавриїл, сама потуга й міць,
Ти входи стережеш до зоряного даху;
Ліс па тобі як плащ, і, яничари жаху,
Гаптують твій тюрбан потоки блискавиць [2,428].

У короткій і сконденсованій формі сонета Адам Міцкевич зумів

Вони живі, дива Архіпелага –
Орестів жах, Пілатова звитяга
І смертний Іфігенії привіт [2, 23].

Ремінісценції з античної культури не тільки відтворюють дух дав-
ньої Еллади, який панує над кримською землею, але й увиразнюють
неспокій, сум поет, викликаний передчуттям нової доби, якій справжнє
мистецтво не потрібне:

А парубки, каміння й дачні мури
Відповідатимуть на їх співучі сни
Крізь зуби натисненим: «Трубадури!...»[2, 23].

Цей неспокій М. Зерова-поета помітний уже й в поезіях, які ввійшли
до «Камени». Але, як влучно спостеріг В.Брюховецький, «якщо і соне-
тах, і в александрійських віршах «Камени» зовнішня безпристрасність
автора була майже підкресленою, то згодом, як протидія уніфікаторсь-
ким тенденціям і в житті, й у поезії, його слово дедалі частіше набуває
виразного емоціонального забарвлення, вірш перетворюється на схви-
льовану сповідь-монолог перед сучасниками і нащадками» [1, 172].

Теза (два катрени) - антитеза (дві терцини) є своєрідною фор-
мою побудови композиції багатьох сонетів М. Зерова. До них зок-
рема й належить сонет «На верхів’ях Качі». Неповторний пейзаж,
який відкривається ліричному героєві поета, повсякчас вражає його
новими барвами:

Минули Бабуган і з ним круги вірлячі,
За нами вже різка і росяна яйла –
І враз нова краса з’явилась, процвіла:
Ліс причарований, як озеро стояче [2,24].
Цій природній красі  поет протиставляє красу жіночу, яка затьма-

рює собою довкілля:
І в щедрій поводі кольорів, фарб, речей
Горує над усім високотонний голос
Та ясна прямота допитливих очей» [2,24].
«Кримську» тему у своїй творчій практиці М. Зеров суттєво збага-

тив  й перекладами сонетів видатного польського поета Адама Міцке-
вича – «Могила Потоцької» і «Чатир-Даг». Тринадцятискладовий вірш,
яким написано ці сонети він влучно замінює шестистопним ямбом,
одним із улюблених своїх розмірів. При тому оригінал не втрачає своєї
ритмомелодики, формозмістової єдності:

В саду зів’яла ти, як цвіт рожевий в’яне,
Бо дні минулого - барвисті мотилі –
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представляет воспоминания самого Джерарди). Первоначально на-
писанный на русском и английском языках, этот роман представил не
только русских героев, но поднял русские, извечные вопросы, но
сделал это иронично и слегка остраненно, представив точку зрения
англичанина на события русской истории и культуры.

Д. Дэвис в своей биографии Джерарди называет роман «Тщет-
ность», вероятно, лучшим романом писателя, в первую очередь его
введением темы абсурда: «…персонажи страдают от постоянной не-
способности общаться; повторяющиеся фразы и затянувшееся мол-
чание создают ощущение бесцельности вечного ожидания; трагичес-
кие ситуации находятся на грани смешного» [1, 115-116].

Роман писался одновременно с диссертацией Джерарди об Анто-
не Чехове, которая была опубликована через год после выхода «Тщет-
ности» и, как отметил М.Холройд, стала первым критическим изуче-
нием Чехова на любом языке, включая русский [2, 3]. Работа «Антон
Чехов» касалась всех аспектов творческого наследия Чехова и пред-
ставила не только новый взгляд на произведения великого русского
писателя, но и новый взгляд на жизненное подобие в художествен-
ном произведении и на жизнь в целом.

Чувства читателя при знакомстве с Чеховым Джерарди сравнил с
ощущениями путешественника: вы наблюдаете через окно за проно-
сящейся мимо жизнью и невольно начинаете сопереживать людям,
живущим в атмосфере пейзажа за окном, и тем самым начинаете
понимать, как велика, как быстра и разнообразна человеческая жизнь
[3, 7]. Говоря об отношении Чехова к своим персонажам, Джерарди
отмечал, что это позиция ничего не знающего человека, который в то
же время догадывается, что существуют понятия, в корне отличаю-
щиеся от наших общепринятых норм и правил и даже противореча-
щие нынешней логике [3,146].

Эта своеобразная логика восприятия присутствует и в тематичес-
ком построении произведений Чехова. По мнению Джерарди, работы
Чехова строятся на лейтмотивах наподобие опер Вагнера: каждый
герой – это изолированная душа, живущая в своем собственном мире,
из которого он смотрит на жизнь затуманенным, не совсем все пони-
мающим взглядом. Но в этом сочетании комичности и пафоса есть
своеобразная красота, уверяет Джерарди [3, 144].

Из подобных же лейтмотивов состоит и роман Джерарди «Тщет-
ность». Первый лейтмотив принадлежит главному герою романа Анд-
рею Андреевичу, англичанину, выросшему в России, но так и не на-
учившемуся понимать русский характер. Он некий сторонний наблю-
датель, образец логики и здравого смысла, которыми так гордится ве-

розкрити багату гаму почуттів ліричного героя, його вражень від зустрічі
з кримським дивом– Чатир-Дагом. У своєму перекладі М. 3еров зберіг
той дух Сходу, яким сповнені кримські сонети А. Міцкевича, те багат-
ство порівнянь, метафор, афоризмів, які так притаманні східним мо-
вам. Перекладач тонко відтворив східний колорит оригіналу, зберігши
його екзотизми: мінарет, падишах, яничари, тюрбан, гяури.

В українському перекладі вдало передано й божественну велич
Чатир-Дагу, який є символом неповторної єдності земного й небесного:

І, висланець землі до синього проміння,
Ти долі все забув - людей, і хмару, й грім,
Заслуханий, як бог говорить до створіння [2,428].

«Кримський сонетарій» М. Зерова – унікальне й неповторне яви-
ще в контексті українського поетичного літопису Криму. В сонетах
неокласика він постає не тільки райським куточком природи, але й
святинею світової культури. Суголосся античної, східної і слов’янсь-
кої культур створює унікальний духовний простір, в якому живуть об-
рази, традиції  різних національних культур.
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У. ДЖЕРАРДИ И А.П. ЧЕХОВ:
ВОПРОС ДИАЛОГА КУЛЬТУР

У. Джерарди можно считать «заново открытым именем», то есть
писателем, весьма известным в начале творческой карьеры и почти
полностью забытым позднее. Его первый роман получил название
«Тщетность» (“Futility”), и это произведение, связавшее его с Росси-
ей навсегда. И не только выбором темы и персонажей романа (дей-
ствие романа происходит в Петрограде и Владивостоке и во многом
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рывают британские союзники и их русские коллеги в целях уничто-
жения революции. Жанр комической оперы получает неожиданное
обоснование, когда в поезде по дороге в Красноярск, выпив немного
водки, адмирал и сэр Хьюго распевают «Стеньку Разина» и русскую
цыганскую песню.

Перекличка с Чеховым заметна не только в использовании лейт-
мотивов. Уже первая глава романа «Три сестры» отсылает нас к изве-
стной чеховской пьесе. К тому же в начале романа Андрей Андрее-
вич и все семейство Бурсановых отправляется в театр смотреть «Три
сестры», которая невольно раздражает нетерпеливого англичанина;
кажется, что все происходит в забытой стране, на демаркационной
линии между трагедией и комедией. Но и оставаться равнодушным к
пьесе герою тоже не удается. Ему кажется, что их черная меланхо-
лия, их невероятная пассивность, их парализующая инертность про-
никает в него самого [4, 12]. Андрей Андреевич с трудом может пове-
рить, что существуют подобные люди, которые даже не знают, чего
они хотят, и только ведут бесконечные разговоры. Но Николай Васи-
льевич на это отвечает, что иногда очень хорошо просто поговорить:
«Жизнь вовсе не так проста. Есть сложности, затруднительные поло-
жения. Она ведет вас до тех пор, пока вы не поймете, что уже не
знаете, где находитесь…Чехов – великий мастер» [4, 13].

Таким было мнение самого Джерарди о Чехове. Особенно он це-
нил его пьесы: за удивительную красоту, особенно в оригинале, мо-
тива утешения в конце «Дяди Вани» и «Трех сестер». В своей работе
«Антон Чехов» больше всего внимания уделяется пьесе «Три сест-
ры». Он пишет, что драма героев пьесы состоит в том, что они прохо-
дят сквозь жизнь нерешительно, в то же время осознавая ее крат-
кость и связанные с этим потерянные возможности: «Они никогда не
попадут в Москву, и все знают, что даже если бы это случилось, это
не решило бы их самую важную проблему» [3, 148]. И проблема эта в
том, что они слишком прекрасны, слишком чувствительны, чтобы
добиться личного счастья: «Они продолжают скромно трудиться, ус-
пешно учительствовать, служить цели будущего счастья человече-
ства, насколько это в их силах, и обречены умереть, так и не удовлет-
ворив свои мечты» [3, 149-150].

Нерешительными оказываются и герои романа «Тщетность» –
семья Бурсановых. Все их надежды устремлены на доходы от почти
уже ставших легендой золотых приисков. Никто на этих приисках ни-
когда не был, никаких доходов оттуда никогда не поступало, но все
давно привыкли жить в долг, надеясь когда-нибудь эти долги пога-
сить. Нелепость ситуации подытоживает Фанни Ивановна: «Как же

ликая Британская империя; персонаж, на фоне которого отчетливее видны
жизненные драмы и комедии, но также и душевное богатство русской
семьи Бурсановых, с которыми главный герой дружен и в среднюю
дочь которых влюблен. Изображение же семьи Бурсановых – это целое
нагромождение лейтмотивов, что могло бы показаться какофонией, если
бы не было так тщательно выдержано и сбалансировано.

Структура романа «Тщетность» отчасти воспроизводит театраль-
ную композицию, но не открыто, а как бы изнутри. Начнем с того, что
Джерарди на первой странице романа отказывается от автобиогра-
фичности своего романа, заявляя, что «я» в романе – это не сам
автор. Однако простое сопоставление фактов из жизни Джерарди и
его главного героя не могут не навести на мысль, что автор с самого
начала привносит элемент игры в роман, элемент театральности.

Сидя в гостиной Бурсановых, герой слышит звонок – это почта-
льон принес письмо из Германии для Фанни Ивановны, которое ис-
торгает у нее поток слез. А затем, «как объявление к следующему
действию, раздался второй звонок» [4, 35]. Это пришел Эйзенштейн,
любовник жены Бурсанова. Тяжелая сцена заканчивается еще од-
ним звонком, что напоминает герою «трехактную рвущую душу ме-
лодраму» [4, 437], и сообщает о приходе Магды Николаевны Бурса-
новой, блудной жены Николая Васильевича, но Фанни Ивановна от-
казывается принять бывшую жену своего гражданского мужа.

Все тяжелые события в доме Бурсановых заставляют главного
героя невольно вмешаться. Так впервые в романе появляется мотив
интервенции (в переводе с английского “intervention” означает «вмеша-
тельство» и «интервенция», в том числе и в политическом смысле).
Д.Дэвис отмечал, что намеренное «вмешательство» Андрея напоми-
нает нам, что роль повествователя состоит именно в том, чтобы нахо-
диться (intervene) между автором и его персонажами, между персо-
нажами и читателем [1, 119].

Андрей Андреевич берется развязать человеческую драму Бур-
сановых, «отведя каждому персонажу роль, которую он будет иг-
рать в жизни своих близких» [4,48]. Однако благие намерения Анд-
рея Андреевича вызывают смех и раздражение, и только Фанни Ива-
новна, немка по происхождению, понимает и соглашается. Она го-
ворит, что их жизнь вряд ли можно назвать комедией, так как если
бы ее представили на сцене, никто бы не поверил в ее реальность.
«Настоящие люди не могут быть такими глупыми. Это фарс, Андрей
Андреевич. И вы были правы, представив его при помощи всех этих
схем, диаграмм и т.д.» [4, 57].

Постепенно фарс сменяется комической оперой, которую разыг-
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зоблачениями [4, 10]. Тем самым читатель получает информацию о
повествовательной технике лежащей перед ним книги – это будет
серия воспоминаний с обязательным раскрытием семейных тайн.

В разговоре с Андреем Андреевичем Зина, любовница Николая
Бурсанова, произносит известное выражение О.Уайльда, что сердца
созданы для того, чтобы их разбивали, и пропускает мимо ушей ответ-
ную реплику Андрея, тоже уальдовскую, что люди убивают тех, кого
любят [4, 44], так как эта фраза не совсем соответствует ее настроению.
А прошлое, которое не отпускает Николая Васильевича, Зина сравни-
вает с тысячеруким монстром, вцепившимся в него, с иллюстрации к
повести Гоголя «Страшная месть» [4, 44]. Сам же Николай Васильевич
сравнивает свое неудобное положение с известным случаем из басни
Крылова о лебеде, раке и щуке, и Андрея в очередной раз удивляет та
поразительная гордость, с которой русские относятся к совсем не-рус-
скому (скорее британскому) здравому смыслу басен Крылова [4, 47].

Фанни Ивановна хвалит высокий нравственный дух английской ли-
тературы, которая учит чему-то положительному, созидательному и до-
стойному, и в качестве примера подобных писателей называет Байрона
и Оскара Уайльда [4, 57]. Пример выбран крайне неудачный – любой
мало-мальски эрудированный читатель знает, какой образ жизни вели
выше упомянутые писатели и каким было их творческое и нравствен-
ное кредо. Фарсовость ситуации получает окончательное завершение.

В конце другой сцены семейной трагедии Фанни Ивановна с горе-
чью призывает писателей говорить именно об этом, о подлинной дра-
ме жизни, и упрекает авторов за то, что они сочиняют аккуратные,
разумные, обоснованные и, увы, такие неубедительные романы»
[4, 77].  в конце романа Фанни Ивановна грустно вспоминает, как в
молодости считала, что жизнь имеет сюжет, подобно роману: «Но
жизнь в основном не похожа на роман; она более нелепа по сравне-
нию с романом. Возможно, это и к лучшему. Я не хочу быть романом.
Я не хочу быть историей или сюжетом. Я хочу прожить мою жизнь как
жизнь, а не как историю» [4, 166]. Рассуждения о писателях и их
творчестве перерастают в мысли о том, какой должна быть подлин-
ная литература и какой должна быть цель настоящего мастера пера.

Последняя часть романа «Тщетность» называется «Нина» и вы-
зывает в памяти известную чеховскую Нину-«чайку», пьесу о муках
творчества и тщетности человеческих устремлений. Вслед за Чехо-
вым, эта часть романа Джерарди повествует о смерти любви, о кру-
шении романа любовного и романа творческого. Однако Андрей Ан-
дреевич понимает, что проблема заключена не только в его Нине.
Давным-давно он задумал роман, который должен был затмить все

это утомительно, Андрей Андреевич, все время ждать, чтобы начать
жить. Когда же наконец-то наступит это восхождение к счастью, ког-
да же начнется эта восхитительная жизнь?» [4, 72].

Однако, жизнь преподносит новые решения чеховских мотивов, и
Джерарди дает собственные ответы на чеховские вопросы. Ведущей
темой «Трех сестер» Чехова является жизнь ради будущих поколений,
необходимость в которой постоянно подчеркивает подполковник Вер-
шинин: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо
прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет
пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к
ней, он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали
его дед и отец» [5, 486]. И далее: «…счастья нет, не должно быть и не
будет для нас… Мы должны только работать и работать, а счастье – это
удел наших далеких потомков» [5, 497].

В романе «Тщетность» Джерарди устами дяди Кости дает ответ
романтическим мечтам Вершинина. Видя, что творится в России пос-
ле революции, дядя Костя с негодованием заявляет: «Этот идиотский
призыв о том, что каждое поколение должно пожертвовать собой ради
так называемого благополучия будущего поколения. Похоже, это ни-
когда не закончится! – Как качается маятник! Шире и шире, и мы про-
ливаем кровь одного поколения за другим. Ради чего? Ради кого? –
ради будущих поколений! Боже мой, какие же мы глупцы. Глупцы
проливают кровь ради будущих глупцов, какие в свою очередь по-
ступят точно так же» [4, 75].

События в доме Бурсановых не только откликаются на чеховские
настроения. Андрей считает, что они могли бы стать сюжетом для
новой чеховской пьесы, и на реплику Нины, что Чехов мертв, отвеча-
ет, что он сам готов написать такую пьесу «Три сестры», что она зат-
мила бы чеховскую. Единственная проблема – герои этой пьесы на-
столько неправдоподобны, что никто не поверит, что они реальны. «В
этом беда современной литературы», рассуждает далее Андрей. –
«Литература считается хорошей, если она правдоподобна, но стоит
ли изображать подлинную жизнь, если только она не экстраординар-
на; но тогда она кажется такой же неправдоподобной, как и литерату-
ра» [4, 54]. В романе впервые появляется упоминание о том, что Ан-
дрей Андреевич хочет на основе пережитых событий создать ориги-
нальное художественное произведение.

В романе «Тщетность» царит не только Чехов. На первых страни-
цах произведения, рассуждая о том, как он оказался втянутым в за-
путанные отношения членов семьи Бурсановых, Андрей Андреевич
сравнивает эту историю с драмой Ибсена с ее ретроспективными ра-
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Глобалізація, яка охопила різні у культурному плані країни,
поставила перед окремими європейськими літературами низку
складних і неоднозначних за своїми наслідками проблем. Змінюються
не лише моделі репрезентації національних літератур, які донедавна
претендували на роль „світових”, а й суттєво трансформується
уявлення про „включеність” культурних традицій у річище світового
письменства. Водночас переглядається і механізм „залучення”
письменника до європейського і ширше - світового літературного
канону.  Спроби деяких відомих літературознавців бодай пунктирно
визначити межі канонічності, як це, приміром, зробив Г. Блум у своїй
широковідомій праці „Західний канон: книги і літературні школи епох”
(„Western Canon: the Books and School of the Ages”, 1994), натикаються
сьогодні на вповні зрозумілі контраргументи представників
мультикультуралізму і постколоніальної критики, які виступають з
вимогами не тільки нагально переглянути критерії канонічності, а й
взагалі пропонують відмовитися від застарілого, з їхньої точки зору,
стереотипу – вписувати письменника у рамки певного канону. Дедалі
більше лунає голосів з боку представників тих національних літератур,
які зазнали „колоніальної травми”, а відтак до сьогодні не можуть
претендувати на роль світових. До того ж останнім часом активно
дискутується висунута одним з найяскравіших представників
постколоніальної критики Г. Бгабгою ідея „культурної гібридності”, в якій
убачають панацею від крайнощів світової глобалізації і можливе втілення
ідеальної моделі посткультури. Жодна з літератур, передусім
західноєвропейських, сьогодні вже не може претендувати на роль
універсальної й відтак остерігається говорити від імені „цивілізації взагалі”
і видавати своє приватне, партикулярне за всезагальне або всесвітнє.

Усе вищесказане покладає особливу відповідаль-ність на
літературознавців, які все ще активно користуються термінами „світова
література” (Weltliteratur) і „європейська література”. І хоча, здавалося
б, сьогодні вже остаточно науковий загал відмовився від тенденційної
європоцентристської моделі літературної історії [7, 8 - 15], глобалізація
все ж таки неодмінно повертає нас до раціонально витлумачених

существующие произведения. В начале этот роман был целью его
жизни, позднее он стал его жизненным спутником. Роман был начат,
но ему не хватало «национальной атмосферы», так как его создатель
даже не знал, на каком языке ему лучше писать роман. После войны
Андрей вновь перелистал свой роман и увидел, что роман оказался
оторванным от настоящей жизни: «Я жил как автомат все эти годы,
едва ли обращая внимание на то, что происходит вокруг, и лелеял
свой «шедевр», и выяснилось, что хотя я жил неосознанно, я выжил,
а мой «шедевр» задохнулся и умер» [4, 172].

Больше никаких романов, решает Андрей. Жизнь дороже всех
романов в мире, и жизнь – это Нина. Но возвращение к Нине оказа-
лось тщетным, все попытки завоевать ее расположение потерпели
крах. Проблема, вынесенная в заглавие романа, получает новое ре-
шение. Некогда в разговоре с Андреем дядя Костя, непризнанный
литератор, сказал, что пришел к выводу о тщетности писательского
труда: «Правда в том, что только десять процентов наших мыслей и
чувств можно воплотить на бумаге» [4, 117]. Теперь же сэр Хьюго
говорит о тщетности любой авантюры, любого предприятия [4, 175],
имея в виду действия союзников на Дальнем Востоке. Судьбы доро-
гих Андрею людей кажутся обреченными, и создается впечатление,
что он приехал на Дальний Восток только за тем, чтобы расстаться с
ними навсегда. Дядя Костя и эту попытку уехать в Шанхай считает
бесполезной и тщетной, но три сестры вырвались из замкнутого круга
отчаяния. Пусть они не уехали в свою «Москву», но сделали шаг,
который, быть может, приблизит их к заветной цели. Джерарди пред-
ставил собственную, «английскую», версию истории «трех сестер».
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турних ареалів Європи, що підтверджує наявність стратегічної мети
морфології людської культури,  котру О. Неклесса висловив так: „Світ
людей у всіх своїх трансформаціях і проектах прагне все ж до своє-
рідної ікономії – втілення повноти свого зразка при збереженні дина-
мічної цілісності, яка, власне, і є його історією” [6, 28]. Ідеальний зра-
зок, зрозуміла річ, бачиться переважно на Заході, який і визначив
креатині лінії самого процесу глобалізації.

 Постмодерність рішуче підірвала уявлення про усталені
стереотипи старих форм комунікації між окремими національними
літературами. З’являються новочасні наративи глобалізації, які все
ще претендують на втілення колишнього просвітницького проекту –
приведення людства до однієї раціонально побудованої системи, яка
постане на основі традиційних європейських демократій та уламках
колишнього соціалістичного табору. Саме ці процеси можуть активно
посприяти глобальному поширенню капіталізму у його найновітніших
формах та закладуть основи для впровадження нових інформаційних
технологій. Виникає нова символіка корпоративної риторики, яка часто
асоціює – і не безпідставно – глобалізацію як нову мову або навіть
наратив влади. Природно, що за таких обставин постає закономірне
запитання: що представляє собою сьогодні „європейська література”?

Безперечно, це питання виходить далеко за рамки однієї націо-
нальної літератури і вимагає теоретичного осмислення не тільки сьо-
годнішнього стану європейської культури, а й заглиблення у витоки
тих процесів, які стимулювали появу самого терміну „європейська літе-
ратура”. Французькі компаративісти Д. Суйлер і В. Трубецькой сьо-
годні говорять щодо цього про нову якість „поєднання” національних
художніх дискурсів окремих європейських країн, – якість, яка здатна
створити нову спільність: „Європейська література – термін, до якого
часто звертаються, і він є, безперечно, основоположним: сучасному
читачеві тут слід уважно все оцінювати. Кожна література грає на своє-
му інструменті, але разом вони створюють спільну мелодію. Щоправ-
да, цей термін спонукає взагалі до відповіді на питання: що таке літе-
ратура?” [13, XIV]. І, власне, вже тут з’являються підстави для числен-
них дискусій і навіть культурних тривог, які змушують нас заглиблю-
ватися в саму природу художньої літератури. Зазначаючи, що термін
„література” в європейських мовах доволі недавній (він датується мало
не ХVIII ст.), Ц.Тодоров, спираючись на постструктуралістський підхід
до художнього тексту, вважає, що можна „будь-який текст читати як
„літературний”: питання його істинності не поставатиме, тому що він
сприйматиметься як літературний, а не навпаки” [9, 9].  Власне вже
постмодернізм як європейський, так і американський продемонстру-

дихотомічних матриць – сильна/слабка, відкрита/закрита культура,
що, звичайно, аж ніяк не сприяє плюралізації поглядів на літературні
явища в історичній перспективі. Іноді протидія неоуніверсальним
цінностям глобалізації нагадує, за словами П. Бергера, „картину
культурного землетрусу, поштовхи якого відчуваються практично у
всіх регіонах світу” [1, 17].

Специфіку цих процесів, напрямок їхньої динаміки деякі дослідники
схиляються бачити в особливостях світового упорядкування після
Холодної війни. Саме вона значною мірою і визначила картину
глобалізації початку ХХІ ст., заклавши підґрунтя тих небезпек і тривог
людства, яке відчуває на собі деструктивність глобальних змін. Роберт
Кокс, зокрема, зазначає щодо цього: „Як тільки завершилася Холодна
війна, стала очевидною культурна розмаїтість людства, і неореалізм
утратив свою монополію на пояснення світу. Крайності Холодної війни
зумовили крайності глобалізації: приходить усвідомлення гомогенізації
економік і культур, де на першому місці конкурентна спроможність на
глобальному ринку товарів та засобів масової комунікації. Як ідеологія,
глобалізація – ця крайня форма відчуження: щось, створене людьми,
стає тим, що має необмежену владу над ними” [11, 1].

Власне небезпека проекту глобалізації проглядає вже в самій стратегії
– порівнювати так звані „сильні” країни щодо їхніх економічних і
культурних потенціалів, а  вже потім прикладати вироблені критерії до
країн, яких традиційно вважають „слабкими”. Це значною мірою і
визначає „лінії розломів” між основними світовими цивілізаціями, - ідея,
яку теоретично обґрунтовує у своїх працях С. Гантінгтон [3, 11]. Причому
особливо наголошується дослідником на тому, що „зіткнення цивілізацій”
(clash of civilazations) означає передусім протистояння різних культур.

В оцінці великого значення культур у поширенні постіндустріаль-
ного капіталізму у світі близький до Гантінгтона і його опонент Ф. Фу-
куяма, який, щоправда, не схильний бачити трагічних перспектив у
конфліктах між цивілізаційними полюсами світу. Висуваючи ідею куль-
тури як однієї з основоположних констант, що потужно сприяє еконо-
мічному розвою будь-якої країни за часів глобалізації, цей дослідник
вважає, що „розвинені країни слід порівнювати лише з іншими розви-
неними країнами” [10, 43]. Іншими словами, „урбаністичний модернізм”,
який асоціюється передусім із західною культурною парадигмою, й
ідеологічно обгрунтований уже за доби європейського Просвітництва,
все ще залишається показовою рисою західної культурної свідомості,
яка ще відтоді, тобто з ХVІІІ ст., намагалася поширити свої культурні
впливи на маргінальну периферію Європи. Сьогодні ця теза обертаєть-
ся процесами поступової універсалізації і навіть уніфікації різних куль-
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вині ХІХ ст., не поставало завдання: надолужити наявний „розрив” між
ними й іншими літературами, які донедавна називали „розвиненіши-
ми”. Актуальнішою виявилася проблема надто далека для західноєв-
ропейських літератур, - вони мали довести існування свого національ-
ного літературного дискурсу як цілком  суверенного і незалежного,
який спроможний відбивати у художньому слові життя своєї націо-
нальної спільноти.  Не було тут надмірного захоплення європоцентри-
стськими стандартами раціоналізму і раціоцентризму, а також склало-
ся обережне і помірковане ставлення до західно-європейського дос-
віду у його крайніх виявах. Це, наприклад, вилилося у надзвичайно
суперечливу рецепцію таких явищ західноєвропейських літератур, як
руссоїзм і вольтер’янство [5, 41 – 43, 96 – 103], причому іноді навіть
не акцентувалася принципова різниця між цими двома течіями євро-
пейського Просвітництва. В українського поета початку ХІХ ст.
П. Білецького-Носенка, наприклад, у поемі „Горпинина, чи Вхопленая
Прозерпина” і Руссо, і Вольтер опинилися у пеклі, де мали надзви-
чайно жалюгідний вигляд.

Природно, що ці літератури за доби глобалізації одержують новий
шанс щодо свого включення у парадигму „європейських літератур”
на паритетних правах з тими літературами, які донедавна, як вважа-
лося, перебували в авангарді художнього поступу. Хоча при цьому і
лунають голоси про те, що „розширення канону” насправді означає
його деструкцію” [2, 12]. Але постмодерністське „перевертання
ієрархій” передбачає саме процеси деструкції канону! Реабілітація
раніше „замовчуваних” культурних голосів, в яких за кілька століть
склалося уявлення про їхню „неповноту” (як про це, наприклад, писав
Д. Чижевський стосовно української літератури: „неповна” нація здат-
на створити лише „неповну” літературу), стимулює до перегляду куль-
турної карти Європи у напрямку до включення в неї „інших” культур-
них масивів. У результаті можливі процеси формування нових діало-
гічних форм спілкування всередині європейських літератур, зміню-
ються погляди на їхню історію. „Зони контактів” між різними літерату-
рами сьогодні не тільки радикально переосмислюються, а й вироб-
ляються нові методологічні підходи до їхньої оцінки, передусім зо-
рієнтовані на компаративізм з його інтегральним інструментарієм. Адже
цілком зрозуміло, що рівень взаємодії між такими літературами, як
французька (англійська або німецька) і українська (сербська, словенсь-
ка, болгарська) істотним чином відрізняються від тих, які спостеріга-
лися всередині між згаданими західноєвропейськими літературами.
Водночас такі літератури, як польська і російська, вже за часів Про-
світництва фактично вирішили своє надзавдання – подолати історико-

вав хитку межу між різними текстуальними площинами літератур-
них/нелітературних текстів у плані референції, де губляться зв’язки
між знаком і предметом, а знак відсилає не до реальності, а до іншо-
го знаку. В результаті постає феномен гіперреальності, в основі якої
численні симулякри як символічні „замінники” реальності, на чому особ-
ливо наголошував Ж. Бодрійяр. Показовими тут є твори У. Еко, М.
Павича, К. Воннегута, Д. Де Лілло, Т. Пінчона. Власне це ставить нове
принципове  запитання – чи існує „література” як факт світової (євро-
пейської) культури чи йдеться лише, за словами того ж Ц.Тодорова,
про „типологію дискурсів”, яка має домінувати при визначенні опо-
зиції – література і нелітература? [9, 20]. Словом, друга складова сло-
восполучення „європейська література” – „література” - сьогодні стає
предметом серйозних теоретичних розмірковувань і сумнівів, що не
може не позначитися на розумінні й усвідомленні хисткості та неста-
більності самого терміну.

Щоправда, в історії світового літературознавства здійснювалися
авторитетні спроби зберегти уявлення про європейську літературу як
про специфічну культурну єдність, яка має низку визначальних типо-
логічних характеристик. Для Е. Курціуса це наявність для літератур
європейського регіону генетично спільного коріння: вони постали на
підставі двох культурних складників - антично-середземноморського
і сучасного західного. Це і зумовило характер подальшого розвою
європейської літератури у напрямку розбудови спільних для окремих
національних літератур жанрових систем, типології сюжетів, відповід-
них стильових форм та їхньої закономірної зміни в процесі еволюції.
Щоправда, і цей видатний німецький дослідник небезпідставно при
цьому зазначав: європейська література – „одностайність, яка, якщо
розділити її на пласти, одразу ж ховається” [4, 24].

Явище культурної фрагментації – глобальна ознака і один з найск-
ладніших парадоксів „зближення світів” початку ХХІ ст. Словом, момент,
про який писав Е. Курціус, - момент розділення європейської літератури
на „пласти” відбувається сьогодні надзвичайно швидкими темпами. Іноді
це відбувається у напрямку включення в неї „інших” голосів, які від
епохи Просвітництва сприймалися з європоцентристської перспективи
як віддалена периферія європейського літературного життя. Йдеться,
наприклад, про літератури слов’янського регіону, у деяких з яких спо-
стерігалося не лише хронологічне „запізнювання” на тлі західних, а й
не так явно виражений зв’язок зі спадщиною античності, а також так
звана „неповнота” стильових потоків. Тим більше, що перед деякими
з цих літератур, серед яких можна назвати сербську, словенську, бол-
гарську й українську, тривалий час, принаймні у ХVIII – першій поло-
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та протистояння тому, що нав’язувалося іззовні, намагалося підпо-
рядкувати собі, профанувати саму ідею свободи вибору, нівелювало
національно своєрідне. Йдеться насамперед про міфологізацію „сво-
го” і „чужого” в європейському дискурсі, коли „своє” – це, як правило,
автохтонне, культурно близьке, а „чуже” ще потребує прискіпливої
перевірки задля того, щоб воно стало фактом асиміляційних процесів
„своєю” культурою. Слід сказати, що ані Вольтер, ані Монтеск’є, ані
Шльоцер – теоретики європоцентризму – навіть не могли передбачи-
ти того, що їхні ідеї знову виявляться настільки актуальними на по-
чатку ХХІ ст. і будуть потребувати і кардинального пересомсилення, і
нових стратегій для свого втілення.

 У цьому плані європейська література стає полем випробування
політичних й ідеологічних акцій сприйняття/несприйняття окремих на-
ціональних літератур як пріоритетних або провідних. Все це підси-
люється пошуками нового ідеального адресата – „громадянина світу”,
який успадковує свої інтелектуальні знання  з епохи Просвітництва і
намагається пристосувати їх до реалій глобальної постісторії.  У ре-
зультаті можливе формування єдиного віртуального простору текстів
європейської літератури, як про це сьогодні пише французький ком-
паративіст Ж. Аккет, віддаючи тут, щоправда, пріоритетне значення
французькій літературі [12, 29 – 41]. Стереотип – ідентифікувати свій
національний художній дискурс із  загальнокультурним, загальноєв-
ропейським все ще спрацьовує, як своєрідна „культурна пастка”, зак-
ладена тими ж просвітителями.

Важливою ознакою  європейської літератури є уявлення про її ок-
ремий індивідуальний образ (Gestalt), над яким тяжіє спільна для ок-
ремих національних літератур доля (Geschicks). Проте це ще не озна-
чає радикальної відмови за доби глобалізації від національних форм
метаповістування, які сьогодні породжують нові глобальні тексти і
контексти, зумовлюють тектонічні зрушення в специфіці художніх дис-
курсів, де з усією очевидністю заявляють про себе впливи „масової
літератури”, виокремлюються проблеми новітньої посткультурної іден-
тичності, „історичної травми” (як для європейських країн, які мали ко-
лоніальне  - як, приміром, Болгарія у ХVIII ст. -  чи напівколоніальне,
як от Україна, минуле), глобального терору, а також виникають нові
типи дискурсів, породжених інформаційними технологіями, такі, як
кіберкультура (cyberculture). За таких трансформацій особлива роль
покладається на реципієнта – читача, якого за доби глобалізації та муль-
тикультуралізму можна уявити як „людину пограниччя”, культурного інди-
віда, який свідомо грає багатьма ідентичностями і має щасливу мож-
ливість багатомірного бачення себе та оточуючого світу” [8, 20]. Власне

культурний розрив між ними і західноєвропейськими літературами.
А це власне порушує питання про можливість різних шляхів слов’-
янських літератур, за допомогою яких вони утверджувалися у світі.

 Щоправда, в цьому плані і західноєвропейські літератури не ство-
рюють якусь принципову цілісність і єдність і не завжди підпорядко-
вуються спільним для них законам художнього розвитку. Серед них
також спостерігається процеси хвилеподібного „запізнювання”, „на-
долужування втраченого”, „вирівнювання” за певним зразком. Пока-
зовою в цьому плані може бути німецька література, яка внаслідок
історичних причин, за словами Е. Курціуса, „ніколи не спромоглася
змагатися з літературами романського світу. Її година пробила за Ге-
тевої доби. Доти вона приймала опромінення ззовні, однак сама нічо-
го не випромінювала” [4, 44].  Звернення до доби пізнього європейсь-
кого Просвітництва і до постаті Гете з боку літературознавця вигля-
дає  цілком закономірним, якщо пригадати, що у першій половині
ХVІІІ ст. у Німеччині пріоритетними напрямами були бароко разом зі
„старим” класицизмом, що засвідчувала собою творчість Й. Гюнте-
ра, Б.Г. Брокеса і Ф. Гагедорна.

Уже сьогодні зрозуміло, що незабаром постане проблема „вижи-
вання” окремих національних літератур як самодостатніх і цілісних
культурних організмів. За доби глобалізації якнайбільше заявляє про
себе „страх впливу” (як його тлумачить Г. Блум), який не тільки стиму-
лює до створення оригінальних культурних шедеврів, а й призводить
до етноцентричної замкнутості і захисного націоналізму.  Особливо це
актуально, скажімо, для української літератури, щодо якої до сьо-
годні не вщухають наукові полеміки навколо літературного канону,
що супроводжується низкою проблем, породжених до кінця історич-
но нерозв’язаною проблемою культурної ідентичності.

Глобальний проект творення нового типу культурного розмаїття
повертає нас до нового осмислення і реінтерпретації Просвітництва й
неоуніверсалізму. Адже новий глобальний підхід при всіх історичних
протиріччях все ж таки намагається акцентувати особистісне, індиві-
дуальне, взагалі обстоює еталон індивідуального вибору в усьому,
протистоїть застарілому принципу політики і стратегії, яка підносить
групове, локальне, вузько регіональне, - гасла, які з усією очевидні-
стю намагалися реалізувати європейські просвітителі. Глобалізація не
обіцяє нової гомогенності, пошуків однієї цивілізаційної мети, це – ско-
ріше пошук нової єдності через нове осмислення різноманітності, нове
поєднання культур і субкультур, пошук можливості почути окремі „го-
лоси”, які донедавна не помічалися. Інша річ, що право одиниці – так
вже сталося історично – завжди обстоювалося в результаті протидії
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СКІФСЬКА ЕЛЛАДА ЮЗЕФА ЛОБОДОВСЬКОГО
(ДО ПИТАННЯ ЮЗЕФ ЛОБОДОВСЬКИЙ І УКРАЇНА)

Продовжувач традицій „української школи” у польській літературі,
діяч українсько-польського порозуміння, Юзеф Лободовський вніс
неабиякий вклад у поширення української культури поза її межами.
Образ України, степу, а також їх візії, які посідали вагоме місце у
польському романтизмі і мали значну цінність для української куль-
тури в контексті світової, знайшли своє продовження у творчості по-
ета. У статті здійснено спробу показати особливості історіософської
візії образу України-Еллади в поетичній та публіцистичній творчості
цього митця.

Знаю – медом сонця, ой Ладо,
В твоїм древнім тілі – весна.
О, моя Степова Елладо,
Ти й тепер антично-ясна. [5: 137]

(„Знаю – медом сонця….”, 1925)

Образ України-Еллади, покликаний до життя неокласиками та роз-
винений Євгеном Маланюком у своїй поетичній творчості, дає розу-

кажучи, в його свідомості і може „закріпитися” цей мінливий і значною мірою
динамічний образ „європейської літератури”, який сьогодні репрезентує роз-
маїту палітру національних дискурсів з пріоритетністю „інаковості” як кон-
станти художнього мислення, де немає місця для поділу літератур на більш
або менш розвинені, „повні” або „неповні”, центральні або маргінальні.

 У цілому глобалізацію у її стосунку до європейських літератур не
можна оцінити однозначно за негативною чи позитивною шкалою. Вона
містить у собі одночасно і надію, і відчуття небезпеки хоча б через те,
що той, хто буде активно протистояти впливам глобалізації ризикує в
результаті опинитися на задвірках європейського культурного життя.
Проте існує небезпідставна надія на те, що глобалізація не призведе до
суцільної гомогенізації – це означало б крах європейської літератури, а
буде розвиватися динамічно, відкриваючи шлях для більшої розмаї-
тості та багатополярності у розумінні художніх процесів в історії Європи.
Приймаючи до уваги той факт, що навіть сьогодні деякі європейські
літератури не готові до контремісії – поширення свого культурного впли-
ву по всьому світу, залишається також і надія, що історія літератур євро-
пейських країн  буде сприйматися незабаром не як єдиний „шаблон”, а
як наявність багатоликого культурного простору, в якому національне
розмаїття залишиться типологічною ознакою такої культурної єдності,
яка власне і складає саме поняття „європейська література”.
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Лободовського „Золота грамота”, тематика якої є цілковито українсь-
кою. Серед численних поезій, нашу увагу привертає „Скіфська Елла-
да” [19, 94-97], присвячена Євгенові Маланюку та поезія  „Чорне море”
[20, 98-101]. Як згадує Лободовський, „з Маланюком ми познайоми-
лися у Варшаві, десь на початку 1936 року. У цей час я наблизився
до варшавського сходознавчого осередку, а відтак і до клубу „Про-
метей” [18, 111]. У клубі „Прометей” збиралися емігранти із теренів
Радянського союзу, особливо України та країн Кавказу. Лободовсь-
кий залишив такі спогади про це товариство: клуб розміщався на
розі алеї Єрусалимської і та вулиці Братської у Варшаві. На зібран-
нях клубу, де я був бажаним гостем, збиралися, окрім українців, грузи-
ни, татари, турки, азербайджанці і північнокавказці. Були тут  і Імнадзе,
який перебував у Варшаві в якості напівофіційного представника гру-
зинського народу, і маленький з настрашеною білою чуприною проф.
Накашидзе, два осетини: Біо Біласті і Ахмет бей Барасбі Байти-хан,
одружений з відомою поетесою із „Квадриги” Ніною Ридзевською.
Часто приходив вже хворий Леон Василевський, а з Парижу при-
їжджав Яків Шульгін…Коли приїжджав до Варшави внук Шаміля, ге-
роя кавказької національної боротьби, майже завжди виникали бурх-
ливі суперечки поміж ним і головуючим проф. Смаль-Стоцьким”
[19, 1]. Перебуваючи у цьому середовищі, Лободовський досконало
оволодів знаннями, які дозволили йому добре орієнтуватися у куль-
турному середовищі причорноморських народів, проблематикою ре-
гіону. Водночас молодий поет активно перекладає Євгена Маланю-
ка, із яким починає вести свого роду полеміку в якості пропонованих
візій у своїй ліриці. Зокрема Лободовський займає своєрідну пози-
цію щодо ролі степу та Еллади у процесі формування української
нації та української культури3. Польська дослідниця поезії Юзефа
Лободовського Анна Собєска зауважує, що „представлені елементи
у поезії Лободовського виконують, між іншим, функцію регіонально-
го символу. Істотною тут є їхня те що він український….”, пропоно-
вані читачеві символи, образи тощо є „ключем до зрозуміння украї-
нської літератури і культури, їх національного характеру, ментальності
і історії” [14, 5]. У 1937 році Лободовський стверджував: „польське
суспільство і преса не може вести дискусію (йдеться про дискусію,
яка відбувалася у 30-х рр. на шпальтах „Польсько-українського бю-
летеню”. Дискусія відбувалася навколо питання про способи розв’я-
зання польсько-українських проблем – авт. ), оскільки нічого не може
сказати про українське питання, бо не знає ані минулого України, ані
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3 Більш детальніше про історіософські візії  українського степу див.: [7]

міння ще одного аспекту формування феномену української культу-
ри між лісостепом та Чорним морем – впливу грецької культури крізь
призму культурного синтезу, який сформувався у північному Причор-
номор’ї, зокрема у Криму. Відомий вислів Йогана Готфріда Гердера1

[10, 64] про величаве майбутнє України став ґрунтом для історіософсь-
ких візій цього видатного українця, який вніс лепту в формування
образу України, зокрема і в світовій літературі. Континуатором по-
етичної традиції „української школи” у польському романтизмі та по-
части  поетичної традиції Євгена Маланюка є маловідомий в Україні
польський поет Юзеф Лободовський. З огляду на своєрідність обра-
зу України, сформованого у численних поезіях, творчість цього мис-
тця є цікавим явищем у польській літературі ХХ століття та заслуго-
вує на увагу українських літературознавців. Зокрема у нашій статті
прагнемо показати власне трактування образу України-Еллади у
ліричній творчості Ю. Лободовського. В українському літературоз-
навстві поезія польського поета є відомою завдяки публікаціям та
перекладам Мирона Борецького [3], Ірени Шиповської [15], Людмили
Сірик [8], проте дослідникам залишається досить широке поле до
аналізу, зокрема і певні аспекти образу України.

Предметом нашого дослідження є поетична та публіцистична
творчість Юзефа Лободовського, у якій простежується образ Украї-
ни-Еллади, власне трактування і розуміння цієї теми.

Мета нашого дослідження полягає у розкритті історіософської візії
образу України-Еллади, Криму, простежити взаємозв’язок автора із
традицією в українській літературі та показати його своєрідність.

Юзеф Лободовський, один із континуаторів „української школи” у
польському романтизмі, народився 1909 року в селі Пурвішки2, що по-
близу Сувалок, на півночі Польщі (тепер територія Литви). У 30-х рр.
активно долучається до  справи покращення українсько-польських
відносин. Зокрема публікує низку статей, у яких розкриває для
польського читача сутність і ґенезу української культури. Перекладає
твори українських поетів, зокрема Тараса Шевченка [6]. Від поетично-
го дебюту Лободовський стає продовжувачем традицій польських
романтиків, зокрема Ю. Словацького, А. Міцкевича, С. Гощинського,
Ю. Залеського, у якій створює своєрідний та багатогранний образ
України. 1954 року в Парижі світ побачила поетична збірка Юзефа
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1 Колись Україна стане новою Грецією: гарне небо цього народу, весела душа і
його музична натура, родючі поля і колись розбудяться: з таких малих народів, якими
свого часу були і греки, постане нова нація: її кордони поширяться аж до Чорного моря
і звідти на весь світ – перекл. – І. М.

2 Докладніше про біографію митця див.: Irena Szypowska. Оd „Atamana Lobody” do
„Seniora Lobo”. – Warszawa, 2001. – 216 с.
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Гомера „Іліада”. Літературознавець Ярослава Савицька вдало підмічає,
що „простір України глибоко закорінений у давнині, у міфі. Зв’язки з
Візантією і Грецією є вписані у народні звичаї, українську щоденність.
Вони акцептуються незалежно від людської свідомості. Лободовський
піддається впливові, про що була мова, еллінській концепції українсь-
ких емігрантів. Грецькі міфи стають власністю українського народу, не
можна тут відкинути минуле від сучасності – міф триває” [11, 257].

Аналізуючи лірику Юзефа Лободовського, зауважуємо, що поет
частково приймає концепт неокласиків і Євгена Маланюка про украї-
нську культуру, як спадкоємницю культури Стародавньої Еллади.
Грецький культурний світ, який функціонував у північному Причорно-
мор’ї, зокрема у Криму, а також християнство, яке приходить до скіфів
із Криму від апостола Андрія у поезії „Триптих закатованій Церкві”4

[16, 56, 64] дають змогу аргументувати цей факт. Цікавим є свідчен-
ня Ю. Лободовського, дане у поезії „Триптих….”, про ґенезу українсь-
кого християнства. Більш детальніше ми нижче проаналізуємо цей
твір, але слід зауважити, що Лободовський намагається пов’язати
українську культуру, також і християнство, зі старогрецьким періо-
дом, ще еллінським – не візантійським. Цю думку аргументує також
літературознавець Малгожата Гавриховська, пишучи, що „вже сам
іконічний спосіб усвідомлення цієї батьківщини (адже багато місця
тут займає розважання над образом цієї землі) у ґрунті речі є візант-
ійський, але еллінізм „Золотої Грамоти” виходить поза мислення про
культуру східного християнства, як нової синтези, у основі якої ле-
жать впливи грецької культури назначеної знаменням хресту. Лобо-
довський швидше показує відчутну наявність зародків грецької куль-
тури у міфічному просторі, який він творить” [9, 156].

 Дослідниця Анна Собєска стверджує, що „на листах „Золотої Гра-
моти” перед нами виникає національна міфологія” [13, 258].  Справді,
поет переповідає нам діяння, які пам’ятає тільки одвічна кримська
земля, коли „балтійські бурштини і римське залізо, // сталь варягів,
візантійські шовки і мідь // спати не дають ночами. І прокидається
Язон // Темні очі Медеї побачив після довгих років”5. Поет передає
історію причорноморського краю, у якій мають місце і дикі скіфи, і
говіркі греки, і римляни, і смуглі італійці. Всі вони проминають, але
залишається „розпач і біль Іфігенії”. Перед читачем постає образ „ста-
рого Бахчисараю” і „пісня, що на роздоріжжях українських страшить”
– татарські набіги на населення України. Лободовський переходить

4 Tryptyk o zamordowanym kosciele.
5 To baltyckie bursztyny i rzymskie zelazo,//Stal Waregow, bizantyjskiejedwabie i miedz,/

/ Spac nie daja po nocach. I budzi sie Jazon.// Ciemne oczy Medei zobaczyl po latach

історії (неспотворених) польсько-українських стосунків, ані тим паче ук-
раїнської культури та основ і тенденцій” [17, 427]. Маючи намір виправи-
ти цю ситуацію, поет вже у 1939 році підготував поетичну збірку, у якій
змалював український поетичний світ, проте видати її вдалося лише після
війни – у 1954 році. Серед іншого, у збірці „Золота Грамота” Лободовсь-
кий звертається і до образу України-Еллади. Поет впроваджує у польську
літературу та свідомість читачів новий образ України та її культури. Як
фіксує довідкова література, у ХІХ ст. у польській літературі формується
низка топосів, образів, які поступово переходять у стереотипи по відно-
шенню до українського народу. Відтак, у „Словнику польської літерату-
ри ХІХ ст.” ми можемо виокремити низку ключових слів, якi домінують в
українській тематиці, це: козак, Аркадія, Гайдамаччина, дике поле, степ,
Хмельницький, Вернигора [12, 977-988]. Після „Трилогії” Г. Сенкевича ті
образи об’єднаються в один негативний стереотип, який повинен був
спростувати якісно новий топос України – України-Еллади.

Сьогодні дослідники стверджують, що у північному Причорно-
мор’ї „наслідком понтійсько-еллінського синтезу постала своєрідна
„скіфська” культура (беремо слово „скіфська” в лапки, бо ж зрозумі-
ло, що основними творцями-майстрами мистецьких шедеврів скіфів
могли бути оті понтійці – спадкоємці традиційної культури Подніпров’я )”
[1, 176]. Можемо припустити, що свого часу Лободовський вів живий
діалог із автором „Степової Еллади”, з приводу ґенези української
культури. У статті, присвяченій аналізові поетичної творчості Євгена
Маланюка Юзеф Лободовський писав: „Питанням дослідження і серй-
озної дискусії є питання про те, чи Маланюк не перебільшує, коли гово-
рить про видатне значення і вплив античної грецької цивілізації на Украї-
ну. „Факт, що наша батьківщина належить до цього ареалу – оповідає у
одному з найважливіших шкіців II тому – факт довготривалого перебу-
вання у нім наших предків (від VIII ст. перед Р. Х.) залишив по собі, і
мусив залишити величезну спадщину, яка у нас існувала, існує, і буде
існувати у нашій підсвідомості, у нашому організмі, навіть у нашій “іннер-
вації”. Боюся, що тут Маланюк пішов задалеко у міфологізації, розпоча-
тої, зрештою, з найбільш шляхетними намірами” [18, 122]. Однак це не
перешкоджає авторові „Золотої Грамоти” творити власний міф, який ото-
тожнює події із історії України із трагедією гомерівського епосу. Якщо
Маланюк розцінював історію України крізь призму подій, які „нагадува-
ли йому історію Стародавньої Еллади, що виразила свою сутність в
безсмертній красі і в цій закоханості в естетизм, у витонченість, чуттєвість,
стала, врешті, безборонною жертвою владного і крицевого Риму” [2,
22], то Лободовський переносить еллінський світ на українську землю і
наповнює його образами грецької міфології, вершиною якої є трагедія
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У цій поезії Лободовський зображує час циклічно, повертаючись від
Криму козацьких часів, знову до античності, яка повинна стати символом
майбутнього для цього краю. Літературознавець Малгожата Гавриховсь
циклічність свідчить про втечу автора від хаосу в міфічний час, який весь
час повторюється. Лободовський неодноразово воскрешає міф і історія
власне зустрічаються у просторі людського пізнання  Юзеф Лободовський
поєднує міф і історію у іншій поезії „Скіфська Еллада”8. Тут слід наголосити,
що поет протиставляє „степовій Елладі” Євгена Маланюка, яка „степо-
вою бранкою”, „скіфську Елладу”, намагаючись спростувати катего-
ричність суджень українського поета. Цією „скіфською Елладою” є сама
Україна – синтез еллінської і скіфської культур, трагедія якої подібна до
подій поеми Гомера „Ілліади”. „У плані міфу, фаталізм української історії
Лободовському являється тотожним фаталізму епосу Гомера – скіфська
Україна-Еллада повторює трагедію за античним взірцем” [9,157]. Автор
пише про трагедію українського народу у першій половині ХХ ст. Проте,
циклічність часу, яку використовує Юзеф Лободовський дозволяє ствер-
дити, що цей приклад є універсальний для зображення трагедії украї-
нського народу в різних часах, оскільки причини трагедії є подібні. Сте-
пова Еллада не є грецькою, а українською: синій Дніпро – це Скамандр,
який передвіщає біду, прачки – Навсікаї, із Павлом Тичиною поруч йде
срібнолукий Аполлон, Симон Петлюра – Гектор, над тілом якого плачуть
троянські панни. Поет порівнює лірника, бандуриста із Орфеєм, селяни-
на із Пріамом, дівчата „грудьми не поступляться Артеміді”, „молодь
ахейська співає, // у сорочках-вишиванках торси могутні, сталеві”, „сте-
пові Аріадни, // вибілюють полотна в садах черешневих” біла хата в
тополях „світиться як акрополь”, „чигиринські ліси” ніби священні гаї, а
курган старого Тараса виступає центром цього світу, неначе грецький
Олімп. Аркадія раптово міняється, бо „бог Арес зі щитом йде і в золотій
зброї”. Вже у Путивлі голосить Андромаха, а „Іліада // і, з попелу встав-
ши, могилами крокує, // мідною стопою – вирок богів її тягне за коси”.
Автор вказує на фаталізм, який кружляє над українською історією: „аж
бігун марафонський впаде, до мети добігши, знову // і заплачуть панни
троянські // над мертвим тілом Симона Петлюри”. Лободовський тут хоче
воскресити моменти з історії українського народу, коли його свобода,
як легендарний марафонський бігун, у кульмінаційний момент розчи-
няється як дим, а українки плачуть над своїми державними мужами.
Україна у цьому вирі у образі „осліплої еллінської діви”9 [20, 17-19]
йде „у степовий світ”. Юзеф Лободовський вдало використовує об-

8 використовуємо український переклад цієї поезії виконаний Мироном Бо-
рецьким та опублікований // Lobodowski J. Piesn o Ukrainie. – Львів. –  1996. – 159 c.

9 Поезія „Zamiast inwokacji” („Замість звернення”)

до козацького періоду у історії кримської землі і бачимо вже „на фор-
тах Акерману став король Владислав6, // накинувши запорозьку ки-
рею”, а перед очима носяться „флотилії бригів і фрегатів, // шумлячи
величною піснею на низини краю, // і від берега до берега // пісня
козацька Варяга: // Чорне море, наше море, // гра!”. Поєднуючи Азов
із Гдинею, Лободовський акцентує на часі, коли Крим був складовою
частиною Речі Посполитої у часах її панування „від моря до моря”.
Поет звертається до „понтійської хвилі”, щоб вона розказала май-
бутнє. Зокрема, Лободовський притримується думки, що тільки ус-
відомивши своє далеке минуле, можна відповідати на питання сього-
дення і майбутнього. Перед нами знову постають кримські порти,
яким поет віщує повернення давньої слави:

А неподалік колишуться щогли і реї
сотні гостей з Аравії, Ціпангу, Катаю….
Оце „Фрам” нансена хитається на хвилі,
якого не вразив гук білих льодів, ні мороз…
Оце знавець багатьох вихрів, океанів і країв,
чорний корабель Сінбада-мореплавця.

Тут і Святослав-Завовник із срібним кільцем у вусі,
привіз сіль, мякі хутра і віск.
І бронзовий від смаглих вітрів Занзібару,
після тисячі і однієї пригоди,
але вільний від всяких мук і журби,
стоїть п’яний корабель Рімбауда.

І під вітром, що несе радісні вівати,
ідуть гурти бригантин, каравел і барк.
З далеких метрополій, із багатих столиць
напливають заморські гості,
де їм у щасті та хвалі Захід і Схід
відкрили свої порти навстіж.7

(Чорне море) [20, 100-101]

  ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ ЛІТЕРАТУР І КУЛЬТУР

6 Владислав IV – польський король з династії Вазів у 1632 – 1648 рр
7 A opodal kolysza sie mzszty i reje// setek gosci z Arabii, Cipangu, Kataju…// Oto

„Fram” nansenowski na fali sie chwije,// co go huk bialych lodow, ni mroz nie przerazal…//
Oto znawca tylu wichrow, oceanow i krajow,// Czarny okret Sinbada-Zeglarza.

Tuz Swiatoslaw-Zdobywca z srebnym kolcem przy uchu,// przywiozl sol, miekkie futra i
wosk.// I brazowy od smaglych Zanzibaru podmuchow,// Po tysiacznej i jednej szalonych
przygodach,// ale wolny od wszelkich udrek i trosk,// stoi statek pijany Rimbauda.

I pod wiatrem, niosacym radosne wiwaty,// ida tlumy brygantyn, galeonow i szkut.// Z
metropolij dalekich, ze stolic bogatych// naplywaja zamorscy goscie,// gdy im w szczesciu
i chwale Zachod i Wschod// otworzyly swe lady na osciez
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тоді можна буде звернутись священними словами і промовити:
Злинь до нас, і гучна, і співуча
Елладо,
Скіфська Елладо

(„Скіфська Еллада”)

Тема польсько-українського союзу, прикладом якого поет наводить союз
Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри у 1920 році, є наскрізною темою
його у багатьох його творах. Лободовський щиро вірить, що лише спільни-
ми зусиллями можна уникнути фатуму історії. У творчості Лободовського
має місце ще один фатум. Його можна пояснити за допомогою слів, напи-
саних поетом, як апеляція до поляків у 30-х рр.: „якщо поляки (не уряд, а
цілий народ!) не зрозуміють тієї простої правди, що доля України і Польщі
історія сплела способом, який не можна розірвати (геніальні слова Шевчен-
ка: Польща впала і вас придавила можна би було із успіхом повернути…
програємо черговий раз наш шанс на сході Європи, як вже раз ми програ
ли)” [17, 427]. Зокрема тут звучить ідея  польсько-українського поєднання.

У згаданому вже творі „Триптих…” поет намагається показати початки
християнства на  українській землі, яке приходить на скіфську землю із
„Pontus Euxinus”10 за посередництвом святого апостола Андрія. Поет нама-
гається втілити у життя концепцію про роль християнства, яке виступить
сполучною ланкою між кримською Елладою і Гіпербореями і використовує
„найпрекраснішу зі всіх легенд” про місійну подорож Святого:

Перш ніж почне підніматись ріками
до степових боліт і лісів,
спочатку стопу поставить у пристані –
чув про неї:
Portus Symbolorum.
Пантікапея поклониться йому,
Із Кіммеріону
Надбіжать  стада диких коней,
дим вогнищ жертовних у степу причайсь,
коли зі жменькою зерна за пазухою
вільно іде слуга Божий, Андрій,
над Борисфен і тихий Танаїс.11

(Триптих….)

10 Понт Евксінсьий (Гостинне море) – антична назва Чорного моря
11 Zanim wspinac sie zacznie rzekami // ku stepom i borom, // najpierw stope postawi

w przystani — // slyszal o niej:// Portus Symbolorum.// Pantykapea mu sie pokloni, // od
Kimmerionu//przycwaluj // a stada dzikich koni,// dym ofiarnych ognisk w stepie sie przyczai,
// kiedy z garscia zboza w zanadrzu // wolno idzie sluga Bozy, Andrzej, // nad Borysten i
cichy Tanais.

раз Андромахи, характеризуючи ним Україну. Апполон прирік Андро-
маху на сумну долю: ніхто не вірить їй, хоч все нею сказане збу-
вається. Поет натякає на діяння 1918-1921 рр. в Україні, коли пред-
ставники Заходу не повірили Україні і не підтримали її у намаганні
вибороти свою державність, але це вже кілька раз у історії повторя-
лось, і тоді степ, з якого на неї „летять птахи зловіщі” [5,118] стає для
України „міцною, як смерть в’язницею” [5,115]. Слід наголосити, що
поняття „фатум” є невід’ємною складовою старогрецької міфології, а від так
і пізнішої грецької літератури. „Звертаючись до грецької традиції,  Лободовсь-
кий певною мірою еллінізує історію України, представляє її як важкий і непе-
реферійний розділ в історії європейської цивілізації” [9,157]. Власне, таке
трактування європейською цивілізацією України створює ситуацію, яку вда-
ло передає Євген Маланюк у поезії „Зловісне” [5, 44]:

Знов захід буряний. Недобрий.
Знов пророкує кров’ю літер,
Що ми загинем, яко обри,
Що буде степ, руїна й вітер.

У поезії „Скіфська Еллада” Україна постає перед читачем у образі Еврі-
діки: „Еврідіка заснула, ночі примари і диви // квітом украли її у замріянім
шумі тихесенькім…”, „Тіні візій чарівних їй по повіках блукають; // сном зако-
лисана плинним, в темну сходить безодню // і не знає, що в небі уже поли-
хають // міді блиски і буде буря сьогодні” – „надто пізно збудилась, бігла
босою стопою, // від квадриг і тачанок степ гудів ошаліло”. Візія гнаної Евр-
ідіки-України у степу тачанками і квадригами змінюється лаконічним обра-
зом – символом неволі – „Дніпро ж непокірний, пінистий, суворий // вже для
чужинців сьогодні струм виробляє”. У четвертій частині поезії Ю. Лободовсь-
кий нав’язує до думки, що лише у союзі України із Польщею, може відро-
дитись давня слава України-Еллади. Лише тоді, коли

грецька фаланга крокує по варшавськім мості,
чується шум Дніпра у нурті віспянім,
а може Скамандр засвітився? …
Пливуть байдаки козацькі, плещуть розмірено весла,
попід руки взяли м’я мудрий Ярослав з Аххілесом;
король Болеслав у кірасі раптово з’явився,
мечем щербатим удари у браму, як в золото слави,
і перемінився вже Київ у старий ахейський Вавель,
і Аполлон, наш Перун громовладний,
грізною хмарою на край мій спадає…

           („Скіфська Еллада”)
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Поет створює цікавий образ майбутньої історії цих земель, коли апо-
стол „не встиг зійти на берег, а раменами огортає // нові землі, що в
мороці важко димлять. // І перебирає пальцями, як зерна вервички //
звуки незнаних йому імен”. Апостол Андрій виступає будівничим
„Скіфської Еллади” і залишається патроном над цими землями:

Місяць кров’ю  налився і вітер сьогодні недобрий,
знову бундючаться печеніги і обри,
знову ханський бунчук вбито в землю.
Перш ніж архангельська труба на Суд нас покличе,
Біжіть до ніг Апостола,
під правицю його опікунчу.
У найпрекраснішій зі всіх легенд
читаній зі зворушенням і надією,
ідуть святі веслярі берегом
хрест вбивати над скіфським курганом;
розправляються крила на хребтах степових коней
омолоджуються уста поетів,
а він повертається
щоб звалювати поставлені поганами ідоли….12

    (Триптих….)

Юзеф Лободовський вніс вагомий внесок у формування образу України
у польській літературі, а відтак і в світовій. Концепт скіфської України-
Еллади, як спадкоємниці еллінського світу, органічно вплетений поетом
у загальноєвропейську культурну традицію, засвідчив про місце украї-
нської культури у процесі формування сучасної цивілізації. Поет також
намагається показати роль цієї формації, як захисника перед „темними
силами зі Сходу”. Продовжуючи традицію „празької школи” Юзеф Лобо-
довський причинився до популяризації образу України та його розвитку
у сьогоденні і майбутньому.
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12 Ksiezyc krwia napecznial i wiatr dzis niedobry,// znow panosza sie Pieczyngowie i
Obry,// znowu chanski zatknieto bunczuk.// Zanim traba archanielska na Sad was wywola,/
/ biegnijcie do stop Apostola,// pod prawice jego opiekuncza.// W najpiekniejszej ze wszystkich
legend,// ze wzruszeniem i nadzieja odczytanej,// ida swieci zeglarze brzegiem// krzyz
zatykac nad scytyjskim kurhanem;// zlatuja skrzydla ku stepowych koni grzbietom,//odmladzaja
sie usta poetom,// a on wraca// by obalac wystawione przez// poganbalwany...

МАТКОВСЬКИЙ І.Й.



336 337

ЯКУШЕВА Г.В.

французской «Песне о Роланде» (народным сознанием трансформи-
ровавшей исторический факт сотрудничества короля франков с араб-
скими завоевателями Испании – ради усмирения вечно непокорных
басков – в непримиримую борьбу христианского воинства с мусуль-
манами во имя торжества веры Иисуса), в испанской «Песне о моем
Сиде». В ренессансную эпоху Великих географических открытий
Восток, становясь объектом реального и пристального узнавания,
предстает во всей многоликости и своеобразии своего экзотического
(то есть причудливого, диковинного) бытия, в котором европейцы
акцентируют странность, загадочность, непохожесть, трактуемую –
в силу известных психологических особенностей неразвитого миро-
сознания – как отсталость, требующую преодоления (разумеется, по
западному образцу), покровительства, протекции, цивилизационной
колонизации.

Однако в силу именно этих причин в просветительском и роман-
тическом сознании 18-19 вв. Восток, как правило, выступал в каче-
стве антипода Запада со знаком «плюс» 3 – как обитель органически-
природного «простодушия», искренности «диких», то есть не испор-
ченных цивилизацией страстей, искомой цельности и духовной силы,
разрушенных ложным европейским воспитанием и законами, проти-
воречащими естественным правам каждой личности и прокламируе-
мой с конца 17 в., подвергнутой решительному сомнению лишь в
конце 19-го и окончательно отвергнутой со своим гуманистическим
оптимизмом как утопически-наивная в конце 20-го столетия концеп-
ции изначальной «правильности», доброкачественности сотворенно-
го Природой (или Богом) человека («Персидские письма» Ш. Мон-
тескье, «Простодушный» Вольтера, «Паломничество Чайлд-Гароль-
да» и восточные поэмы Дж. Г. Байрона, откликнувшиеся в русской ро-
мантической поэзии и прозе А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Бесту-
жева-Марлинского, – лишь некоторые из многих тому подтверждений).

Но как только реформы, насильственные или бескровные, изменили в
желаемом направлении социальное лицо Европы и отпала необходимость
в провоцирующем контрасте, в использовании с помощью придуманного,
фантастического, «домысленного» Востока 4 замечательного приема «ост-
ранения», нарушения стереотипа восприятия привычного с тем, чтобы взгля-
нуть на это привычное новым, «странным» и свежим взглядом, - тема «не-
цивилизованных», отсталых восточных народов зазвучала в прежней то-
нальности, и «бремя белого человека», воспетое Редьярдом Киплингом,
снова подвигло западную цивилизацию к экспансии на Восток, к внедре-
нию в него, с той или иной степенью жесткости, своих представлений о
должном устройстве земного бытия (а порой и, как во времена активного
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ФАУСТ СМОТРИТ НА ВОСТОК: К ПРОБЛЕМЕ ПРЕОДОЛЕ-
НИЯ ЗАПАДНОЦЕНТРИЗМА В ИЗУЧЕНИИ ЗАРУБЕЖНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Фауст стал смотреть на Восток уже с середины 18 века – и не толь-
ко оттого, что Гете, создатель этого великого символа нового времени,
проявлял интерес к Хафизу и исламу, Индии и Китаю, всему арабскому
и персидскому культурному миру (циклы «Западно-восточный диван» с
подробным авторским комментарием к нему и «Китайско-немецкие вре-
мена дня и года», баллада «Бог и баядера» и стихотворная «Песнь
Магомета» одни из ряда тому доказательств). 1 И даже не потому,
что один из властителей умов нового времени Освальд Шпенглер в
своем «Закате Европы» (1918-22) назвавший фаустовской всю евро-
пейскую, европоцентристскую и «европодобную» (т.е. западную)
цивилизацию, указал на Восток как на ее ближайшую преемницу в
мировом масштабе. 2

Фауст – как символ дерзкого и неугомонного, деятельного и кон-
структивного человеческого (в данном контексте – «европейского»)
духа стал смотреть на Восток с самого начала естественного процес-
са своего развития и самоидентификации, воспринимая, однако, еще
со времен античности Восток как своего рода антипод собственному
образу жизни, культурному сознанию и, соответственно, художествен-
ному мышлению (противостояние в эпоху эллинизма – период созда-
ния самой мощной в тогдашнем мире разнонациональной империи
под эгидой Древнего Рима аттикизма с его древнегреческой про-
стотой, лаконизмом и строгостью азианизму – орнаментальному и мно-
гословному стилю с обилием параллелизмов, неологизмов, ассонан-
сов и антитез, этих следствий «извращения эллинских вкусов азиат-
ским влиянием», как уверял теоретик и апологет классического де-
мосфеновского красноречия Дионисий Галикарнасский, одно из сим-
птоматичных тому свидетельств).

Антиномичность христианского Запада и Востока как цитадели
ислама особенно отчетлива в культуре и, следовательно, литературе
Средневековья – эпохе Крестовых походов, освоения и передела
европейского региона, что с очевидной яркостью воплотилось во
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реднению», стандартизации по определенному лекалу, нивелировке
мирового сообщества, что a priori предполагает ущемление, подавле-
ние одних составляющих последнего другими по критериям либо опас-
но бездуховным – в том смысле, что растущая техническая вооружен-
ность, могущественные «длинные» руки человека не только нейтраль-
ны без управляющей воли, но могут привести его к нравственной ин-
дифферентности, интеллектуальной зависимости, потере своей непри-
косновенности, самостоятельности, личностной неповторимости – то есть
самого себя (ибо разве не стали мы сами и наш внутренний мир более
незащищенными и внушаемыми в век компьютеров, Интернета и элек-
тронного проникновения в самые сокровенные уголки нашего суще-
ствования и разве не об этом в конце концов предупреждал предтеча
гетевского героя, архетипичный символ наказуемой гордыни «внеэтич-
ного» знания средневековый Фауст?). Либо – по критериям очень ус-
ловным и субъективным, ибо невозможно дать убедительные для все-
го мира доказательства превосходства одного типа культуры над дру-
гим,  и усилия в этом направлении могут привести лишь к глобальной
конфронтации, идеологическим фундаментом каковой в последние годы
становится усердно муссируемый тезис о судьбоносной борьбе двух
цивилизаций, христианской и мусульманской, – и  вот уже в зарубеж-
ном политическом лексиконе самого высокого уровня все чаще стало
появляться убийственное определение: «страны-изгои»…

Печально, но не ново. Знающий историю Первой мировой войны
вспомнит, что в канун и в разгар ее уже звучал аналогичный термин:
«страны-парии» (правда, с учетом тогдашней геополитики – в отно-
шении других государств) и настойчиво разрабатывалась сходная
мысль о непримиримом противостоянии двух цивилизаций – правда,
на этот раз «тевтонской» и «романской» (что означало для одной
стороны – «здоровой»  и «развращенной», а для другой – «невеже-
ственной» и «высококультурной»). Знающий вспомнит о том, до ка-
ких масштабов не только в «количественном», но и в «качествен-
ном» отношении дошло тогдашнее нагнетание расово-националисти-
ческих страстей: «…противники громогласно именовали друг друга
«варварами». Президент Парижской Академии наук Бергсон объя-
вил: «Разразившаяся война с Германией есть война цивилизации
против варварства». А немецкий историк Карл Лампрехт полагал, что
нынешняя война ведется между германской культурой
(«Germanentum») и варварством и представляет собой не что иное,
как логическое продолжение битв, которые немцы вели столетиями
против гуннов и турков… Добровольцем идет сражаться маститый
Рихард Демель; Райнер Мария Рильке в «Пяти гимнах» поклоняется

миссионерства, своих представлений об устройстве бытия посмертного).
Неслучайно поэтому Запад, словно повторяя эстетический риго-

ризм классицизма 17-го в. в отношении античного искусства, сакра-
лизует свой исторический путь, внедряя в мировое сознание мысль
о его единственной правильности, «нормативности» и приветствуя
все, что сближает страны Востока с западным менталитетом и обще-
ственными законами – будь то идущие «изнутри» светские реформы
первого президента (1923-38) Турецкой республики Ататюрка, или
порывающая с национально-государственным изоляционизмом «ре-
волюция Мэйдзи» (1867-68) в Японии, или инспирированные внешним
вмешательством преобразования в Ираке начала 21-го века.

Но при этом следует заметить, что эта западная «эталонизация» соб-
ственного опыта вполне корреспондирует с непобедимой – как бы к ней не
относиться – современной тенденцией к глобализации мирового геополити-
ческого пространства, неоднозначные следствия и потенциальные опасно-
сти которой налицо, но отменить которую нам не удастся.

Ибо все, что когда-либо появлялось как мечта в сознании человека,
претендует рано или поздно быть осуществленным – от полетов в небе-
са до вечной молодости, бессмертия и даже научного воскрешения по
генетическому коду (если обратиться к пророчеству русского мыслите-
ля рубежа 19-20 вв. Николая Федорова, которое, кажется, уже сейчас
начинает сбываться). Здесь нельзя не вспомнить об «объединитель-
ных» планах Данте в его трактате «О всемирной монархии», о проектах
вечного мира Г.В. Лейбница и планетарного коммунистического брат-
ства далеко не всегда заслуженно в наши дни порицаемых основопо-
ложников марксизма, надеждах Пушкина («…когда народы, распри
позабыв, в великую семью объединяться…») – и о программе Всемирно-
го государства, предлагаемой в 1941 г. в целях противостояния фа-
шистской агрессии («крикливому берлинскому пигмею») Гербертом
Уэллсом в публицистической книге «Путеводитель по новому миру».
Симптоматично, что выдающийся фантаст  – не без нек0торой про-
светительско-технократической наивности – полагал признаком про-
грессивного государства его научно-техническую продвинутость (та-
лантливо отображенное Жюлем Верном заблуждение 2-й пол. 19-го
в.) – на что не менее выдающийся разоблачитель утопий Джордж
Оруэлл отреагировал указанием на передовую научно-техническую
оснащенность именно гитлеровского рейха. 5

И в этом указании, если вдуматься, содержится ответ на вопрос,
как следует принимать сегодня актуальные вызовы глобализации. Ра-
зумеется, не пытаться противостоять ей – как процессу не только неиз-
бежному, но и позитивному. Но и не воспринимать ее как сигнал к «ус-
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вынес на авансцену мирового литературного процесса 20-го в. де-
сятки имен представителей доселе почти не известных культурной
планете латиноамериканских, африканских и восточных литератур, в
том числе – японцев Кавабата Ясунари, Мисима Юкио и Кобо Абэ,
индийца Рабиндраната Тагора, турок Назыма Хикмета и Орхана Па-
мука, и на этой волне – имена древних классиков арабской, персид-
ской, китайской литератур, незнакомые или полузабытые: Калидасы
и Ли Бо, Сэй-Сенагон и Омара Хайяма, Хафиза и Фирдоуси… И все
это подпитывается мощным вторжением Востока в современные гео-
политические и цивилизационные процессы, заставляя евроамери-
канца искать не только новые смыслы, но и альтернативу во много
скомпрометированным западным ценностям в философии и этике
дзэн-буддизма, конфуцианства и даже ислама. 9

Однако курс зарубежной литературы в наших школах (если он там
есть) и в вузах (на факультетах, где он обязан быть), как правило, пост-
роен по той же схеме, что бытовала в большинстве случаев и 20, и 30,
и 50, и 100 лет тому назад: изучается художественная словесность
Античности (в лучшем случае – с включением сведений о творчестве
выдающихся ораторов, философов и историков), затем – западноевро-
пейские Средневековье, Возрождение, Барокко, Классицизм, эпоха
Просвещения, Романтизм, Реализм, Натурализм, Символизм… и да-
лее – по увлекательным, разнообразным и безусловно очень близким
нам по духу, исканиям и стилю литературно-эстетическим направлени-
ям и сюжетам. Картина содержательная, но односторонняя, лишь отча-
сти восполняемая с начала прошлого века североамериканским, а с
конца его весьма выборочным латиноамериканским материалом – в
основе своей, однако, «западноподобным», созданным переселенца-
ми из Старого Света, унесшими семена культуры последнего на своих
подошвах. А огромный Восток остается для тысяч профессиональных
филологов российского (и, увы, не только российского) производства
terra incognita, знакомой лишь в той мере, в какой тот или иной любопыт-
ствующий захотел прикоснуться к ней, становясь за редчайшими ис-
ключениями 10 объектом программного изучения только в специальных
востоковедческих учебных и научных учреждениях, где зато слишком
поверхностно знают Запад, – в связи с чем словно узаконивается этот
своеобразный научно-культурный апартеид, ведущий к взаимному не-
пониманию, подозрительности и гиперкритицизму.

А между тем спокойное и добросовестное, без предвзятости скеп-
тицизма или идеализации изучение Востока не только обогатит наши
представления о многовековой и многоликой истории литератур арабс-
ких и персоязычных стран, Турции и Индии, Китая и Японии, Кореи и

«Богу-Войне» («Krieg-Gott»), сомнительную популярность приобре-
тает Эрнст Лиссауэр своей «Песнью ненависти к Англии»; военной
горячкой заражены Арно Гольц, известные литературоведы Фридрих
Гундольф, Оскар Вальцель; наконец, Гауптман в полемической пе-
реписке с Роменом Ролланом находит слова для оправдания жесто-
костей войны. И Томас Манн «великой, значительной, даже празд-
ничной» народной битве Германии посвящает в ноябре 1914 г. статью
«Мысли во время войны», в начале 1915 г. – исторический очерк
«Фридрих и великая коалиция»», 6 а в 1918 г. – написанные в воин-
ственно-меланхолическом духе апологии «Germanentum» (правда,
позднее решительно им самим отклоненные) «Размышления аполи-
тичного». 7 И, конечно же, знающий не может не обратиться памятью
к тогдашним призывам Ромена Роллана к «людям духа» «встать над
схваткой», используя свою власть над умами людей, воспрепятство-
вать войне государств, точнее – правительств-хищников, облекаю-
щих собственную корысть в благородные одежды идейной борьбы,
исполнить главную задачу интеллигентов – воспитывать человечность
у своих сограждан, «наводить мосты» между нациями, а не «углуб-
лять пропасти» между ними. 8

Ничуть не устаревший, актуальнейший призыв для начала и наше-
го столетия (как и нового тысячелетия в целом, ведущего свою родос-
ловную от Христа и берущего его имя, но пока еще только декларирую-
щего готовность стать по-христиански милосердным и бескорыстным).
И для осуществления этого призыва прежде всего нужно освобождать-
ся от «идолов» предрассудков, этих вечных заблуждений зачастую
слишком эгоистичного и внушаемого человеческого разума, о которых
с таким блеском и убедительностью еще в начале 17 в. писал Фрэнсис
Бэкон, – и освобождаться с помощью уже испытанного метода: зна-
ния. Ибо подлинное, неискаженное познание Востока, его истории, тра-
диций, верований, быта, образа мыслей и культуры, познание, которое
сегодня идет у нас по какой-то параллельной, как будто бы необяза-
тельной, не пересекающейся с нашими живейшими потребностями ли-
нии, есть первый и главный путь конструктивного диалога с ним.

В первую очередь сказанное относится к проблеме изучения за-
рубежной литературы в наших школах и (особенно!) вузах. Совре-
менную молодежь уже со школьной (по большому счету) и, безус-
ловно, со студенческой скамьи следует погружать в гораздо более
широкий культурный и, как важнейшую часть его, литературный мир,
чем это делалось несколько десятков лет назад. Не только Нобелев-
ская и иные престижные международные премии, не только дискус-
сии и труды ученых, но и широкий читательский интерес подхватил и
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Генриха Клейста, покончившего жизнь самоубийством вместе со своей
возлюбленной) был постоянным в японской литературе начиная, как
минимум, уже с 17 в. – времени творчества великого драматурга Тика-
мацу Мондзаэмона, родоначальника и классика социально-психологи-
ческого и нравоописательного театра Кабуки.

То же – относительно женской литературной самореализации:
арабская бедуинская поэзия, свободно принявшая в себя, кстати, и
иудейских, и христианских сочинителей, – уже в доисламский пери-
од оставила одно из ярких женских поэтических имен: аль-Ханса, а
упоминавшаяся хэйанская литература Японии – неувядающая, все-
мирно известная классика Страны Восходящего Солнца – была в
своих вершинных образцах создана в основном женщинами: «По-
весть о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари») и танки Мурасаки Сикибу
наряду с танками и «Записками» Сэй-Сенагон тому доказательством.
«Фигурный» стих, эпизодически возникавший в европейской поэзии
во времена эллинизма, средневековья и барокко, но утвердившийся
как новаторский эксперимент во французской литературе конца 19 –
нач. 20 вв. в качестве знака «конца столетия» (fin de siecle), «поворо-
та веков» (Jahrhundertwende), эпохи декаданса и модернизма – раз-
ложения прежних форм и поисков новых – широко использовался в
классической японской литературе с ее культом зрительного искус-
ства каллиграфии уже в первых веках 2-го тысячелетия.

Предтечей универсальных личностей европейского Возрождения ви-
дится нам на Востоке арабский гений аль-Джахиз, живший в кон. 8 –
сер. 9 вв.: внук негра-раба, прозаик, филолог, богослов, он оставил и
стихи, и остроумно-наблюдательные рассказы о городской жизни («Книга
о скупых»), и занимательно изложенные естественнонаучные труды, и
описание «диковин» и удивительных происшествий, и трактаты по сти-
листике, риторике, истории, политике, географии, этнографии и зооло-
гии, и философские и теологические сочинения, и эпатажно-вольнодум-
ные размышления по социально-этическим проблемам («Гордость чер-
ных перед белыми», «О превосходстве речи над молчанием» и др.).

Знаменитый Ибн Сина (Авиценна) уже на рубеже 10-11 вв. предвос-
хитил многие идеи европейского Просвещения, восхваляя научное зна-
ние, утверждая единство Бога и природы и задолго до Гегеля говоря о
человеческой душе как о части мировой («Касыда о душе»), а анда-
лусский араб Ибн Туфайль (12 в.), столь же многосторонний, как и вы-
шеупомянутые деятели (медик, философ, астроном), написал роман
«Живой, сын Бодрствующего», почти сразу же переведенный на латин-
ский, а затем почти на все европейские и некоторые восточные языки, в
котором показал процесс развития человеческого сознания на примере

Вьетнама (как и других государств), не только заставит с бoльшим ува-
жением относиться к их духовной жизни, но и даст возможность нам,
европейцам, более объективно оценить нас самих, меру нашей само-
бытности – и нашего ученичества у Востока, на который веками мы
привыкали смотреть патерналистски, немного «сверху вниз».

Так, мы узнаем, что «плутовская» новелла, «обрамленная» повесть,
хорошо нам известная со времен «Декамерона» Дж. Боккаччо и ано-
нимного испанского романа «Ласарильо с Тормеса», т.е. с 14-15 вв.,
сформировалась и расцвела в жанре макамы на арабском Востоке уже
к 10 в.; что популярный ныне жанр эссе – прозаические сочинения не-
большого объема и свободной композиции, передающие индивидуаль-
ные впечатления и размышления по тому или иному вопросу или пово-
ду, впервые заявивший о себе в литературе Запада в 17 в. «Опытами»
М. Монтеня, был хорошо известен и распространен в классической ли-
тературе Японии эпохи Хэйан уже в 10-11 вв., чему блестящим доказа-
тельством – «Записки у изголовья» Сэй-Сенагон в национальном жанре
«дзуйхицу» («вслед за кистью»), а аналогом европейских литератур-
ных «дневников», «писем» и других исповедальных жанров, зародив-
шихся на нашем континенте в 18 в. и в качестве мемуаров необычайно
востребованных у нас в 20-21 вв., был расцветший в ту же хэйанскую
эпоху в Японии дневников-мемуарный жанр «никки».

Много нового даст нам Восток в истории животного эпоса (бесчис-
ленные ближневосточные варианты «Калилы и Димны», восходящие к
своей прародительнице, индийской «Панчатантре», относимой к пер-
вым векам н.э., одни из тому свидетельств), афористически-притчевого
сказа и анекдота (рассказы-«бывальщины» о Ходже Насреддине), нра-
воописательно-приключенческого и любовного романа (арабские сказ-
ки «1001 ночь», восходящие к индо-иранскому сборнику «1000 ска-
зок», сложившемуся уже к 6-7 вв. повествования о Синдбаде-морехо-
де, во многом предвосхитившие европейские «морские» романы 18-19
вв., и т.п.), не говоря уже о любовной лирике: ведь еще задолго до
европейских романтиков с их тоской по недостижимому и «тяготением к
смерти» – «Sehnsucht nach dem Tode»  поэты аравийского племени
«узра» воспевали несчастную или неутоленную любовь, доказываю-
щую свою подлинность страданиями и смертью от тоски по недоступ-
ной или скончавшейся возлюбленной, и эта традиция узритской поэзии
немного позднее так же противостояла циничному гедонизму формиру-
ющегося арабского города, как в Европе 19 в. романтический «голубой
цветок» – буржуазному культу денег, успеха и всего «материального».
Кстати, мотив «двойного самоубийства», практикуемый не только в прак-
тике, но и в жизнестроении немецких романтиков (вспомним судьбу
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сюжет с человеком, осознающим свою особую миссию, особую ответ-
ственность – перед Иеговой ли, Христом или Аллахом – за свое бытие,
способное и должное подняться над «животностью» примитивного са-
мовоспроизведения, знающим о том, что есть «Добро» и «Зло» и что
есть «Идеал» (цель программы совершенствования, заложенной в нем
как представителе рода), к которому стоит стремиться. Детище запад-
ного гения, Фауст Гете доказал это в споре с Мефистофелем – и ког-
да он внимательно посмотрит на Восток, то увидит там ту же знако-
мую ему борьбу человека с дьяволами самозамкнутого, удобного и
бескрылого эгоистичного существования, лишающими создание Бога
(или Природы) главного жизненного импульса: любви к миру, и узна-
ет ту же, пережитую им победу – завоеванную пока еще только как
возможность, как обещание, как путь к конечному торжеству…

Научное изучение литератур Востока, начатое в середине 18 в. в
Европе (прежде всего в Германии, в русле формирования концепции
Weltliteratur – «всемирной литературы», сформулированной И.В. Гете,
но принципиально подготовленной уже его учителем И.Г. Гердером 11), дало
немало блестящих имен, в т.ч. отечественных: 12 автора первой в Европе
грамматики санскрита Г.С. Лебедева и И.П. Минаева, основателя русской
школы индологов, в историю которой вписали яркие страницы академики
С.Ф. Ольденбург и А.П. Баранников; первого русского китаеведа, монаха-
миссионера и главы Пекинской православной миссии в 1807-20 гг. Иакинфа
(в миру Н.Я. Бичурина) и продолжателей его дела академиков В.П. Васи-
льева и В.М. Алексеева; иранистов В. Ф. Миллера, В.А. Жуковского и К.Г. -
Залемана, монголоведа Б.Я. Владимирцова, арабистов В.Р. Розена и И.Ю.
Крачковского, тюркологов В.В. Радлова и В.А. Гордлевского, египтолога
Б.А. Тураева, кавказоведа Н.Я. Марра, востоковедов широкого профиля
В.В. Бартольда, Е.Э. Бертельса, украинского ученого и литератора А.Е. К-
рымского, окончившего Лазаревский институт восточных языков в Москве
и бывшего в 1898-1918 гг. профессором этого института; наших близких
современников – сравнительно недавно ушедших и живущих ныне: Н.И-
. Конрада, А.Н. Болдырева, Д.С. Комисарова, Л.З. Эйдлина, Н.Т. Фе-
доренко, И.Д. Серебрякова, П.А. Гринцера, В.С. Гривнина, В.И. Се-
манова, Б.Л. Рифтина, И.С. Брагинского, В.Н. Марковой, И.М. Филь-
штинского, Е.П. Челышева, В.Ф. Сорокина, Л.Е. Черкасского, Х.Г. -
Короглы, М.-Н.О. Османова, А.Е. Глускиной, К. Рехо (Ким Ле Чуна),
В.В. Логуновой и еще многих, многих других – вплоть до яркого и
многостороннего С.Д. Мстиславского, скончавшегося в оренбургс-
кой эвакуации в 1943 г., в недавнем прошлом хорошо известного как
автор романа о Н.Э. Баумане «Грач, птица весенняя», а также – как
литературный и общественно-политический деятель, но и тогда, и

необычайной истории ребенка, заброшенного судьбой на уединенный
остров, – и трудно не увидеть здесь прообраз опубликованного почти
шестью веками позже в Англии эпохи Просвещения романа Даниэля
Дефо «Робинзон Крузо», так же, как и у Ибн Туфайля, сочинения «двой-
ного плана», приключенческого и философско-концептуального одно-
временно, любимого на Западе (как и произведение Ибн Туфайля на
Востоке) не только детьми, но и вполне взрослыми учеными (известно,
что Адам Смит ссылался на историю  Робинзона Крузо как на доказа-
тельство того, что большие состояния в буржуазном мире создаются не
воровством, мошенничеством или эксплуатацией чужого труда, но лич-
ной энергией и предприимчивостью).

Число подобных примеров, избавляющих нас от европоцентристс-
кого комплекса собственной «сверхполноценности», можно умножить.
Но самое важное, симптоматичное и обнадеживающее при сопостав-
лении литератур (как и культур) Запада и Востока – это общность их
базовой системы ценностей, свидетельством чему далеко не только
Конфуций, прозванный «китайским Кантом» и уже в 5 в. до н.э. изло-
живший тот свод этических правил, без которых немыслимо социаль-
ное общежитие и в основе которых лежит принцип гуманности («жэнь»),
предвосхитив тем самым фундаментальные положения будущего и
общепризнанного в западном мире высоконравственного учения кениг-
сбергского философа 18 в. (в свою очередь близкие этике евангельско-
го Христа). Убедительнейшие доказательства тому – в бесчисленных
произведениях стран и народов Востока, фольклорных и авторских,
особенно наглядные в народных арабских сказаниях «сира» («жизне-
описания»), близких европейским рыцарским романам и посвященных
героям хорошо известных нам Крестовых походов – но уже, естествен-
но, воюющих не на христианской, а на мусульманской стороне. Тако-
вы, например, многочисленные жизнеописания легендарного поэта-
воина Антары или мамлюкского  султана Бейбарса – этих своеобраз-
ных Роландов арабского Средневековья: ситуативно разведенные
по разные стороны геополитических и вероисповедальных баррикад,
рыцари и Запада, и Востока одинаково наделены народным созна-
нием и воинской доблестью, и мужественной силой, и верностью
долгу, и преданностью в дружбе и любви – разве что арабские ге-
рои, подобно японскому принцу Гэндзи из романа Мурасаки, более
чувствительны к женской красоте (не сочтем эту эстетическую от-
зывчивость Востока за банальную страсть к обольщению).

Специфика национального восприятия (как и каждого индивидуаль-
ного характера) безусловна, она окрашивает в разные цвета создавае-
мую усилиями нашего духа картину мира – но в основе ее везде лежит
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бе», своде необходимых знаний арабского Средневековья; в нашед-
ших отражение в героических эпосах Запада и Востока кодексах че-
сти европейских рыцарей-вассалов – и японских самураев (от «саму-
рау» - служить) с их комплексом «бусидо» (путь воина) или древних
китайских воинов с их собственными именами мечей и ритуалами
вызова на поединок; у древнегреческих рапсодов («сшивающих пес-
ню») – и древнеарабских декламаторов «рави», сопровождавших
поэтов; в языческой чувственности античной лирики – и наивном эро-
тизме бедуинской поэзии; в мудрости древнего грека Эзопа – и не
менее почитаемого в полуденных странах его собрата, полулеген-
дарного баснописца арабской древности Лукмана; в анакреонтичес-
кой лирике Запада – и «хамрийят» («винной поэзии») Востока, как и в
самой личности и творчестве «восточного Анакреонта» Омара Хайя-
ма и его древнегреческого прототипа.

Внимательный исследователь оценит незаемную мощь и своеобра-
зие эстетической мысли и поэтики Востока, вспомнив о древнем индий-
ском принципе «дхвани» («скрытого значения»), всегда имплицитно при-
сутствующего в словесном искусстве, о дзэн-буддистском требовании-
постулате «разрывов смысла», в тексте вызванном критическим отно-
шением к нему и убеждением, что истина постигается лишь интуитивно
в алогичном столкновении лексических, стилистических, сюжетных и
иных значений; о манихейском признании «страха-тоски» одной из ос-
нов человеческого существования – и найдет здесь немало общего с
западной литературой Нового времени, от барокко и романтизма до
модернизма и постмодернизма – с учетом, разумеется, произведений
писателей-экзистенциалистов.

Однако мысль о самобытности культуры Востока будет подкрепле-
на здесь и обращением к тому, что не знает прямых аналогов в запад-
ной литературе: поэтическому приему «редиф» («сидящий позади всад-
ника») – традиционному у народов Ближнего и Среднего Востока повто-
рению слова или группы слов после рифмы или перед ней, к японскому
стихотворному жанру «рэнга» («нанизанные строфы»), лишь очень от-
даленно и неполно напоминающим наши буриме, к широко распрост-
раненным в различных регионах Востока жанрам «назире» («ответ» –
синтез европейского продолжения, подражания, развития темы или идеи,
возможно, творческой полемики) и «тазкире» (хорошо прокомментиро-
ванной антологии, объединяющий под одной обложкой хрестоматию и
литературную энциклопедию), к специфической японской эстетической
категории «моно-но аварэ» («печальное очарование вещей»), возник-
шей под влиянием философии синтоизма и дзэн-буддизма.

Немало плодотворных раздумий вызовет у такого исследователя

сейчас гораздо менее – как увлеченный исследователь народов Сред-
ней Азии, их генеалогии, быта, фольклора и верований…

Востоковедческая мысль может порождать самые разные, порою
противоречивые концепции. Так, один из выдающихся отечествен-
ных ориенталистов О.И. Сенковский, профессор Петербургского уни-
верситета в 1822-47 гг. по кафедре арабского, персидского и турецко-
го языков (знавший также языки китайский, монгольский и тибетский),
вошедший в историю русской литературы как редактор и издатель
журнала «Библиотека для чтения», в котором под псевдонимом Ба-
рон Брамбеус печатал, в числе прочих, и т.н. «восточные» повести,
видя в интересе к восточной литературе одно из эффективных средств
расшатывания «однообразного» европейского канона, 13 т.е. воссоз-
дания истинного многоцветия мировой культуры, полагал при этом,
что при анализе произведений писателей Востока неприменимы эсте-
тические критерии, выработанные на Западе. В статье «Разные по-
эзии» он сравнивает бедуинскую лирику арабов, воспевающую стре-
мительную красоту коня, с интимно-романтическими стихами одного
из «камерных» английских поэтов 19 в., с нежностью обращенные к
камину, у огня которого так уютно следить за непрерывным дождем
за окнами дома, и замечает: «Нет ничего смешнее курса словеснос-
ти большей части новых народов: тот же закон, по которому судят о
Гомере, служит к оценке не только Вергилия и Тацита, рожденных в
совсем другой образованности, но даже китайского поэта и татарско-
го историка… Поэзия везде, и у дымного очага севера, и под тенью
пальмы юга, но везде она различна». 14

Эту точку зрения в 20 в. целиком поддерживал Л.З. Эйдлин – но с
ним спорил не менее авторитетный Н.И. Конрад, уверявший, что впол-
не можно применять, например, европейский термин «Просвещение» и
по отношению к восточным литературам – с учетом, разумеется, наци-
ональной специфики. 15 Полемика возникала и относительно взаимовли-
яния восточных и западных литератур: В.Ф. Миллер, к примеру, в духе
«ориенталистского патриотизма» и теории «бродячих сюжетов» почти
весь русский фольклорный эпос выводил из иранских сказаний; нечто
похожее сделал в 20 в. современный русскоязычный казахский писа-
тель О. Сулейменов в нашумевшем историко-философском эссе «Аз и
Я» (1957), обнаруживая татаро-монгольскую (тюркскую) доминанту в
лексике, стиле и даже авторской позиции «Слова о полку Игореве».

Дискуссии здесь и возможны, и необходимы: ведь перед нами
огромное поле еще только начатой работы литературоведов самых
разных школ, направлений и интересов, которые увидят и общее, и
различное в «семи свободных искусствах» европейского – и «ада-
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натаном Свифтом, Вольтера с драматургом китайского средневековья
Цзи Цзюнь-сяном, чью историческую «драму чести» «Сирота из рода
Чжао» французский просветитель переработал и издал под названием
«Китайский сирота», совершив таким образом первый акт знакомства
Европы с драматургией Китая, и т.п. уже стали предметом более или
менее пристального, иногда совсем беглого, но симптоматичного вни-
мания исследователей. Более того: энциклопедии и академические
справочно-монографические издания новейшего времени, особенно –
с середины 20 в., и у нас – включая хоть и не всегда точную и частично
устаревшую, но непревзойденную в отечественном книгоиздании по
богатству и системности информации «Краткую литературную энцикло-
педию» в 9 т. (М.: «Сов. энциклопедия», 1962-1978), а также подготов-
ленную Институтом мировой литературы им. А.М. Горького РАН (АН
СССР) «Историю всемирной литературы» в 8 т. (М.: «Наука», 1983-1994),
и за рубежом дают сведения не только о евроамериканских, но обо
всех литературах мира, в том числе созданных самыми малыми и са-
мыми своеобразными народами (например, в т. 8 «Краткой литератур-
ной энциклопедии» есть статья о цыганской литературе). Однако сведе-
ния эти – как недружные жильцы в коммунальной квартире: живут вме-
сте, но между собой почти не общаются, судьбы не сравнивают, мыс-
лями и чувствами не обмениваются. Как человек, четверть века про-
живший в «коммуналке», свидетельствую: так не бывает, в многонасе-
ленном общежитии сколько-нибудь длительное автономно-изолиро-
ванное существование невозможно, как невозможно оно и в боль-
шом мире – и наша литературоведческая наука грешит, вольно или
невольно разъединяя словесные (а значит и духовные) миры людей
разных народов и стран.

Корень зла здесь видится опять же в системе образования, слиш-
ком неадекватно, слишком замедленно реагирующей на «тренды», про-
лагаемые наукой: ведь сравнительно-исторический, компаративистский
метод изучения мировой литературы начал складываться уже в 18 в. (в
России его истоки связывают с Н.М. Карамзиным, сопоставлявшим
«Слово о полку Игореве» с поэмами Оссиана), а с 19 в. в мировой, в
том числе отечественной филологии стало все активнее практиковаться
сопоставление  разноязыких литератур между собой, чаще всего – в
ареале западной культуры, но также и с попытками вовлечения в круг
анализа словесности Востока. Так, выдающийся русский филолог Алек-
сандр Н. Веселовский в своей «Исторической поэтике» (1870-1906) не
только объединял в рамках всемирной литературы факты и явления
западноевропейской, славянской и восточной литератур, но и наметил
закономерности единого процесса литературного развития разных ре-

сопоставление европейского и сирийско-американского неоромантиз-
ма начала 20 в.; творческой программы турецкой поэтической группы
1940-х гг. «Треножник», призывающей делать героями рабочих и ре-
месленников, писать общедоступным языком и отказаться от размеров
и рифм как ограничивающих движение мысли, - и новаций русской ли-
тературы 1910-1930-х гг., а также качеств «вечно-женственного» в евро-
пейской – и восточной, особенно китайской литературе, идеальная жен-
щина которой множество раз выступает решительной спасительницей
запутавшегося или слабого мужчины, демонстрируя то отвагу Брун-
гильды, то изворотливый ум Кримгильды – героинь германо-скандинав-
ской «Песни о Нибелунгах» (а, может быть, и той воспетой Некрасовым
русской женщины, что «коня на скаку остановит, в горящую избу вой-
дет»), и всегда – великодушие, милосердие и преданность, порою до
самопожертвования, христианской Мадонны (героини выдающегося
драматурга 16 в. Ван Ши-фу, культовый образ девушки-рыцаря Хэ
Юй-фэн из «Повести о героях и героинях» (1850) Вэнь Кана одни из
ярких тому подтверждений).

В этот же ряд лягут размышления о сквозном на протяжении столе-
тий герое многочисленных произведений китайской литературы и фоль-
клора – от коротких анекдотов-побасенок до развернутых повестей: не
воине, крестьянине или купце, а ученом, человеке, может быть, не все-
гда приятных душевных свойств, бедном или богатом, серьезном или
легкомысленном, но выступающем именно в данном, типичном и рас-
пространенном в Поднебесной с древности статусе. Или о любимом
герое исторических и художественных повествований Китая легендар-
ном князе Лю Бэе, идеальном правителе, главное достоинство которо-
го – пассивность, исходящая из  даосского принципа «недеяния» («у-
вэй») как единственного способа не нарушать естественный ход ве-
щей. И еще о многом, многом другом стоит задуматься и поспорить,
вырабатывая общеприемлемую систему характеристик, терминов и
периодизаций, тому, кто хочет видеть не только «утро» (Morgenland –
Страны Востока) или «вечер» (Abendland – Страны Европы, т.е. Запада)
мира, но и весь его день полностью.

Движение в этом направлении идет давно: не только Гете и Восток,
но и переклички Кальдерона с его драмой «Жизнь есть сон» и средне-
вековой «душеполезной» повести об обращении индийского принца в
христианство «Варлаам и Иоасаф» с буддизмом, Льва Толстого – с
выдающимся арабским поэтом-филологом Абу-ль-Ала Маарри, еще на
рубеже 10-11 вв. отрицавшим все религиозные конфессии, признавав-
шим единого «общечеловеческого» Бога и проповедовавшим «опро-
щение»; китайского сатирика кон. 18 – нач. 19 вв. Ли Жу-чжэня с Джо-
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писные, а затем даже печатные книги не могли быть равно доступны
всем желающим и главным источником информации являлся живой их
носитель. Однако наше время компьютерных технологий и Интернета
решительно требует замены (особенно в высшей школе) преподавате-
ля-«озвучивателя» преподавателем-личностью, умеющим не только с
большей или меньшей доходчивостью и методической четкостью изло-
жить содержание многократно изданных и переизданных старых и но-
вых учебников и пособий или же сайтов, но и дать студенту принципи-
ально новый и в количественном, и в качественном отношении матери-
ал – то, что учащийся не найдет в готовом виде ни в одном из суще-
ствующих на данный момент печатных или электронных учебных тек-
стах, но что выведет его на уровень реальных задач наступающего дня
и станет основой для его собственной, подлинно научной пробы пера, а
не бесконечных компиляций, слишком известных, к сожалению, нашей
филологической среде (и не только на примере студентов).

Тем не менее именно в нашей стране в настоящее время, здесь и
сейчас, воплощение в жизнь этой актуальной потребности в эрудиро-
ванном и креативном преподавателе будет особенно трудным. Во-пер-
вых, потому, что отечественный Фауст должен не только вместе с за-
падным миром внимательно посмотреть на Восток, но и оглядеться
вокруг себя, чтобы не потерять то, что до 1991 г. изучалось как литера-
тура народов СССР (с учетом, разумеется, народов России – татар,
башкир, чувашей, осетин, этносов Дагестана, якутов, бурят и т.д.); что-
бы с бoльшей обстоятельностью, чем это делалось ранее, вникнуть в
историю словесности Восточной Европы – Польши и Болгарии, Чехии
и Словакии, Сербии и Словении, Венгрии и Албании, как и других
стран, так или иначе близких к нам: по географическим параметрам,
по истории, по корням, по культурным взаимосвязям; чтобы преодолеть
самые значительные пробелы в знакомстве со скандинавскими, лати-
ноамериканскими и австралийской литературами и получить хотя бы
общее представление о словесном искусстве народов Африки – не го-
воря уже об острой необходимости восполнить лакуны идеологизиро-
ванной в советский период истории и теории литературы (в области пос-
ледней отечественная филологическая наука как минимум полтора де-
сятка лет назад через «открытое окно» перестройки получила концепту-
ально новые идеи, подходы и термины, о которых слишком многие се-
годняшние преподаватели филологии ни слова не говорят студентам.
Хорошо ли они знают об этом сами?).

И тут встает вопрос о второй причине трудновыполнимости обозна-
ченного выше запроса времени. Непрофессионализм – признаваемая
сейчас публично и «снизу», и «сверху» и, хотелось бы верить, усилен-
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гионов и культур. Заметной вехой на пути преодоления европоцентриз-
ма стала  включавшая наряду с традиционным античным и западноев-
ропейским византийский, славянский и восточный материал «Всеобщая
история литературы» в 4-х т. (1880-92) под редакцией В.Ф. Корша и
А.И. Кирпичникова – вместе с братьями Веселовскими одного из плея-
ды первопроходцев компаративистики в России, славную деятельность
которых в 20 в. продолжили, среди прочих, М.П. Алексеев, В.М. Жир-
мунский, Н.И. Конрад, Е.М. Мелетинский. 16 Заметим, что все они, бу-
дучи не только самодостаточными «кабинетными» учеными, но и про-
фессорами (то есть, согласно латинскому значению слова, «наставни-
ками») в университетах Москвы, Ленинграда (Петербурга), Иркутска и
Саратова, стремились передать свои научные прозрения и открытия
более молодым коллегам, студентам и аспирантам, внося свежие идеи
и концепции в свои курсы лекций и семинары, провоцируя оригиналь-
ные темы и пути анализа для курсовых, дипломных и диссертационных
работ. Так вооружались знаниями и получали исследовательские им-
пульсы новые отряды филологов, так создавался плацдарм для работы
будущих умов, так осуществлялась необходимая для развития циви-
лизации преемственная связь поколений.

Гарантиями крепости последней в свое время были сотни великих:
от Сократа и его ученика Платона – основателя Академии, в которой
учился, а затем преподавал Аристотель, от Конфуция – самого знаме-
нитого со времени его жизни в середине 1-го тысячелетия до н.э. не
только мыслителя, но и педагога Китая, от разрушавших стереотипы
средневекового мышления Пьера Абеляра и Роджера Бэкона – до сме-
лых реформаторов гуманитарной мысли 20 в. Клода Левио Стросса,
Мишеля Фуко, Нортропа Фрая и Жана Бодрийяра. За кафедрами выс-
ших учебных заведений стояли также Дж. Локк и Ф. Шеллинг, И. Кант и
Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте и Л. Фейербах, Ф. Ницше и А. Бергсон, З.
Фрейд и М. Хайдеггер, К. Ясперс и Ж.-П. Сартр. А в отечественной
истории здесь блистают имена М.В. Ломоносова и И.А. Бодуэна де
Куртенэ, В.О. Ключевского и Т.Н. Грановского, С.М. Соловьева и В.С. -
Соловьева, Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова, С.Н. Трубецкого и Р.О-
. Якобсона, В.В. Виноградова и М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева и Ю.М.-
 Лотмана – и еще многих, многих других (и это почти не выходя за
рамки гуманитарного знания).

Разумеется, прошлое знало и наставников иного рода – всего лишь
передатчиков уже накопленных знаний, излагателей известных концеп-
ций и идей, ретрансляторов проведенных другими исследований и не
ими сделанных выводов. Это было вполне объяснимо и оправдано на
протяжении столетий господства по сути элитарного знания, когда руко-
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«Современное высшее образование в России – это гигантская по-
темкинская деревня», - заявил в конце 2007-2008 учебного года в бесе-
де с журналистом Радио России один из видных отечественных уче-
ных, профессионально занимающийся проблемами высшей школы.
Разумеется, подобное обобщение, как и всякое другое, страдает поро-
ком абсолютизации – однако, как мы знаем из упомянутого закона боль-
ших чисел, совокупное действие большого числа случайностей при
определенных общих условиях дает вызванный этими условиями ре-
зультат, не зависящий от характера того или иного отдельного случая.
Иными словами, десятки прекрасных преподавателей из когорты на-
ставников перестроечного и постперестроечного призыва не меняют
общей картины, открыто и повсеместно признаваемой всеми: качество
подготовки студентов в российских вузах год от года снижается, и глав-
ная причина этого – снижение качества преподавания.

Точно так же, как счастливо опробованные в иных исторических и
социокультурных условиях демократические свободы, бездумно – без
учета прошлого, традиций и менталитета – перенесенные в перестроеч-
ную Россию, привели не к обещанному полноценному развитию обще-
ства, а к хаосу и сопряженному с ним тотальному непрофессионализ-
му, содержавшему угрозу развала «несущих конструкций» страны, ныне
с усилием восстанавливаемых, - точно так же и в современной россий-
ской высшей школе искомая свобода выбора содержания и форм обу-
чения, благие (в идеале) принципы усердно внедряемой у нас Болонс-
кой системы, требующей в вузовском образовании состояния твер-
дых основ с актуальной вариативностью, в исполнении людей огра-
ниченных знаний (и, не побоимся этих слов, недостаточных профес-
сиональных способностей), но неограниченного упорства (с годами,
говорят, становящегося диагнозом) приобретают самые неожидан-
ные, почти карикатурные черты.

Так упрочение знаний заменяется вульгарным натаскиванием – и в
семестровом расписании выпускников появляется удивительная лек-
ция под названием «Подготовка к государственному экзамену», где
разбираются ответы на каждый вопрос экзаменационных билетов.

Так необходимая модернизация учебных программ, основанная на
постоянном квалифицированном отборе прежних и введении новых зна-
ний, оборачивается «разжижением» давно и хорошо изученных старых
курсов, в которых те или иные фрагменты вычленяются в особый пред-
мет, с трогательным простодушием имитирующий новизну. Как вас,
например, впечатлит выделение в самостоятельный и обязательный для
всех студентов предмет курс истории русской литературы периода 1840-
х – 1860-х гг. – при том, что в цикле данных учебных программ действи-

ными темпами преодолеваемая ныне болезнь перестроечной России,
очевидная во многих сферах нашей жизни, от экономики и политики до
здравоохранения и юриспруденции, поразила и отечественную систе-
му образования. Консервативная по определению, она в меньшей мере
пострадала от «синдрома стада» (согласно известной восточной посло-
вице, когда пастух меняет курс на 180°, впереди оказываются самые
слабые животные), но зато «закон больших чисел» проявился в ее фун-
кционировании вполне. Огромное (особенно в столичных городах) ко-
личество вновь открываемых вузов, отделений и факультетов, легкость
получения статуса высшего учебного заведения любого ранга в «лихие
девяностые», совпавшие с резким сокращением финансирования об-
разования и науки и вызванным этим «бегством мозгов» за границу или
в офисы банков и фирм, привели к кадровому голоду во многих вузах.
Который, как и любой голод, не всегда удовлетворялся подходящими
средствами. Так в 90-е гг. за высокими кафедрами стали появляться не
вполне подготовленные, а порой и вовсе неподготовленные люди: из
числа внезапно ставших безработными служащих других сфер, или
скромных преподавателей недавних техникумов и училищ, или скорос-
пелых выпускников аспирантуры тех печальных лет, когда почти везде
никакого конкурса на право пополнить ряды нищих вузовских настав-
ников не было и профессора звонили друг другу с тревожным вопро-
сом: «Нет ли кого-нибудь подходящего в аспирантуру? Место пропада-
ет…» Или (особенно в Москве – столице студентов «лучшей в мире»),
молодых «гастарбайтеров», легких на подъем в силу отсутствия фунда-
мента (научных связей, положения, трудов) в родных местах и соглас-
ных на любую зарплату – лишь бы зацепиться за pied-a-terre мегаполиса.

Так даже в «эталонных» московских вузах, славных своей репута-
цией и известными как в узких академических, так и в широких образо-
ванных кругах именами преподавателей-ученых, внесенными в энцик-
лопедии и учебники, мог появиться доцент-филолог, путающий имена
героев изучаемых произведений и владеющий речью на уровне неис-
коренимого «очень прекрасно», или профессор-русист, удивляющий
аудиторию категорическими (по праву заведующего кафедрой и члена
Государственной экзаменационной комиссии) утверждениями вроде
того, что «русскую идею в современной русской литературе разрабаты-
вают Микушевич, Белов и Проханов», а отнюдь не Солженицын (в от-
вет на реплику-напоминание), тема творчества которого «совсем дру-
гая» - «русский лагерь» (это у автора книг «Красное колесо», «Россия в
обвале», «Двести лет вместе», статей «Как нам обустроить Россию»,
«Русский вопрос» к концу XX века» и т.д. и т.п. – не говоря уже о прямой
связи «русского лагеря» с русской историей и «русским вопросом»).
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стопок соответствующих регламенту документов, впечатляющих своим
количеством, хорошей бумагой и красивым набором, и изданий учебно-
методических и научных трудов, под обложки которых если кто и загляды-
вает, то прочесть их явно не успевает, – и потому не только не в состоянии
разрушить эти «потемкинские деревни», но лишь укрепляет их.

К счастью, однако, в живом процессе вузовского преподавания этому
противостоит другая, продуктивная тенденция, реально и трудно (ибо в
данном контексте эти слова – синонимы) продолжающая благородную
традицию истинного наставничества, в ответе на вызовы времени глу-
боко и серьезно осваивая действительно новые и действительно важ-
ные литературоведческие «поля» - как это делали честные отечествен-
ные профессионалы, будь то «западники» или «восточники», теоретики
или историки литературы: братья Веселовские и М.П. Алексеев, В.М. -
Жирмунский и Н.И. Конрад, совсем недавние наши современники С.С. -
Аверинцев и М.Л. Гаспаров. Проявления этой тенденции мне известны
по новым и актуальным литературоведческим курсам в МГУ им. М.В. -
Ломоносова (например, по гендерному литературоведению) и в Рос-
сийском государственном гуманитарном университете, в Московском
государственном университете печати (где, к примеру, с учетом про-
фессии будущих редакторов и издателей введен курс истории литера-
туры, сопряженный с историей изобразительного искусства) и в Госу-
дарственном институте русского языка имени А.С. Пушкина, в котором
я имею честь преподавать и где в последнее время введен ряд акту-
альных филологических курсов, в том числе, благодаря решительной
поддержке руководства, готовившиеся мною в течение многих лет спец-
курсы «Тысяча лет культуры Востока», «Русская литература в восприя-
тии Запада» и «История славянских литератур» – отнюдь не бесполез-
ные для будущих преподавателей русского языка иностранцам разных
возрастов, профессий, национальностей и стран.

И все же для окончательной и бесповоротной победы продуктив-
ной тенденции нужна поддержка не только «сверху», но и «снизу», и
потому хотелось бы предложить создание – по образу и подобию
Союзов писателей, журналистов, переводчиков, архитекторов, теат-
ральных деятелей и т.п. – Союза преподавателей российских вузов,
имеющего отделения в каждом высшем учебном заведении, где,
помимо прочего, в свободном коллективном и интерколлективном – с
участием разных учреждений – обсуждении насущных проблем пра-
во на слово имел бы каждый педагог, где преподаватели могли бы
обмениваться опытом и знаниями, мнениями и сомнениями, методи-
ческими находками и разочарованиями, спорить открыто и свободно
– и лучше, всестороннее и точнее в непосредственном общении уз-

тельно вопиет о реформировании многое: и застывший курс истории
зарубежной литературы, и история литературной критики, обрывающая-
ся позапрошлым веком, ни на йоту не выходящая за пределы России
и, следовательно, чудесным образом обходящаясяся без таких обще-
признанных и в мировом, и в нашем отечественном масштабе фигур,
как отец жанра современного литературного портрета Шарль Сент-Бев,
или Георг Брандес, или Дьердь (Георг) Лукач. Аналогична ситуация с
курсом теории литературы, в силу своей статичности и давно должного
быть преодоленным геополитического провинциализма игнорирующе-
го такие этапные явления в мировой литературной науке 20 в., как «но-
вая критика», «франкфуртская школа», гендерное литературоведение,
постструктурализм и деконструктивизм.

Так требуемая креативность образовательного процесса, призванная
будить мысль и давать молодежи импульс для собственного научного по-
иска, рождает фантастические литературоведческие дисциплины вроде
«семейной» (составление студентами своих генеалогий) или «музейной»
(самостоятельное посещение студентами литературных музеев с последу-
ющим просмотром преподавателем их письменных отчетов – надо пола-
гать, ниоткуда не списанных) «практик», а филологическое тестирование в
качестве отдельного вида контроля включает заслушивание вызубренных
студентами наизусть стихотворений (от пяти до десяти) – чем всерьез зани-
маются и ассистенты, и доценты, и профессора.

В результате – не только подмена обучающей деятельности вузов-
ского педагога фактической кружковой работой и, соответственно, нео-
правданность ее оплаты по вузовской шкале, не только формирование
у преподавательской молодежи (которая, едва покинув еще не остыв-
шую после них студенческую скамью, по неопытности принимает эти
эксперименты за должное) опасно-расслабляющего представления о
вузовском преподавании как о не слишком сложном деле, как о своего
рода Белл-ланкастерской системе взаимного обучения, по которой в
европейских странах 1-й пол. 19 в. за нехваткой преподавателей в шко-
лах сел и маленьких городов наиболее способные из старших учеников
занимались с младшими, – но и ощутимая тенденция к снижению уров-
ня подготовки филологов, которое обнаружится не так быстро и трагич-
но, как, скажем, снижение уровня подготовки летчиков или врачей, но
которое в долгосрочной перспективе обрекает нашу страну, в 20 в. при
всех режимах признававшуюся одним из лидеров мировой системы
высшего образования, на интеллектуальный застой.

К сожалению, современная система лицензирования по ряду и субъек-
тивных (зависящих от состава комиссии), и объективных (запрограммиро-
ванных министерством) причин нацелена лишь на оценку «декорации» –
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но они развивались на юге Европы, захватывая азиатские и африкан-
ские регионы, и в них отсутствовало главное, что культуролог считал
характерным именно для системы ценностей европейского («запад-
ного») мира – культ материального. Новую «послефаустовскую» ци-
вилизацию Шпенглер искал в пока еще не рожденной «монголоид-
ной» русско-сибирской (или сибирско-алтайской) культуре – которая,
согласно его концепции, формировавшейся под влиянием ницшеанс-
кой «философии жизни», в процессе органического развития должна
так же, как и предшествующие культуры, постепенно утратить свое
творческое начало и переродиться в бездушную и безлико-массо-
видную цивилизацию (см.: Spengler O. Der Untergang des Abendlandes:
In 2 Bdn. Munchen, 1918-22; Spengler O. Der Mensch und die Technik:
Beitrag zu einer Philosophie des Lebens. Munchen, 1931).

3. Одно из немногих исключений – 3-я часть «Путешествий Гулли-
вера» Дж. Свифта, где с известной долей вымысла и целенаправлен-
ного гротеска описывается раболепство придворных, являющихся к
японскому императору.

4. Восток в русской литературе XVIII – нач. XX в.: Сб ст.М., 1994;
Said E. Orientalismus. Fr. a. M., 1981; Weber M. Der wahre Poesie-
Orient: Eine Untersuchung zur Orientalismus-Theorie Eduard Saids am
Beispiel von Goethes «West-oestlichem Divan» und der Lyrik Heines.
Wiesbaden, 2001, где, в частности, говорится о сознательном взгляде
европейца на Восток как на альтернативу Западу. Думается, что про-
блема Востока как одного из важнейших симулякров («ложных идей»
или «ложных образов») европейского сознания еще ждет своего де-
тального и разностороннего изучения.

5. Оруэлл Дж. Уэллс, Гитлер и Всемирное государство // Оруэлл
Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 235-240.

6. Ховрина [Якушева] Г.В. Эссе Генриха Манна «Золя» // Филоло-
гич. науки. 1971. № 4. С. 38-39.

7.Там же. С. 46-48, а также: Keller E. Der unpolitische Deutsche:
Eine Studie zu der «Betrachtungen eines Unpolitischen» von Th. Mann.
Bern; Munchen, 1965.

8. Rolland R. L’esprit libre. P., 1953. P. 118.
9. Известно, в частности, что ряд движений западной контркульту-

ры (хиппи, а также эскапизм (эскейпизм), отчасти «зеленые») испытали
сильное, порою даже определяющее влияние дзэн-буддизма. Пози-
тивно (с точки зрения гуманности) осмысляется многими в наше время
этический семейный кодекс ислама, закрепляющий за женщиной ста-
тус законной жены вне зависимости от новых браков ее мужа (в свою
очередь фиксирующих ответственность последнего за свои увлечения).

навать друг друга. Думается, сформированное в этом процессе про-
фессиональное общественное мнение могло бы воспрепятствовать
появлению за вузовскими кафедрами неподготовленных и малоспо-
собных людей, и именно такому Союзу могло бы быть доверено от-
крытым обсуждением и тайным голосованием отбирать для рекомен-
дации Министерству образования и науки членов лицензионной ко-
миссии – авторитетной команды Компетентных и Неподкупных, ра-
бота которых могла бы в данном составе длиться несколько лет, что-
бы унифицировать критерии оценок.

Латинское слово «коррупция» произошло от латинского «corrumpo»
– «портить», «развращать», и понятие это, разумеется, гораздо шире
и страшнее, чем элементарная взятка. «Портится» и «развращается»
все, что руководствуется не интересами дела, а собственной корыс-
тью – далеко не всегда имеющей денежный эквивалент, но всегда
основанной на неудержимом и аморальном стремлении в любых ус-
ловиях к максимальному комфорту, облегчению поставленных перед
собой задач, снижению планки требований, выбору пути, «чтобы про-
топтанней и легше». Но разве это по-фаустовски?

Примечания
1. По теме «Гете и Восток» см., в частности: Михайлов А.В. «Запад-

но-восточный диван» Гете: Смысл и форма // Гете И.В. Западно-восточ-
ный диван / Подг. И.С. Брагинским и А.В. Михайловым. М., 1988; Яку-
шева Г.В. Запад и Восток: Два лика единой сущности // Гете И.В. За-
падно-восточный диван / Подг. Г.М. Косарик. М., 2004. С. 5-21; Ишим-
баева Г.Г. И.В. Гете и проблемы диалога Запада и Востока. Уфа, 2006;
Mommsen K. Goethe und die arabische Welt. Fr. a. M., 1989; Goethes
Morgenlandfahrten: West-oestliche Begegnungen // Hrsg. v. I. Golz. Fr. a.
M.; Leipzig, 1999; Mommsen K. Goethe und Islam. Fr. a. M.; Leipzig, 2001;
Mommsen K. Orient // Goethe-Handbuch: In 4 Bdn. Bd. 4/2. Stuttgart;
Weimar, 2004. S. 813-819. Следует учесть, что в словоупотреблении Гете,
как и многих других европейцев, понятие Востока («Orient») могло вы-
ходить за рамки традиционного геополитического определения после-
днего, бытовавшего уже в годы жизни поэта и подразумевавшего прежде
всего исламистские (в т.ч. североафриканские) или, шире, все нехрис-
тианские страны Передней (Западной), Центральной, Южной и Юго-
Восточной Азии. Так, «светом с Востока» (по отношению к Западной
Европе) называл Гете и учения Ветхого и Нового Заветов.

2. В числе восьми выделенных Шпенглером культур (цивилизаций) была
и аполлоническая (греко-римская), и магическая (византийско-арабская),
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літератури формуються у просторі певної культурної зони – індуї-
стської, зороастрійської, християнської, мусульманської1 .

Сакральні книги, які стають базою теологічної думки, породжують
величезну літературу, що поступово оформлюється і як художній по-
шук. В сукупності з чисто теологічним коментарем все це утворює
певний масив, що формується в духовній орбіті першоджерела. Так,
до веданти – літератури, що розуміється як коментар до Вед, – відно-
сять не лише суто теологічні трактати Стародавньої Індії, а й високо-
художні епоси Магабгарату та Рамаяну. Життя такої традиції триває
тисячоліттями, й навіть установка на переосмислення, пародіювання
чи повну руйнацію її в «декадентські» епохи не в змозі остаточно зни-
щити авторитет даного канону. Спроби вийти за його коло – на зразок
тої, що її здійснили німецькі романтики початку ХІХ ст., які проголоси-
ли основним началом літературного пошуку власний національний
фольклор, – призводять не лише до самого лише збагачення літера-
турно-культурного пошуку. Не секрет, що захоплення фольклорними
витоками в Німеччині ХІХ-ХХ ст. обернулося не лише пангерманізмом
в культурі та суспільно-політичній практиці, але й нацизмом, який від
націоналізму (як оборони власної нації та її культури) відрізняється
агресивним самозвеличуванням свого й приниженням або й повним
нищенням чужого2 .

Той європейський історико-культурний континуум, у якому пере-
буваємо ми починаючи з епохи Ренесансу і який – попри різно-
манітність його модифікацій (на зразок епох Реформації та Контрре-
формації, Просвітництва тощо) – можна визначити все ж таки як пев-
ний синхронічний зріз, є ерою секуляризації культури. Для неї харак-
терна установка на руйнацію авторитету священних книг, найперше ж
– Біблії та її духовного канону, а також «неопаганістська» тенденція:
задовго до німецьких романтиків Буало  забороняв письменникові
спиратися на Святе Письмо й натомість всіляко підносив  греко-римсь-
ку античність. Атомізація суспільно-психологічного життя в Європі,
безкрайня  активність індивідуального начала й зростання відчужен-
ня людського Я призводять до абсолютизації суб’єктивізму, який стає
домінантою літературно-художнього пошуку в ХІХ-ХХ ст.; як результат,
виникає постмодернізм з його іронічно-цинічним ставленням до спад-
щини віків. Це породжує серйозні духовно-психологічні конфлікти.
Адже науково-технічний прогрес, спрямований в нашій цивілізації на
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ПРИНЦИПИ ВИВЧЕННЯ
ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

В УКРАЇНСЬКОМУ ВНЗ І СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Очевидно, що вже заголовок даної праці є постановкою пробле-
ми у загальному вигляді. Адже деякі грандіозні літературні явища,
які визначають формат духовного пошуку людства, в наших програ-
мах з літератури  – як для школи, так і для ВНЗ, – або  взагалі відсутні,
або ж  неадекватно інтерпретуються. Тому в якості основного науко-
вого завдання тут висувається усе ще не визначена до кінця про-
блема сакральних книг людства як об’єкта шкільного та вузівсько-
го вивчення. У якості ж основного практичного завдання  слід по-
ставити питання про основні принципи, які слід застосовувати при
вивченні цих пам’яток.

Мета цієї статті полягає в тому, аби пригорнути увагу науково-
педагогічної громадськості до основоположної ролі сакральних книг
людства в культурі взагалі й у подальшій літературі зокрема. Адже
навіть Дж. Фрезер, який доклав чимало зусиль до десакралізації євро-
пейського духовного життя, мусив визнати: «вся культура зійшла зі
сходинок храму».

Літературна спадщина століть виразно консолідується навко-
ло кількох досить чітко визначених «джерел духовної енергії» –
священних книг рангу Вед, Авести, Біблії, Корану тощо. Вони й
досі справляють потужний вплив на мільйони людей у всьому світі.
Література того чи іншого стародавнього народу (індусів, іранців,
євреїв чи арабів) тощо розростається на догматично-релігійній
основі, яка виступає в якості форманти, що рафінує та канонізує
загальнолюдські архетипи в їх даній, національно забарвленій
модифікації. Духовні ініціативи та здобутки якогось одного народу
стають ґрунтом для духовного життя мільйонів людей; національні

1 Одразу ж скажу, що я ніяк не ворог релігійного і навіть конфесіонального
витлумачення Біблії та ужиття його в науковій роботі. Проте таку позицію не слід
підносити як наукову аксіому.

2 Свого часу я і дехто з моїх учнів спробували звернути увагу на ці проблеми (див2,3, 4).
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вчення, усе ж таки нерівноцінні з висоти нашого сьогоднішнього ду-
ховного досвіду: існує чітка межа між монотеїстичною концепцією
Біблії та Корану з одного боку і політеїстичними релігіями, в яких су-
цільно обожнюються – без прискіпливого поділу на добро й зло – усі
без винятку природні явища та демонічні сили. Проте симптоматич-
но, що в основах своїх згадані сакральні книги одностайно тяжіють –
більшою чи меншою мірою – до подолання грубого політеїзму й міфо-
поетичного потрактування світу на користь раціонально-теологічного
пошуку універсальних начал (Брагман у Ведах, Нірвана в Трипітаці,
Агура-Мазда та Ангроманью в Авесті, Небо й Дао в конфуціанській
та даосистській літературі – усе це дещо нагадує роль Ягве у Біблії
або Аллаха у Корані).

Отож, Книга Книг є традиційним форпостом духовності як послідов-
ний маніфест монотеїзму і нової, не-релятивної моралі, яка виникає на
його основі. І, на відміну від більшості міфологічних за своєю приро-
дою священних текстів язичників, Біблія продовжує зберігати свою
особливу позицію в цивілізованих суспільствах.

Експансія екзотичних релігій Сходу, «до-біблійних» за своїм погля-
дом на світ і людину, сьогодні в очах багатьох наших людей, як і взагалі
філософія New Аge, набуває характеру «духовної революції». Але за
природою своєю це така ж само неязичницька реакція на тотальну хри-
стиянізацію світу, як і європейський Ренесанс.  Тим не менше, саме
Біблія починає у нас сьогодні все більш активно привертати увагу і
широкої читацької громадськості, і наукових кіл. Свідчення тому – не
тільки очевидна інтенсифікація релігійного життя, але й небувале зрос-
тання числа публікацій на теми, пов’язані з біблійною спадщиною. Вод-
ночас це дещо несподіваний феномен для суспільства, яке продовжує
залишатися атеїстичним: відповідно до сучасної статистики, справжню
релігійність виявляють ті ж само 10 % населення, що складали стійко
віруючу частину жителів СРСР у роки найжорстокіших гонінь на релі-
гію. Але в цілому ситуація сприймається як свідчення певного духовно-
го голоду, який відчуває суспільство, що опинилося в тому самому
моральному вакуумі, передбаченому півстоліття тому проникливим Іоан-
ном ХХIII, тодішнім Папою Римським, у годину, здавалося б, непоруш-
ного панування в СРСР комуністичної доктрини.

Звідси завдання – ретельно враховувати при вивченні ідейного
змісту цих пам’яток дані теології. Звичайно, теологія не буває нейт-
ральною: є теологія православна, католицька, протестантська,
ісламська і т. д. Школа не може перетворити вивчення літератури на
теологічну студію на догоду тій чи іншій конфесії. Але слід знати твер-
до загальнохристиянські чи загальноісламські теологічні положення,
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підвищення добробуту людини й вивільнення її від рутинної боротьби
за існування, дійсно відзначається фантастичними  досягненнями.
Але водночас спостерігається й виразне внутрішнє спустошення, ог-
рубіння духовної природи людини. Ерозія духовно-культурних цінно-
стей в епоху однобічної орієнтації на самі лише результати науково-
технічної революції призвела до того, що людина починає дедалі ча-
стіше бути потрібною лише у своїй соціальній або ще якійсь функції.
Недаремно релігійний письменник наших днів О. Шмеман говорить:
«Людство, яке ми спостерігаємо і яким ми, власне, є, – людство зла-
мане. Воно зламане перш за все в кожному із нас. Ми «догори нога-
ми», і нема центру, який би все це замирив. Розділені всередині са-
мих себе, ми розділені між собою. І ця розділена сама в собі людина
є в сучасному світі «мірою всіх речей», і це її вивищення парадок-
сально поєднується із зменшенням самої людини, спотворенням її
покликання та Божого задуму про неї»3 . Людиноцентризм, що утвер-
джувався (принаймні, у свідомості європейця) протягом півтисячолі-
ття, не стільки вивільнив людину, скільки зробив її рабом у себе самої.
Наслідки секуляризації культури у ХVІІІ – ХХ ст., що породила не стільки
«вільну свідомість», скільки численні духовні драми, потребують особ-
ливої уваги й компетентності4 .

Веди, Біблія та Коран зайняли на якийсь час належне місце у
шкільних програмах України. Але в навчальних планах філологічних
факультетів ВНЗ усе ще домінує класицистично-просвітницько-маркси-
стський погляд на сакральну літературу як недолугу «словесність»; тут
вона, за звичаєм, ігнорується. Чомусь нав’язана колись класицизмом
схема – обов’язково й ретельно вивчати старогрецькі міфи! – і досі вва-
жається каноном філологічної освіти, а вивчення Біблії (не кажу вже про
Веди, Авесту чи Коран) презирливо ігнорується. Священні книги, навіть
вже ставши об’єктом вивчення у середній школі, усе ще мають статус
якоїсь паралітератури5 , яка чомусь розглядається переважно або з
погляду «художніх якостей» окремих уривків, або як «вихідний матері-
ал» для більш пізніх національних або корпоративних (і, як гадають заз-
вичай, безумовно, більш цінних – бо ж «сучасних») інтерпретацій. Але
це вже руйнація сакральної книги як інтертексту, а не збереження і
розвиток її алгоритму як основи даної культури.

Нам варто зосередитись на найбільш близькому для нас біблійному
матеріалі, бо статус Біблії та біблійних начал в літературі – репрезента-
тивний і може служити ефективним алгоритмом при визначенні статусу
сакральних книг в сучасному світі взагалі.

Нехай з погляду політкоректності жодну з існуючих релігій не мож-
на підвищувати або принижувати, книги, на яких ґрунтуються ці віро-



364 365

ли поставити на місце Біблії у ВНЗ та школі художню літературу, яка
не стільки формує, скільки «відбиває» реальність, вийшло лише одне
– крилатий Пегас виявився не в змозі тягнути того «утилітарного» воза,
у який його запрягли – крила заважали… І скільки ті крила не підріза-
ли, нічого так і не вийшло.

Наступний характерний момент «гіперкритичного» ставлення –
спроба звести Біблію до фольклорно-міфологічного начала. Пам’ятка
навіть не завжди трактується як література, якою, безперечно, є. Але
погляд на Біблію як «міфологію» цілком дилетантський – адже ж як-
раз Біблія виживає міфологічну свідомість (форма міфу ужита лише в
найбільш ранніх, «фольклорних» її частинах) і встановлює раціональ-
но-історичний погляд на світ. Феномен Біблії ґрунтується на тому, що
людині пропонується брати за основу життя дану Богом реальність:
тут дійсні справи днів (дебрим хайямим) абсолютно вартісні – на відміну
від суєтного «ловлення вітру» – фантазій (халоймес); натомість в ос-
нові язичницьких книг на зразок Вед, які започаткував поет Вальмікі,
лежить саме фантазія: адже матеріальний світ є тут марую-Майєю,
всеохоплюючею ілюзією, лілою – танком богів.

Іншою характерною аномалією є беззастережна апологетика, яка
прийшла на зміну гіперкритицизму минулих років. З однієї крайності
вчений і викладач кидаєтся в іншу. Характерним моментом є, наприк-
лад, прочитання Біблії крізь призму вчення тієї чи іншої конфесії, що
найчастіше пов’язується з патетичною апологією. Достатньо уважно
переглянути збірку, що вийшла друком у Московському університеті
«Русская литература ХІХ века и христианство», аби моментами відчу-
ти себе якщо не в Московії XVII-го століття, то, принаймні, в Росії се-
редини XIX-го, начебто під пильним оком Священного Синоду7 .

Поза увагою вченого і викладача літератури часто лишаються тек-
стологія Біблії, її переклади на різні національні мови – все це про-
блеми дуже складні, що потребують спеціальної наукової кваліфі-
кації. Достатньо сказати, що вивчається пам’ятка у нас (як взагалі
вся зарубіжна література) на основі перекладів, які спроможні часом
просто спотворити значення написаного в «материнському» тексті.
Візьмемо хоча б такий характерний момент. У слов’яномовних Бібліях,
поширених у нас, читаємо: «… і станете ви, немов боги, знаючі
добро й зло» (Бт. 3, 5);  слово «боги» тут навіть пишеться з малої
літери. З цього нашими атеїстами робився висновок, ніби й творці
Біблії не були вільні від ідеї багатобожжя. Насправді множина в імені
Бога – Елогім – є найдавніша семітська форма звертання до верхов-
ного божества взагалі: вже вавилоняни, бажаючи підкреслити, що
їхній верховний бог Мардук є «богом богів», іменували його Елогім
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загальні теологічні положення індуїзму чи зороастризму, які виз-
нають численних богів і практикують іншу мораль, донести до учня
або майбутнього вчителя не лише знання сюжетів священних книг
та аналіз художніх якостей окремих фрагментів, але й їхню кон-
цепцію світу та людини6 .

Проте повернення Біблії (як, зрештою, й інших великих сакральних
книг Сходу) в наш духовний світ виражається, на жаль,  не лише в
інтенсивному вивченні самої пам’ятки та її рецепції у сфері духовного
життя, а й справжнім «дев’ятим валом» публікацій, написаних на дуже
різному рівні. Тим не менше, завдяки вміло поставленій рекламі й само-
рекламі, всякого роду лобіюванню, деякі не найбільш значні книги, статті
й методичні розробки занадто часто активно й безконтрольно впровад-
жуються якщо не в науковий обіг, то хоча б у сферу вищої школи (філо-
логічні факультети) або шкільного навчання. Це можливе лише за умови
панування погляду, немов у Біблії розуміється всякий, хто б тільки до
неї не звернувся. Усе це лише дезорієнтує студента і учня, так само, як
і викладача, часом навіть дуже досвідченого.

Отож, хочу окреслити деякі типові «проблемні моменти» ситуації,
які вимагають нашої нагальної уваги.

По-перше, наше літературознавство і викладання літератури у
своєму ставленні до сакральних первенів духовності формувалося в
річищі просвітницьких тенденцій, які заперечували значущість літе-
ратури, що виникає поза межами, окресленими в «Поетиці» Аристо-
теля. Тобто критерієм для літературознавця стала сама лише ху-
дожність твору, що має своє підґрунтя в естетиці Канта, який був
найбільш послідовним в утвердженні ідеї «чистоти мистецтва». Проте
найбільш вагомі і резонансні духовні фундації зроблено було саме в
сфері сакральної словесності, яка звертається до художніх прийомів
лише спорадично і жанрова система яких аж ніяк не зводиться до
епосу, лірики та драми (історична проза чи дидактика, наприклад,
важать тут значно більше). Чисте ж мистецтво, за Кантом, зводиться
врешті-решт до проблем естетичної форми й ігнорує ідейність. Утім,
Біблія зовсім не чужа художності слова як такій, але вона виникає в
біблійному тексті так само невимушено й спорадично, як формується
цукор у фрукті. Чисто художня література і є отой рафінований цукор,
який у великій кількості уживати в повсякденну їжу не варто. А Біблія
спрямована якраз до масового читача і орієнтована на моральне ви-
ховання народу. Спроби роздерти біблійний текст на клапті й виділити
найбільш «художні» з них ведуть, природно, лише до руйнації пам’ят-
ника як величної концепції Священної Історії: лише доки народ з Бо-
гом, доки зберігає моральність, – він процвітає. Коли у нас спробува-
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наявності того чи іншого біблійного сюжету або мотиву, причому ос-
новна увага чомусь приділяється єретичним перекрученням біблійного тек-
сту, суб’єктивній трансформації його сучасним письменником і особливо ж
пародії – здається, саме остання дає дослідникові найбільшу втіху. Механ-
іцизм та гонитва за кількістю, властиві позитивістській свідомості, роблять
усі ці дослідження досить сумнівним компендіумом: занадто часто тут
«біблійні сюжети» стають важливішими від Біблії – як казав один чеховсь-
кий професор, важливий не Шекспір, а примітки до Шекспіра9 . Водночас
секуляризована література Нового часу, яка подекуди прагне з сакральним
першоджерелом полемізувати, навіть пародіювати її, саме в цьому виявляє
свою внутрішню залежність. Цінності християнства, відповідно переакцен-
товані, лежать в основі навіть літератури «соціалістичного реалізму».

Практично ігнорує компаративістичний підхід, зосереджений виключно
на сюжетно-мотивному скелеті твору, також і вивчення мови оригіналу й
інтерпретатора, тобто – проблему імагологічного вивчення літератури. Особ-
ливо архаїчно виглядає він поруч з сучасним інтертекстуальним підходом,
який, на думку проф. А. Жолковського, щасливо уникає компаративістич-
ного човгання по поверхні алюзій та запозичень.

Нарешті, просто ігноруються деякі явища літератур Середньовіч-
чя на зразок житій, повчань, молитов, які виникають безпосередньо в ду-
ховній орбіті Біблії. Але ж у нас не було власної повноцінної античності, яка б
піднеслася, процвіла і зав’яла  на базі розвиненої язичницької міфології (що
б там не казали сучасні міфологізатори проблеми). Нашою античністю стали
Біблія і церковна словесність (остання, до речі, утримала вагомі рудименти
греко-римської спадщини). Ця традиція певною мірою живе й у новій
літературі (пізня творчість Гоголя, Льва Толстого; романістика Достоєвсь-
кого; воскресіння «повчальності» в соціалістичному реалізмі й навіть, поча-
сти, в сучасних східнослов’янських літературах).

Висновок з даного дослідження, мабуть, має бути такий: тема «Біблія і
світова література», або, ширше – «Сакральні книги як підґрунтя світової
літератури»,  настільки значна, що дослідження її, звичайно, мало б стати
завданням якогось потужного наукового колективу. Проте сьогодні значно
більше одчайдушних, але й сумнівних ініціатив окремих конквістадорів духу,
які пропагують усілякий синкретизм, рівновартість усіх релігій тощо. Це може
свідчити про можливу нівеляцію уваги до Біблії та підвалин християнської
цивілізації взагалі. Може виникнути якась, за словом О. Шпенглера, псевдо-
морфоза: речовина, так би мовити, біблійної свідомості заміниться на щось
чуже й протилежне її суті – як оті окам’янілі дерева біля входу до Київського
Музею природи, де жива плоть дерева замінилася на мінерали, і збе-
реглася лише зовнішня подоба рослини.
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Мардук; у Біблії ця форма – просто риторична фігура. Слов’янські
перекладачі користувалися буквальним перекладом з єврейського
(боги).  У Бібліях же на іноземних мовах тут твердо вживається одни-
на – напр., God в англомовному тексті.

Нарешті, наші дослідники і викладачі літератури значно більш
охоче, ніж самою Біблією, займаються аспектом «рецепція Біблії в
літературі»; характерно також, що про вивчення Біблії пишеться знач-
но менше, ніж про її рецепцію. Але той, хто хоче на належному рівні
дослідити цю проблему, повинен уважно прочитати  тисячі книг, ще й
різними мовами. Отож, у часи тоталітаризму прагнення до повноцін-
ного літературознавчого потрактування рецепції Біблії виявлялося вкрай
нечасто – у цій галузі виступали лише окремі вчені ґатунку С. Аверін-
цева. Утім, в сучасному українському літературознавстві існує своя й
досить значна традиція в даній галузі (праці М. Сагарди, Г. Сивоконя,
В. Крекотня, В. Шевчука та ін.). Останнім часом в Україні спостеріга-
ються досить активні спроби літературознавців розкрити проблему літе-
ратурного резонансу Біблії на широкому українському та світовому
матеріалі (С. Абрамович,  В. Антофійчук,  І. Бетко, покійний Ю. Клим-
’юк, О. Ніколенко, А. Нямцу, Н. Поплавська, В. Сулима, О. Троцик, М.
Чікарькова та ін.). Але при цьому дуже часто ігнорується теологічний
зміст пам’ятки. Адже Біблія породила величезну коментаторську (тео-
логічну) літературу, без урахування якої ми не зрозуміємо шляхів роз-
витку культури взагалі. Натомість у цій дідині у нас чомусь незвано
запанував комапаративізм, який абсолютно ігнорує теологічний мен-
тальний план сакральної літератури, зосереджуючись на «мандрівці
сакрального сюжету». Але компаративістика – різновид позитивізму
ХІХ ст., про який вірно сказано: «Банкрутство позитивізму не вимагає
підтверждення конкретними прикладами, оскільки вже його противни-
ки з ідеалістів довели в ході полеміки, що позитивізм не вміє зберіга-
ти спадщини минулого саме тому, що не здатен зрозуміти сьогодніш-
нього життя»8 . Звичайно, порівняльно-історичний метод як такий да-
леко ще не вичерпав своїх можливостей, але його обмеженість особ-
ливо яскраво виступає саме в справі вивчення рецепції Біблії, коли
порівняти його можливості з сучасним інтертекстуальним підходом,
який враховує життя й філіацію як художньої форми, так і ідеї. Сьо-
годнішні компартивістичні дослідження в цій галузі часом втрачають
смак до серйозної духовної проблемності: автоматичне повторюван-
ня вже на рівні заголовку праці формул «новозавітні мотиви» (сюже-
ти) або «євангельські сюжети» (мотиви), «загальнокультурна тради-
ція» (?) тощо сиґніфікує одноманітність описової моделі, зведення
дослідження до переліку імен і назв творів та елементарної фіксації
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за Т. Шевченком, повинна  «чужому навчатися й свого не цуратися».
Відомо, що тільки в Україні «Зарубіжна література» вивчається як
окремий предмет, на відміну від наших близьких та далеких сусідів
(Росія, Польща), де творчість зарубіжних письменників вивчається у
контексті  міжлітературних взаємин в інтегрованому курсі «Літерату-
ра». Таким був підхід й у нас у недалекому минулому, коли обмеже-
на кількість найбільш відомих інонаціональних творів вивчалися в
середній школі тільки в курсі російської літератури, а отже тим самим
підкреслювалося, що твори зарубіжних письменників потрібно чита-
ти й обговорювати тільки російською мовою. Про проведення на уро-
ках будь-яких типологічних паралелей  з українською літературою на
той час не могло бути й мови.

Перші роки викладання цієї  важливої дисципліни супроводжували-
ся чималими труднощами. Передусім негативно позначалася на навчаль-
ному процесі цілковита відсутність україномовних підручників та по-
сібників з нововведеного предмету. Проте за досить короткий термін
Міністерству освіти та науки України, обласним інститутам післядиплом-
ної освіти, центральним та регіональним видавництвам удалося підготу-
вати й видати якісні україномовні підручники, посібники-хрестоматії для
всіх класів середньої школи. Настав час забезпечити вчителів альтер-
нативними підручниками, що відповідали б міжнародним стандартам
за змістом та поліграфічним оформленням, з відповідними  ілюстрація-
ми, кольоровими портретами письменників, що виконані не менш зна-
ними майстрами пензля. Це створить відповідні умови для того, щоб
нововведена дисципліна відігравала належну їй роль у формуванні ду-
ховності високоосвіченого громадянина України.

Велику науково-методичну допомогу вчителям-«зарубіжникам» на-
дають на сьогодні фахові журнали «Зарубіжна література в школах Ук-
раїни», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах Украї-
ни», газета «Зарубіжна література», які кваліфіковано поєднують нау-
кові історико-літературні матеріали з практикою викладання предмету та
обміном педагогічним досвідом методистів-ентузіастів. Вагомим вне-
ском у справу підвищення ефективності викладання зарубіжної літера-
тури є захист кандидатських та докторських дисертацій за спеціальнос-
тями 13.00.02 – теорія та методика навчання зарубіжної літератури,
10.01.05 – порівняльне літературознавство. Вельми корисними для вчи-
телів є «Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в
загальноосвітніх навчальних закладах у 2007–2008 навчальному році»,
підготовлені Валерієм Федоренко – головним спеціалістом департамен-
ту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки
України ( «Всесвітня література», 2007, №7 . – С. 7 – 19).
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТА
ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Упровадження у 1991 році в середніх навчальних закладах Украї-
ни спеціального предмету «Зарубіжна література» було позитивним
кроком у справі виховання інтелектуально свідомої особистості, яка,
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ватися тільки за рахунок обмеженого загальноосвітнього  курсу в
290 аудиторних годин, то докорінних позитивних змін у цій царині
найближчим часом годі й чекати. Як відомо, загальна кількість годин
на вивчення зарубіжної літератури в одинадцятирічній школі складає
750 годин, тобто майже втричі більша. Майбутнє цієї важливої дис-
ципліни буде залежати передусім від оперативного втручання у справу
радикального поліпшення її кадрового забезпечення. Сподіваємося,
що зацікавлених абітурієнтів  у здобутті диплома вчителя зарубіжної
літератури буде чимало.

 Друга з цих проблем – мова викладання предмету в окремих
україномовних навчальних закладах. У цьому плані в масштабах дер-
жави відсутні чіткі й принципові державницькі вимоги до мовного режи-
му. Так, якщо в Західному регіоні рішенням обласних департаментів
народної освіти зарубіжна література, а отже й російська як складова,
вивчається державною мовою, то в школах інших регіонів ставлення з
боку окремих освітянських функціонерів до цієї принципово важливої
справи є антидержавницьким, бо ж ігнорується державна мова і викла-
дання цієї дисципліни часто ведеться російською мовою. Такий стан
речей веде до вироблення в учнів зневажливого ставлення до рідної
мови, їх привчають сприймати українську мову як непрестижну, неперс-
пективну. Окремі чиновники та вчителі на власний розсуд обґрунтову-
ють свої дії тим, що нібито українських перекладів світових шедеврів
обмаль і вони невисокої якості, що зовсім не відповідає дійсності. За-
гальновідомо, що на сьогодні практично всі передбачені програмою
твори видані різними видавництвами в досконалих українських пере-
кладах, здійснених висококваліфікованими перекладачами. Зрештою,
це зовсім не означає, що ці твори не можна читати в перекладах на інші
мови чи в оригіналі, однак обговорення на уроці повинно вестися, як це
робиться в усіх країнах, у тому числі й в Росії, державною мовою. В
україномовній школі потрібно дотримуватися відповідного мовного ре-
жиму, а не тлумачити його на свій упереджений розсуд. Учні повинні
мати змогу прилучитися до скарбниці світової культури рідною мовою,
збагнути місце української мови і літератури у контексті історії розвитку
літературного процесу від найдавніших часів й до сьогодення.

Третя проблема – вивчення перекладних творів та міжліте-
ратурних контактів, а також об’єктивне, незаідеологізоване висв-
ітлення на типологічному рівні складних процесів розвитку різномані-
тних європейських ідейно-мистецьких течій та рухів: гуманізму, Відрод-
ження, бароко, Просвітництва, романтизму, реалізму, символізму,
імпресіонізму, натуралізму, авангардизму та їх рецепція на українсь-
кому культурному та літературному ґрунті.
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Однак на сьогодні є низка проблем, яка чекає нагального  вирі-
шення. Перша з них – підготовка кадрів, тобто спеціально підго-
товлених учителів–фахівців зарубіжної літератури для різних типів
середніх навчальних закладів України. З часу впровадження зарубіж-
ної літератури як окремого предмету скоро минає двадцять років, однак
досі практично жоден вищий навчальний заклад України не готує на-
лежним чином фахівців з цієї дисципліни. У вищій школі не оголо-
шується набір студентів, які бажали б присвятити себе повністю вик-
ладанню світової літератури. Це єдиний предмет у шкільній практиці,
для викладання якого системно не готуються спеціалісти. Складання
державного іспиту із зарубіжної літератури на окремих факультетах
ще не свідчить про високу спеціальну підготовку випускників, оскіль-
ки майбутній вчитель-зарубіжник повинен навчатися за окремою на-
вчальною програмою з широким охопленням проблем світової літера-
тури, повним комплексом теоретичних, науково-методичних дисциплін,
спецкурсів з порівняльного літературознавства, літературного пере-
кладознавства, поглибленого вивчення української літератури, з якою
вчитель повинен постійно проводити відповідні типологічні паралелі
на різних тематичних, проблематичних та поетикальних рівнях. Зреш-
тою, студенти повинні проходити відповідну педагогічну практику в
різних класах середньої школи, що на сьогодні цілковито відсутнє.
Отже, молодий вчитель змушений самостійно опановувати різні ас-
пекти вивчення та викладання зарубіжної літератури в умовах, коли
відсутні відповідні навчально-методичні матеріали. Ситуацію, до пев-
ної міри, рятують обласні інститути післядипломної освіти на коротко-
термінових семінарах, однак такий підхід є паліативним.

Відомо, що на факультетах іноземних мов домінують лінґвістичні
дисципліни (тут вивчають три іноземні мови) й випускники віддають
перевагу   кар’єрі викладача-мовника, перекладача-референта тощо.
Зарубіжну літературу як фах випускники філологічних спеціальностей
обирають неохоче й переважно лише за умов необхідності дованта-
ження  до відповідної ставки. Тому на найближчу перспективу заруб-
іжну літературу й надалі викладатимуть головно випускники російсь-
ких відділень філологічних факультетів, з тим, щоб не залишитися без
роботи. Звідси й  виникають проблеми з мовою викладання, знанням
чи незнанням української мови та літератури. Таким чином, найближ-
чим часом необхідно ставити перед Міністерством освіти і науки  пи-
тання про відкриття при філологічних факультетах різного профілю (сло-
в’янської, романо-германської філологій) окремої спеціальності – вчи-
тель зарубіжної літератури середньої школи. Якщо й надалі підготов-
ка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах буде здійсню-



372 373

пейським літературним процесом, а й виявити типологічні моменти
спільності та відмінності, що зумовлюють своєрідність та самобутність
національної культури.

Четверта проблема – підготовка підручників для серед-
ньої та вищої школи для поглибленого вивчення зарубіжної (рідної)
літератури у контексті світової культури на поетикальному та типоло-
гічному рівнях. Проте майже цілковита відсутність україномовних
вузівських підручників, хрестоматій, антологій зі  світової літератури
створює чималі труднощі для викладачів вищої школи, студентів,
що змушені ще й досі використовувати застарілі, заідеологізовані
радянські російськомовні видання, де питання рецепції  зарубіжних
літератур в Україні, з об’єктивних причин, цілком обійдено.  Взірцем
підготовки університетського підручника є книга Дмитра Наливайка
та Кіри Шахової «Зарубіжна література. Доба романтизму» (Київ, «За-
повіт», 1997), де проблема міжлітературних взаємин висвітлена як-
найширше. На жаль, підручник вийшов обмеженим тиражем (5.000
примірників) й практично малодоступний для загалу, бо ж майже
відсутній в бібліотеках. Удалою спробою підготовки шкільного підруч-
ника є колективна праця Мірошниченко Л. Ф., Ісаєвої О. О., Климен-
ко Ж. В. – Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосв.
навч. закл. – (К.: Вежа, 2001. – 448с.), в якому досить систематично пода-
но зв’язки з українською літературою через рубрику «Чи знаєте ви що…?».

Оскільки українська література є частиною світового красного письмен-
ства, то й проблеми міжлітературних відносин належить висвітлювати як
українським філологам, так і викладачам зарубіжної літератури. Тільки за
умови інтеграції цих двох предметів можна говорити про певну концепцію
зарубіжної літератури у системі національної школи. Адже  жодна націо-
нальна література не розвивалась ізольовано. Українська література вже на
світанку свого розвитку підтримувала тісні контакти з передовою культурою
слов’янських та західноєвропейських народів, свідомо прагнула до творчо-
го сприйняття кращих здобутків інших народів, їх новаторських ідейно -
естетичних пошуків. Незважаючи на численні заборони та перепони з боку
поневолювачів української національної культури, українська література плідно
розвивала свою систему у контексті світової духовності, зберігаючи водно-
час свою самобутність.

 Українська література, що перебувала постійно у тісних міжнаціональ-
них контактах з іншими літературами світу, брала активну участь у процесі
взаємозбагачення та взаємодії національних культур. Тому паралельне вик-
ладання в середній та вищій школі України української та зарубіжної літера-
тур вимагає якнайширшої інтеграції цих двох важливих дисциплін, що відігра-
ють провідну роль у формування особистості в дусі шани й поваги до націо-
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Вивчення зарубіжної літератури в середніх  школах України з будь-
якою мовою викладання (українською, російською, румунською,
угорською, болгарською, кримськотатарською тощо)  повинно прово-
дитися з чіткою настановою на максимальне використання в навчаль-
ному процесі українсько-зарубіжних літературних та культурних
зв’язків. Адже учні згаданих шкіл, незалежно від мови викладання, є
передусім громадянами України, що вимагає й відповідного шаноб-
ливого ставлення до мови, культури титульної нації.

Зарубіжна література – не просто предмет, а вікно у світ, на чому слуш-
но наголошує український письменник Валерій Шевчук: “Не вірю в духовну
силу того митця, який добре знає світову культуру, а свою зневажає, тобто
не знає її, водночас не вірю й у потугу хуторянської літератури, яка живеть-
ся тільки власними соками, не виходить духовно на світові простори, адже
пізнання свого народу і його культури неодмінно включає в себе пізнання й
бачення   цілого духовного всесвіту” (“Всесвіт”,№11-12.– С.183). Тому міжліте-
ратурні взаємини у процесі вивчення курсу зарубіжної літератури повинні
розглядатися на конкретному фактичному матеріалі, залучаючи приклади
контактів митців світової словесності з корифеями української культури.

Висвітлення питань рецепції зарубіжної літератури в Україні, розвитку
української літературної критики, перекладу впродовж століть дає змогу
фахівцям з української та зарубіжних літератур показати, що й в умовах
постійних гонінь, заборон та принижень українська література була спрямо-
вана на тісні взаємини з багатьма літературами світу. Майже всі українські
письменники ХІХ–ХХ ст., володіючи багатьма іноземними мовами, брали як-
найактивнішу участь у перекладацькій справі. Тим самим вони збагачували
рідну літературу новими темами, сюжетами, образами, художніми засоба-
ми, новаторськими тенденціями, що сприяло її поступові широкою євро-
пейською дорогою. Саме активна перекладацька діяльність українських
письменників допомагала українській літературі бути на відповідному стад-
ійному рівні розвинутих національних літератур світу.

Творчий та перекладацький доробок класиків української літератури зас-
відчив, що від І. Котляревського майстри пера усвідомлювали, що украї-
нська культура повинна творчо використовувати все корисне та  високоес-
тетичне з інших культур. У цьому плані належить якнайчастіше звертатися
до багатого перекладацького доробку Івана Франка, Лесі Українки, Панте-
леймона Куліша, Павла Грабовського, Бориса Грінченка,  Михайла Ста-
рицького, Василя Щурата, Володимира Самійленка, Миколи Терещенка, Мак-
сима Рильського, Миколи 3ерова, Григорія Кочура,  Бориса Тена, Миколи
Лукаша, Валер’яна Підмогильного, Андрія Содомори та ін. Критична та
перекладацька спадщина українських митців слова дає змогу розк-
рити не лише контактно-генетичні зв’язки української літератури з євро-
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І тільки у незалежній Україні впали столітні пута цензури та політичні
утиски. На сьогодні маємо змогу повернутися до історичної правди,
керуючись власними, а не чужими національними інтересами. Глибока
інтеграція зарубіжної та української літератур дасть змогу плідно розви-
вати духовно-ціннісні орієнтації учнів та студентів, виробляти у них по-
чуття гордості за рідну культуру як складової світової скарбниці.
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НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Передумовою використання навчально-ігрової діяльності в про-
цесі вивчення зарубіжної літератури стали висновки педагогів і пси-
хологів про значення гри для гармонійного розвитку особистості. Се-
ред концепцій, що мають суттєве значення для досліджуваної про-
блеми, виділимо такі: теорії духовного, творчого та розумового
розвитку особистості в грі (К. Ушинський, А. Макаренко, Л. Виготсь-
кий, Д. Ельконін та інші); концепцію, згідно з якою гра – шлях до
пізнання світу (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Д. Узнадзе та інші); підхід
до гри як могутнього засобу виховання підростаючого покоління
(О. Газман, І. Байєр, Г. Леве, С. Шмаков, Н. Анікеєва та інші); ідею
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нальних та загальнолюдських цінностей. «Хибним було б вважати, слушно
вважає Д. Наливайко, – що це проблеми лише «зарубіжників» – не
меншою мірою стосуються вони й вивчення української літератури,
тут, як і самих літературних взаєминах, повинен бути стрічний рух,
взаємодія і взаємопідтримка» [ Наливайко Д. С. Компаративний ас-
пект вивчення літератури у вищій та середній школі // Науковий вісник
кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університе-
ту (ЛІНГВАПАКС-VIII). Філологія, педагогіка і психологія в антропо-
центричних парадигмах. – К., 2000. – Випуск 3 В. – С. 830] .

Проблема міжлітературних взаємин має декілька аспектів її: 1)Україна, її
історія, культура у творах зарубіжних авторів; 2) творче сприйняття українсь-
кою літературою кращих надбань світової духовності; 3) рецепція українсь-
кого письменства поза національними кордонами.

На заняттях необхідно якнайширше використовувати фактичні ма-
теріали, що пов’язані з історією України, зокрема з темою козацтва
(твори Проспера Меріме про Богдана Хмельницького, Запорозьку Січ),
Вольтера («Історія Карла ХІІ»).

Сьогодні, коли українська культура та наука розвиваються в умовах
самостійного статусу України, маємо змогу об’єктивно, а не тенденційно –
кон’юнктурно пізнати свою національну ідентичність та визначити своє місце
і роль у розвитку та збагаченні світової духовної скарбниці. Однак йдеться
не про вишукування ремінісценцій з інших національних літератур у творах
українських письменників, не про встановлення переважного впливу на ук-
раїнське письменство тих чи інших явищ зарубіжних літератур, а передусім
про відтворення складного процесу взаємодії різних літературних систем у
процесі розвитку української літератури.

Міжлітературні взаємини – важливий чинник у розумінні розвитку різних
літератур світу, а тому університетський викладач та шкільний вчитель по-
винні творчо підходити до висвітлення питань взаємодії національних літе-
ратур, інтегруючи курси рідної та зарубіжної літератур.

У творах зарубіжних письменників вчитель-патріот при бажанні знайде
численні типологічні паралелі, що їх можна спроектувати на суголосні з ук-
раїнською історією проблеми, надто коли йдеться про любов до батьківщи-
ни, самопожертву в її  ім’я.

Упродовж десятиліть українська школа була позбавлена можливості
об’єктивно висвітлювати історію України, діяльність її керманичів та духов-
них мужів, розвивати національно-патріотичні почуття молодого покоління.
Все, що в тій чи іншій мірі пов’язувалось з прагненням народу до само-
стійного розвитку своєї держави, ідеєю про окремішність української нації,
самобутність її культури, вважалося крамольним, «буржуазно-націоналістич-
ним», а отже забороненим для популяризації чи навіть найменшої згадки.

МАТВІЇШИН В.Г.
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за себе» [5, 76]. «У шкільному віці, – як підкреслював дослідник, – гра не
вмирає, а проникає у відношення до дійсності. Вона має своє внутрішнє
продовження в шкільному навчанні і трудовій діяльності» [5, 79].

Послідовник Л. Виготського, один із засновників психологічної теорії
гри, Д. Ельконін, у своїх працях переконливо довів значення ігрової
діяльності для психічного розвитку дитини. Не заперечуючи викорис-
тання рольової гри з метою засвоєння дітьми певних трудових дій, уче-
ний розумів її головне призначення в тому, щоб засвоїти правила мо-
ральних взаємовідносин між людьми. Критично розглянувши різні підхо-
ди до теорії гри психологів і філософів, Д. Ельконін зробив висновок,
що гра для дитини є важливим фактором її соціального розвитку, позаяк
сприяє формуванню образу життя в ігровій, а потім у неігровій повсяк-
денній реальності, спрямованій на оволодіння правилами поведінки й
входженням у життя колективу [27].

У працях Л. Виготського та Д. Ельконіна моделююча й орієнтуюча
функції гри пояснюються здатністю дитини оперувати ігровими симво-
лами. Так, Д. Ельконін стверджував, що гра за допомогою символів
організовує діяльність дитини і вчить її орієнтуватися в духовному світі
[27, 141]. Психологи також високо оцінювали значення гри в розумово-
му розвитку дитини. Вивчення поведінки дитини в грі дало можливість
зробити висновок про те, що опора на предмети-замісники та дії з ними
поступово скорочується, має проміжний характер і поступово перехо-
дить у розумові дії [5, 285].

Теорія гри Ж. Піаже тісно пов’язана з його концепцією розумово-
го розвитку. Учений розглядав процес розвитку крізь два процеси:
асиміляції та акомодації. Інтелектуальний розвиток, на його думку,
відбувається через тривалу активну взаємодію асиміляції та акомо-
дації. У грі спостерігається чиста асиміляція, яка змінює отриману
інформацію у відповідності з індивідуальними потребами. Таким чи-
ном, дослідник розглядав гру як частину інтелектуального розвитку.
Явний недолік концепції гри Ж. Піаже полягає в недооцінюванні ролі
соціального фактора для інтелектуального розвитку дитини. Незва-
жаючи на це, його ідеї мали великий вплив на дослідження значення
гри для розвитку інтелектуальної сфери дитини [27].

У вітчизняній педагогіці основи теорії гри були закладені визначним
педагогом В. Сухомлинським. Основною ідеєю його концепції є при-
родний розвиток дитини – у грі, праці, єдності з природою й соціальним
оточенням. Педагог був переконаний, що важливішої справи, ніж гра, у
дитини не буває. Саме в грі, за словами В. Сухомлинського, розкрива-
ються творчі здібності особистості, відкривається невідомий їй навко-
лишній світ: «Дитяча гра – це величезне світле вікно, через яке в духов-
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відпочинку під час ігрової діяльності (Аристотель, Ф. Шиллер, Г. Спе-
нсер, А. Валлон та інші).

Засновником теорії духовного розвитку особистості в грі вва-
жають видатного педагога К. Ушинського. Учений високо оцінював
значення гри для особистісного розвитку дитини, при цьому зазна-
чав, що «для дитини гра – це дійсність і дійсність значно цікавіша,
ніж та, що її оточує» [22, 439]. Він писав, що в грі дитя живе, і сліди
цього життя глибше залишаються в ньому, ніж сліди дійсного життя, у
яке він не може ще ввійти. У дійсному житті дитя не більше як дитя –
істота, котра не має ще ніякої самостійності і сліпо та безтурботно
захоплена течією життя: у грі ж дитя вже зріла людина, випробує свої
сили й самостійно розпоряджається своєю свідомістю [22].

К. Ушинський дійшов висновку, що в грі дитини поєднуються вод-
ночас прагнення, почуття й уява. Позбавлення дитини гри як свідомої
діяльності є суворим покаранням для неї.

Слідом за К. Ушинським відомий педагог і письменник, автор теорії
й методики виховання особистості в колективі А. Макаренко розгля-
дав гру не тільки як засіб підготовки дітей до активного життя, але і як
їх повноцінну діяльність. Педагог вважав, що над іграми необхідно
постійно працювати, замінювати їх, орієнтуючись на життя колективу
й перспективи подальшого його розвитку. А. Макаренко наголошував
на активності ігрової діяльності: «Гра без зусилля, гра без активної
діяльності – завжди погана гра» [13, 368].

Залучаючи дітей до активної участі як у проведенні, так і в підго-
товці ігор, А. Макаренко слушно наголошував на провідній ролі педа-
гогів і батьків, підкреслюючи, що дорослі повинні розвивати у дітей
«прагнення до більшого задоволення, ніж просте споглядання, про-
ста розвага, виховувати уяву та розмах думки» [13, 375].

Значний внесок у розробку психологічної теорії гри вніс Л. Виготсь-
кий. Учений розглядав гру як провідну діяльність у дошкільному віці,
завдяки якій у психіці дитини відбуваються значні зміни, формуються
якості, що готують перехід до нової, вищої стадії розвитку [5].

Важливим видається твердження Л. Виготського про те, що в
шкільному віці «гра призводить до внутрішніх процесів – внутрішнього
мовлення, логічної пам’яті, абстрактного мислення» [5, 71]. Цю тезу пси-
холог висунув на підставі висновків: «У грі дитина оперує речами як
такими, що мають значення, оперує значеннями слів, що заміщають
речі, тому в грі відбувається емансипація слова від предмета» [5, 71].
Л. Виготський вважав гру джерелом розвитку, оскільки вона створює зону
найближчого розвитку: «У грі дитина завжди вище за свій середній вік, вище
за свою звичайну повсякденну поведінку; у грі вона ніби на голову вище
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нення світу. Своєрідність ігрової діяльності проявляється в єдності з
практичною діяльністю й тому характеризується активністю. Психолог
Д. Узнадзе також визначив активність суттєвою ознакою ігрової діяль-
ності. Учений наголошував, що причиною її виникнення є імпульс «біо-
логічно неактуальних можливостей, функціональну тенденцію дитини»,
тобто «в грі діють, розвиваються і тренуються саме ті сили, які необхідні
для вирішення життєвих завдань дорослих. Звідси стає зрозумілим,
що гра дійсно передбачає собою школу підготовки сил, необхідних для
майбутнього життя» [21, 14].

Таким чином, теорія, згідно з якою гра виступає засобом пізнання
світу, тісно пов’язана з концепцією про активність ігрової діяльності.

О. Газман звертався у своїх дослідженнях також і до проблеми ви-
ховання особистості в ході гри. Учений досліджував питання викорис-
тання ігрової діяльності учнів середніх і старших класів у контексті про-
блеми виховання особистості в колективі, також розглядав педагогічну
характеристику компонентів гри й механізми її впливу на особистість.
О. Газман дійшов висновків, що однією із суттєвих умов успішного ви-
ховання школярів у грі є вміння педагога й вихователя організувати
активність, що виникає в процесі гри [6, 25-26].

У своїй книзі «Виховання грою» сучасна дослідниця Н. Анікеєва
розглядає психолого-педагогічні можливості гри як методу вихован-
ня дітей. Вона погоджується з думкою С. Рубінштейна, О. Леонтьє-
ва, О. Газмана про те, що в грі вперше формується і проявляється
здатність дитини впливати на світ, «стати суб’єктом, «господарем»
своєї діяльності», а також розвиває положення психологів (Л. Виготсь-
кого, Д. Ельконіна, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, Г. Леве та інших)
про сутність гри, згідно з якими в грі важливішим постає сам «процес
переживань», ніж її результати. Н. Анікеєва підкреслює: «Ситуації, які
програє дитина, уявлювані, але почуття, які переживають при цьому
діти – с п р а в ж н і» [2, 18]. Саме ця специфічна особливість ігрової
діяльності, на думку дослідниці, і зумовлює великі виховні можли-
вості, оскільки «керуючи змістом гри, включаючи в сюжет гри різно-
манітні ролі, педагог спроможний тим самим програмувати певні по-
зитивні почуття гравців. По-перше, важливим є сам досвід пережи-
вання позитивних почуттів для людини, по-друге, через переживання
тільки й можливо виховати позитивне ставлення до діяльності» [2, 18-
19]. Психолог також зазначає, що гра володіє широкими можливостя-
ми у формуванні позитивного ставлення й до неігрової діяльності.

С. Шмаков, досліджуючи ігрову діяльність підлітків, наголошує на
багатозначності поняття «гра». Але якого значення не надавали б цьому
поняттю, воно вказує на діяльність, «у процесі якої виховні вимоги
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ний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про на-
вколишній світ. [...] Гра – це саме та іскра, що здатна запалити в дитині
допитливість та цікавість до всього, що її оточує» [20, 95]. У грі, казці,
фантазії педагог убачав «животворне джерело дитячого мислення, бла-
городних почуттів і прагнень» [20, 95-96].

Отже, такі педагоги і психологи, як К. Ушинський, А. Макаренко,
В. Сухомлинський, Л. Виготський, Д. Ельконін та інші вважали, що
гра сприяє духовному, творчому та розумовому розвитку особистості.

Учені С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, О. Газман у своїх досліджен-
нях розвивають думку, згідно з якою гра є шляхом до пізнання світу.
Так, російський психолог і філософ С. Рубінштейн, розумів гру як вічну
потребу дитини, що народжується в контактах із зовнішнім світом, як
реакцію на них. Згідно з концепцією психолога, сутність гри полягає в
тому, що вона виникає внаслідок практики, через яку перетворюєть-
ся дійсність, змінюється світ: «У грі формується і проявляється по-
треба дитини впливати на світ» [16, 589]. Саме тому вона, на думку
вченого, є усвідомлюваною діяльністю.

Висновки К. Ушинського й С. Рубінштейна про те, що гра є усві-
домлюваною діяльністю, розвинув у своїх працях О. Леонтьєв. Він
вважав гру провідним видом діяльності в дошкільному віці і тракту-
вав її як «предметну діяльність, яка є основою усвідомлення дити-
ною світу речей людини й визначає собою зміст гри». Учений пояс-
нював гру, виходячи з потреб дитини в діяльності: «Ігрові дії народжу-
ються у зв’язку з потребою діяти в широкому світі» [11, 24]. Психоло-
гу належить думка, що «гра не є продуктивною діяльністю, її мотив
лежить не в результаті, а в змісті самих дій». Таким чином, за О. Ле-
онтьєвим, оволодіння більш широкими й безпосередньо недоступними
для дитини діями може здійснюватись тільки в грі.

О. Газман, досліджуючи проблему формування в грі особистості
школяра, підкреслював, що гра виступає водночас і в теперішньому і в
майбутньому вимірах. «З одного боку вона задовольняє актуальні по-
треби особистості і приносить їй радість, з іншого, – гра завжди спрямо-
вана в майбутнє, тому що в ній або прогнозуються, моделюються життєві
ситуації, або закріпляються ознаки, якості, уміння, здатності, що необхідні
особистості у виконанні соціальних, професійних, творчих функцій, а
також для фізичного загартування організму, що розвивається» [6, 14].
Отже, моделююча функція гри шляхом програвання різноманітних ситу-
ацій, за О. Газманом, дає можливість особистості не тільки опанувати
навколишній світ, а й визначити своє місце в ньому.

Таким чином, дослідники С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, О. Газман та
інші розглядали гру як доступний для дитини шлях розуміння й осяг-
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неможливо задовольнити через недостатню соціальну зрілість дитини.
Зростає самостійність, з’являються почуття відповідальності, критичне
ставлення до себе та інших, усвідомлюється зростання власних мож-
ливостей. Молодший підлітковий вік пов’язаний з виникненням само-
свідомості, у цей період з’являється потреба пізнати себе як особистість.
Це породжує в молодшого підлітка прагнення до самоствердження,
самовираження та самовиховання [26, 302-304].

Вітчизняний дослідник О. Авраменко вважає, що в учнів середніх
класів зростає потреба в спілкуванні з товаришами, стійкішими й
виразнішими стають товариські стосунки. Підліток прагне виявити свої
особисті якості, заслужити повагу в колективі й зайняти в ньому пев-
не місце [1, 24]. Таким чином, з одного боку, у підлітка виникає усві-
домлення своєї дорослості, потреба бути дорослим, а з іншого – ре-
акція групування з однолітками. Отже, застосовуючи в навчальній
діяльності колективні форми роботи, однією з яких є дидактична гра,
учитель створить умови для реалізації потреб молодшого підлітка в
самоствердженні, самовираженні та самовихованні.

Як зазначають дослідники Д. Ельконін, В. Крутецький, Н. Лукін,
Н. Левітов, А. Маркова та інші, особливістю навчальної діяльності
учнів 5-7 класів є те, що в цей період здійснюється її цілеспрямоване
формування. Школярі орієнтуються не тільки на отримання правиль-
них результатів, але й на правильне застосування засвоєних знань і
вмінь. Свідоме та позитивне ставлення дітей до навчання в цьому
віці виникає тоді, коли воно враховує та задовольняє їхні індивіду-
альні потреби. Так, доцільно звернути увагу на зауваження А. Мар-
кової, яка зазначає: «Підлітків не задовольняє роль пасивних слу-
хачів на уроці, їм нецікаво записувати під диктовку вчителя або спи-
сувати з дошки. Вони не схильні, як молодші школярі, слухати де-
тальні пояснення вчителя, а чекають нестандартних форм знайом-
ства з новим матеріалом, у яких реалізуватиметься їхня активність,
діяльний характер мислення, потяг до самостійності. [ ... ] ... у підлітків
викликають інтерес форми навчальної роботи з елементами змаган-
ня, порівняння результатів самими учнями» [14, 6].

Дослідник В. Крутецький, розглядаючи організацію уваги як не-
обхідну умову успішної навчальної діяльності підлітка, вважає
цікавість важливим критерієм у її підтримці. Учений підкреслює: «Ціка-
ва справа, цікавий урок настільки захоплюють підлітка, що він зда-
тен із захватом працювати досить тривалий час, не помічаючи вто-
ми...» [8, 250]. Суголосну думку висловлює О. Авраменко: «Непов-
ноцінність уроків, низька їх якість – одна з найважливіших причин
неуважності школярів» [8, 16].
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дорослих до дітей стають їх вимогами до самих себе, відтак, актив-
ним засобом виховання й самовиховання» [25, 25].

Ідея відпочинку під час ігрової діяльності вперше була висунута
ще за часів античності. Так, Аристотель убачав у грі розвагу й відпо-
чинок, що, на його думку, були важливими в підготовці до серйозної
діяльності [23].

Гру як необхідний засіб для підтримки бадьорості й сили трактували
Ф. Шиллер і Г. Спенсер. Розуміючи, що в грі людина не тільки витрачає,
але й поновлює енергію, дослідники дійшли висновку, що гра врівнова-
жує життєву активність, отже, є відпочинком.

Наприклад, французький психолог А. Валлон спростовує розуміння
гри тільки як відпочинку, що протилежний трудовій або навчальній діяль-
ності. Аргументуючи свою позицію, дослідник підкреслює, що дитина
«ще не працює, і вся її діяльність спрямована на гру» [4, 59]. Психолог
переконаний, що будь-яка складна діяльність може стати мотивом для
гри, але при цьому мета ігрової діяльності має полягати в самій грі.
Таким чином, як тільки діяльність стає корисною й виступає засобом
досягнення мети, вона втрачає ознаки гри.

Якщо розуміти відпочинок як проведення часу без праці, то гра за-
безпечує такий психофізіологічний стан дитини, що досягається засо-
бом переходу від однієї діяльності до іншої й полягає в поновленні фізич-
них, емоційних та інтелектуальних сил організму. Але відпочиваючи від
праці на дозвіллі, людина також поновлює свої сили, отже, у цьому
розумінні гра виступає відпочинком.

Отже, аналіз розглянутих теорій гри довів, що гра має важливе зна-
чення для гармонійного розвитку особистості.

Як зазначають учені, вікові особливості – це первинні властивості
індивіда, які виявляються на всіх рівнях його життєдіяльності і значно
впливають на загальний розвиток дитини. У молодшому підлітковому
віці для дитини починається важливий етап у процесі її готовності до
життя в суспільстві дорослих. Він характеризується появою елементів
дорослості, самосвідомості, нового типу стосунків з дорослими та това-
ришами, інтересів, що опосередковують діяльність і поведінку.

Вік 10-12 років визначається психологами як «кризовий», перелом-
ний у житті дитини. У цей час відбуваються суттєві якісні зрушення, які
здійснюються в дуже короткий проміжок часу, унаслідок цього процес
розвитку набуває стрибкоподібного, бурхливого характеру. Нерівномір-
ний характер психо-фізичного розвитку молодших підлітків призводить
до підвищеної втомливості, роздратованості, що виявляється в пору-
шеннях підлітком правил поведінки. Швидкий темп фізичного та розумо-
вого розвитку призводить до виникнення таких потреб і спонукань, які
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Серед особливостей розумового розвитку молодших підлітків учені ви-
діляють також значне збільшення обсягу пам’яті за рахунок осмислення
матеріалу, удосконалення здатності до абстрактного мислення, вибіркове
цілеспрямоване, здатне до аналізу сприйняття. У середньому шкільному
віці також значно зростає здатність учнів до аналізу й зіставлення, поси-
люється інтерес до внутрішньої суті явищ і причинно-наслідкових зв’язків,
зростає інтелектуальна активність у цілому.

Психологи В. Крутецький, Н. Лукін, А. Краковський, Н. Левітов та
інші зазначають, що учні 5-7 класів цікавляться переважно казковими
історіями, сюжетами про життя ровесників і світ тварин, пригодницькою,
фантастичною та героїчною літературою. У цих творах їх приваблює ди-
намічний сюжет, вчинки героїв, таємниці та пригоди. Описи, авторські
відступи, монологи та вмотивованість вчинків персонажів часто зали-
шаються поза увагою підлітків. Учні цього вікового періоду не усвідом-
люють умовність художнього відображення дійсності, специфіку літера-
тури як одного з видів мистецтв. Так, за спостереженнями О. Никифоро-
вої, Л. Рожиної, Л. Жабицької та інших, молодший підліток зображене у
творі ототожнює з життєвими подіями, намагається наділити героїв тво-
ру власними думками та переживаннями. Таке специфічне сприйняття
літератури вчені характеризують як «наївно-реалістичне».

Учителю-словеснику у своїй роботі необхідно враховувати особливості
сприйняття літератури школярами підліткового віку й використовувати такі
види й форми робіт, які сприяли б розумінню учнями літератури як умовного
відображення дійсності й були спрямовані на вдосконалення їх літературно-
го розвитку. Отже, використання ігрової діяльності в процесі вивчення літе-
ратури, на наш погляд, дає можливість поступового засвоєння молодшими
підлітками особливостей художнього зображення дійсності, оскільки саме в
грі дитина вчиться оволодівати умовною поведінкою. Таким чином, виникає
необхідність розглянути особливості ігрової діяльності підлітків.

Досліджуючи ігрову діяльність підлітків, психологи зазначають, що
з розвитком дитини змінюється і їхня ігрова діяльність. Набуваючи якіс-
них змін, вона залишається улюбленою для учнів 5-7 класів. Так, А. К-
раковський переконаний, що в цьому віці для дитини більш значущим
стає результат гри, ніж сам її процес. Це пояснюється прагненням підлітка
до самоствердження й самовираження. Учений також наголошує на
підвищенні інтересу до інтелектуальних ігор (шахи, ребуси, кросворди,
шаради), що сприяють розвитку пізнавальної активності й дають мож-
ливість підлітку перевірити свої знання. Слушним є зауваження психо-
лога про необхідність використання ігрової діяльності в навчальному
процесі, оскільки, як підкреслює автор, такий методичний прийом не
втрачає своєї ефективності для учнів цієї вікової категорії [7].

На думку В. Крутецького й Н. Лукіна, у грі підліток набуває досвід
колективних дій, навчається підпорядковувати особисті інтереси інте-
ресам колективу й долати труднощі та перепони. Оскільки кожна гра
має свої правила, то гравець мусить їх дотримуватись [8, 300]. Дотри-
мання правил у грі привчає учнів до самодисципліни й деякою мірою
гальмує надмірну активність підлітків. Цей висновок підтверджує не-
обхідність використання ігрової діяльності підлітків у навчальному
процесі як потужного регулятора їхньої поведінки.

Сучасні російські психологи Т. Азарова, О. Барчук, Т. Бєглова, М. Би-
тянова та інші, досліджуючи можливості психологічної гри, наголошують на
особливостях ігрової діяльності молодших і старших підлітків [15]. Вони
зазначають, що в бажанні п’ятикласників грати криється потреба в сильних
емоційних переживаннях. Ігри дають можливість дітям цього віку емоційно
реагувати на різноманітні труднощі, учитися контролювати та регулювати
свій внутрішній світ. Для школярів 11-14 років, на думку цих дослідників, гра
є «безпечним простором у побудові стосунків з оточуючими», які підліткам
складно збагнути і змінити в реальному житті [15, 10].

Аналізуючи ігрову діяльність школярів з позицій самореалізації
особистості, Т. Самойлова зазначає, що в грі задовольняються такі
потреби підлітків: у русі, в емоційному самовираженні, творчості, фан-
тазуванні [17, 109]. Реалізація цих потреб, на наш погляд, є дуже
важливою у формуванні активної, творчої особистості. Творчий харак-
тер ігрової діяльності підлітків відзначає й дослідниця Г. Ляпіна: «Він
(підліток – А.М.) вносить у гру не тільки фантазію, а й ставить перед
собою складні завдання творчого характеру, для вирішення яких йому
необхідні глибокі, міцні знання, що дають можливість дійти до певних
самостійних висновків» [12, 8].

На організацію та розвиток ігрової діяльності підлітків особливо впли-
ває ставлення до гри дорослих (батьків, учителів, вихователів). На дум-
ку психологів, гру підлітків необхідно організовувати та керувати нею.
Керівництво ігровою діяльністю може здійснюватись у таких напрямах:
безпосередня участь учителя в грі й керівництво нею, спостереження
за грою підлітків – учитель виступає в ролі судді, дає поради після
закінчення гри, пропаганда вчителем гри, колективне її планування. Го-
ловне, як вважають учені, полягає в тому, щоб підлітки відчували, що
вчителю не байдужі їх інтереси, смаки та прагнення [8, 302].

Співвіднесемо вікові особливості підлітків, специфіку гри як діяль-
ності та її психолого-педагогічні можливості. Для наочності предста-
вимо це в таблиці.

Психолого-педагогічні можливості гри в організації навчальної
діяльності учнів 5-7 класів:
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Виникнення само-
свідомості,прагнен-
ня до самоствер-
дження, самовира-
зу, наявність еле-
ментів дорослості.

Гра є «експеримен-
тальним майданчи-
ком» особистості і
дозволяє людині від-
чувати себе вільною від
усіх обмежень.

Гра дозволяє підлітку
осягнути і зрозуміти
себе як особистість,
побачити перспекти-
ви, побудувати нові
моделі поведінки, на-
вчитися по-іншому ста-
витись до оточуючих.

У цілому зростає інте-
лектуальна активність,
але деякі процеси роз-
винуті недостатньо (аб-
страктне мислення,ло-
гічна пам’ять, довільна
увага).

Гра створює зону най-
ближчого розвитку, «у
грі дитина ніби на го-
лову вище за себе».

Ігри сприяють розумо-
вому розвитку підлітків,
задовольняють  їхні
пізнавальні інтереси. У
шкільному віці «гра
призводить до внутріш-
нього мовлення, логіч-
ної пам’яті, абстрактно-
го мислення».

Підлітками не усві-
домлюється умов-
ність художнього ві-
дображення дійснос-
ті, специфіка літера-
тури як одного з видів
мистецтв.

Гра є школою, що на-
вчає людину сприйма-
ти умовність, без чого
неможливе сприйнят-
тя художнього твору.

Використання гри в
навчальному процесі
дає можливість по-
ступового засвоєння
молодшими підліт-
кам особливостей ху-
дожнього зображен-
ня дійсності.

3.

4.

5.

Нерівномірний та
бурхливий характер
психіко-фізичного
розвитку, що приз-
водить до підвище-
ної втомленості й
роздратованості.

У грі людина не тільки
витрачає, а й поновлює
життєву енергію, оскільки
до гри залучається
інтелектуальний, особис-
тісний, емоційний потен-
ціали, а також життєвий
досвід і творчі можли-
вості.

Цікава справа, якою є
гра, спроможна захо-
пити підлітка, створи-
ти сприятливі умови
для розвитку і навчан-
ня, оскільки школяр
максимально підго-
товлений до цього.

Надмірна активність
і емоційність, діяль-
ний характер мис-
лення.

Гра задає учаснику
правила поведінки,
межі дозволеного та
часові рамки.

Гра відкриває широкі
можливості у форму-
ванні саморегуляції,
навичок планування,
самоконтролю та са-
мооцінки.

1.

2.

Зростає потреба в
спілкуванні, праг-
нення заслужити
повагу в колективі
й зайняти в ньому
певне місце.

Гра – це спільна
діяльність, що пе-
редбачає колектив-
ну взаємодію й роз-
ширення особистих
можливостей.

Гра розвиває важ-
ливі соціальні вміння
та навички, здатність
до емпатії, коопе-
рації, розв’язання
конфліктів шляхом
співробітництва.

6.

Отже, гра в підлітковому віці має важливе виховне значення, а
саме: виховує моральні, вольові почуття, привчає до дисципліни;
сприяє розумовому розвитку (у грі підліток навчається виділяти го-
ловне, планувати, порівнювати, систематизувати, узагальнювати);
задовольняє пізнавальні інтереси; забезпечує потребу школярів в
емоційному самовираженні, творчості, фантазуванні; навчає сприй-
мати умовність художнього відображення дійсності; активізує увагу,
організовує колектив, виявляє здібності та нахили.
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КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
В 12-РІЧНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ:

ПРОБЛЕМИ Й ПОШУКИ

За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформу-
ванні системи середньої освіти. Впровадження нових стандартів, пе-
рехід на нові методи й методики навчання, введення сучасної техно-
логії оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл,
новаторські пошуки вчителів  засвідчують успіхи української школи,
наближення  вітчизняної освіти до світових стандартів.

Одним із важливих напрямків української системи освіти є гума-
нітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед предметів
гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво
слова. Міністр освіти і науки С.М. Ніколаєнко слушно зазначив: “Літе-
ратура як навчальна дисципліна введена до шкільного розкладу не
для розваг, а для того, щоб надати молоді, яка вчиться, середню літе-
ратурну освіту. <…> Саме завдяки літературній освіті можна прище-
пити молодій людині художній смак, сформувати читацькі навички,
навчити оцінювати художній твір за естетичними критеріями. Це допо-
може їй належним чином спілкуватися з мистецтвом, без чого життя
кожного з нас не можна вважати повноцінним” (Див.: Ніколаєнко С.М.
Література в школі – це той предмет, на який передусім лягає завдан-
ня гуманітарного виховання // Всесвітня література в середніх навчаль-
них закладах України. – 2006. - № 1).  Важливим досягненням вітчиз-
няної освіти є прилучення школярів до здобутків рідного та зарубіж-
ного письменства, глибоке й системне вивчення курсу літератури,  що
якісно відрізняє нашу українську школу та вихід її на одне з чільних
місць у світі. Визначальними рисами української освіти є її духовність,
сердечність, орієнтація на особистість. Зберегти ці риси – важливе
завдання, що стоїть перед вчителями-словесниками.

Разом з тим сьогодні в літературній освіті учнів існує чимало про-
блем, що зумовлює необхідність перегляду концептуальних засад
вивчення літератури в школі.

Актуальність розробки нової Концепції літературної освіти викли-
кана багатьма чинниками.
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Отже, Концепція літературної освіти має відповідати реаліям жит-
тя та  сучасним вимогам, що стоять перед загальноосвітньою шко-
лою як школою формування нового покоління особистостей з висо-
кою гуманітарною і громадянською культурою.

У виробленні концептуальних засад літературної освіти в 12-річній
загальноосвітній школі вже є важливі зрушення. Протягом останніх
років над розробкою концепції літературної освіти працювали відомі
українські вчені й методисти: д.філол.н., проф. В.Я. Звиняцьковський
(Див.: Концепція літературної освіти. Проект // Інформаційний збірник
Міністерства освіти і науки України. – 1992. - № 24; 1993. - № 2), д.
пед. н., проф. член-кор. АПН України Н.Й. Волошина, к. пед. н., ст.
наук. співробітн. Л.А. Сімакова, к. пед. н.,  ст. наук. співроб. А.М.
Фасоля, к. пед. н., ст. наук. співроб. З.О. Шевченко (Див.: Концепція
літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі // Всесвітня літе-
ратура в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 5), к.
пед. н., доц. В.І. Шуляр (Див.: Концепція літературної освіти школярів
у системі профільного навчання (проект) // Українська мова й літерату-
ра в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. - № 5).
Довкола пропонованих раніше концепцій були розгорнуті широкі дис-
кусії на сторінках педагогічної преси, які тривають й по сьогодні.

Однак на разі все відчутнішою є потреба в узагальненні й систе-
матизації напрацьованого авторами різних проектів й висловленого
учасниками публічних дискусій, у створенні єдиної концепції літера-
турної освіти, яка враховувала б інтереси не тільки окремих пред-
метів чи окремих видів навчання (скажімо, профільного), а загально-
освітньої школи загалом.

Завданнями Концепції літературної освіти є:
· вироблення методологічних засад літературної освіти;
· узгодження всіх складових літературної освіти, у тому числі пред-

метів, що її забезпечують, а також змісту, форм і методів навчання;
· визначення етапів і стратегічних завдань літературної освіти на

кожному етапі;
· забезпечення наступності й поступальності літературної освіти

учнів протягом усього періоду навчання.
Пропонована нова Концепція літературної освіти в 12-річній загаль-

ноосвітній школі є базовою для поглиблення й створення наступних
концепцій літературної освіти, наприклад, для початкової школи, для
основної школи, для старшої школи, для профільного навчання зок-
рема (для класів філологічного профілю чи інших профілів).

Сутність, мета і завдання літературної освіти:
Літературна освіта  – це навчально-виховна система вивчення

Перехід на 12-річне навчання в загальноосвітній школі й введення
профільного навчання (в тому числі й філологічного напряму) в старшій
школі обумовлюють вироблення нових підходів до літературної освіти.

За останні роки зроблено значні успіхи в програмотворенні й підруч-
никотворенні. Створені нові сучасні програми (до того ж варіативні) з
української літератури, зарубіжної літератури, літератур народів Украї-
ни. У тому числі створені програми для профільного навчання. Утім,
на сьогодні немає повної узгодженості між різними програмами й
підручниками, що забезпечують літературну освіту. А існуючі помил-
ки й прорахунки в  програмах й підручниках викликані передусім
відсутністю чітких концептуальних підходів.

Інтенсивний розвиток науки й техніки, комп’ютерних технологій,
мас-медіа, аудіо- та відео-продукції призводить до того, що книга
поступово витісняється на периферію суспільного життя. Згасання
інтересу до читання викликано й низкою інших соціальних причин, в
тому числі й прагматизмом сучасного суспільства, пріоритетом мате-
ріальних цінностей, недостатньою доступністю книги для різних верств
населення, низьким рівнем розвитку бібліотек та ін.

Орієнтація України на входження до Євросоюзу та кола цивілізо-
ваних країн світу зумовлює необхідність опанування духовних над-
бань різних народів, що має реалізувати  літературна освіта, бо куль-
тура – найкоротший шлях взаєморозуміння між людьми.Слід врахо-
вувати й те, що цивілізований світ, до якого прагне Україна, не тільки
полікультурний, а й багатомовний, тому літературна освіта має сприя-
ти процесу входження нового покоління в сім’ю цивілізованих народів
й через опанування мов.

Україна є поліетнічною державою, суцвіттям різних мов, культур і
традицій. Тому літературна освіта має сприяти опануванню вітчизня-
ного культурного й мовного багатства, усвідомленню учнями себе як
громадян України, виробленню в них широкої світоглядної позиції, яка
ґрунтується на повазі до духовних здобутків усіх народів.

 У сучасний період Україна проходить складний шлях становлен-
ня громадянського суспільства, впровадження демократичних прин-
ципів в життя. Нашим дітям продовжувати справу утвердження неза-
лежності держави, піднесення ідеалів свободи й демократії. Нашій
державі потрібні сьогодні не просто професіонали своєї справи, а пат-
ріоти, духовно багаті особистості, віддані своїй вітчизні й відповідальні
за розвиток рідної країни. У складному, напрочуд політизованому світі,
в якому доведеться жити й працювати нашим дітям,  надзвичайно
зростає роль моралі, гуманістичних цінностей, утвердженню яких має
сприяти літературна освіта в школі.
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високовартісну й низькопробну книжкову продукцію, переживати важ-
ливі для духовного становлення особистості естетичні емоції. В ре-
зультаті літературної освіти має бути сформований культурний читач,
поціновувач книги, котрий не зможе жити без літератури, а мистецтво
слова стане необхідним на його подальшому шляху, як повітря.

Література містить у собі величезний виховний потенціал, який
потрібно ефективно використовувати для формування особистісних
якостей учнів. При цьому зазначимо, що мистецтво слова не можна
сприймати безпосередньо як “підручник життя”. Мистецтво має свої
закони, відмінні від реальності, і мистецтво не є ілюстрацією до тих
чи інших життєвих ситуацій. Але велика сила мистецтва полягає в
тому, що через прилучення до прекрасного воно може надихнути
людину на оновлення й покращення життя, дати моральну основу
для вибору життєвої позиції. Художня література як вид мистецтва
утверджує високі гуманістичні цінності, важливі за будь-яких часів.
“Благодатними вустами поезії, - писав М. Гоголь, - навіюється в душі
те, чого не внесеш у них ніякими приписами й законами”. Література
здатна спонукати особистість до одухотворення реальності, до пошу-
ку високого морального змісту в житті, до осмислення себе (через
культуру) в складному й суперечливому світі.

Особистість, яку ми формуємо сьогодні в українській школі засо-
бами мистецтва слова, не повинна бути якоюсь гіпотетичною, абст-
рактною моделлю особистості. Учитель має справу із живими особа-
ми, на яких великою мірою впливає сім’я, суспільне оточення, засоби
масової інформації, віртуальний світ комп’ютерів, політика.  Чи стане
вплив літератури серед усіх інших впливів визначальним – ключове
питання літературної освіти сьогодні.

Формуючи з допомогою літератури особистість, не варто заміняти
процес вивчення літератури моралізаторством, а також перебільшу-
вати роль особистісного фактору. При всій важливості особистісно
орієнтованого навчання зазначимо, що в центрі усіх літературних пред-
метів у школі має бути поставлений передусім художній твір, мис-
тецькі явища. Не власний життєвий досвід учня (чи вчителя) визна-
чає шляхи інтерпретації (аналізу) художнього твору, а навпаки – ху-
дожній твір визначає шляхи інтерпретації та аналізу твору (безпереч-
но, згідно з віковими особливостями школярів), а також формує куль-
турний досвід особистості. У літературній освіті, що має справу зі
складним світом митецтва, важливо уникнути примітивних рефлексій
з приводу літератури (наприклад, дописати чи переписати на власний
розсуд літературний твір, виступити з промовою від імені письменни-
ка, вчинити “суд” над героями тощо). Усе це не має ніяких наукових

літератури в загальноосвітніх закладах України, яка охоплює весь
період навчання учнів з 1 по 12 клас.

У середніх загальноосвітніх закладах України літературну освіту
учнів забезпечують такі предмети, як українська література, зарубіж-
на література і рідна література (якщо вона не є українською). Кожний
із цих предметів має свій зміст і завдання, а головне – вони презенту-
ють сучасному учневі вершинні здобутки української літератури, літе-
ратур народів світу й літератур народів України, що сприяє всебічно-
му розвитку школярів,  виробленню толерантного ставлення до різних
культур, усівдомленню свого місця в широкому полікультурному й
полімовному просторі.

Кожний із предметів, що забезпечує літературну освіту, незважа-
ючи на певні труднощі й проблеми, має свої програми й підручники,
свою специфіку викладання, сформовані методики. Тому не варто
прагнути до інтеграції, поєднання цих предметів, що призведе до зла-
му кращих традицій української школи. Хоча, безперечно, між украї-
нською літературою, зарубіжною літературою та рідною літературою
(не українською) повинна існувати тісна взаємодія, адже разом вони
забезпечують цілісність літературного розвитку школярів.

Сприяють літературній освіті й суміжні предмети: історія, музика,
образотворче мистецтво, іноземні мови та інші, які створюють
відповідні фонові знання, суспільно-історичний, мовний та культур-
ний контекст для засвоєння художньої літератури.

Розвиток зв’язків між предметами, що безпосередньо забезпечу-
ють літературну освіту й іншими предметами, є важливою умовою
для якісного викладання літератури в школі.

Головна мета літературної освіти  – формування духовно бага-
тої особистості засобами літератури.

Яку ж особистість ми повинні сформувати сьогодні? Особистість
творчу, вільну, духовно розвинену, самостійно мислячу,  із широким
світоглядом, зі стійкими моральними принципами. Особистість, яка
знає здобутки рідної культури і шанує надбання інших народів. Осо-
бистість, яка усвідомлює свою національну ідентичність й водночас
приналежність до цівілізованого світу, толерантно ставиться до інших
культур. Особистість, яка має свою громадянську позицію й відчуває
потребу жити й служити задля України.

Далеко не всі наші учні стануть письменниками, критиками чи літе-
ратурознавцями, тому власне філологічні компетенції не є домінант-
ними для літературної освіти в 12-річній школі (хоча в старших класах
філологічного профілю вони є доволі актуальними). Але ми повинні
передусім прищепити школярам художній смак, вміння розрізняти
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· оволодіння змістом художніх творів, усвідомлення їх місця у світо-
вому  літературному процесі й розвитку національних літератур;

· засвоєння системи літературних знань, важливих літературних
фактів, основних літературознавчих понять, закономірностей розвитку
літератури в різних країнах, у тому числі й Україні;

· розуміння літератури як мистецтва слова та її місця серед інших
видів мистецтва;

· формування творчих здібностей учнів, прагнення до самостійного
пошуку, духовного самовдосконалення;

· формування творчої уяви, розвиток естетичних емоцій та почуттів;
· розвиток зв’язного мовлення, уміння аргументовано, розлого й кра-

сиво висловлювати свої думки, судження, оцінки;
· сприяння моральному самовизначенню особистості, вироблен-

ню життєвої позиції, формуванню цінностей та ідеалів.
Реалізовуючи ці завдання, ми повинні допомогти дітям опанувати

зміст художніх творів, осягнути їх естетичну вартість, зробити виснов-
ки, важливі для формування особистості. Крім того, не забуваймо про
те, що література дає велику насолоду душі, дарує радість спілку-
вання з прекрасним. Тому виховання життєвої потреби в читанні, от-
римання насолоди від зустрічі з книгою – один із важливих резуль-
татів літературної освіти в загальноосвітніх закладах.

Принципи літературної освіти
Сучасна літературна освіта в загальноосвітніх закладах ґрунтується

на таких засадничих принципах:
· викладання літератури в середніх закладах освіти має спиратися

передусім на здобутки сучасного літературознавства, разом з тим
плідним є використання досягнень інших наук (культурології, історії,
естетики, філософії тощо);

· вивчення змісту літератури забезпечується інтерпретацією творів
та різними видами аналізу відповідно до вікових особливостей учнів;

· знання теоретичних понять є підґрунтям інтерпретації та аналізу
літературних явищ у середній школі;

· в основу літературної освіти мають бути покладені іманентні за-
кони розвитку літератури (тобто не соціологічні, ідеологічні чи якісь
інші підходи, а власне художні закономірності розвитку літератури як
мистецтва слова);

· викладання теорії літератури в школі здійснюється як за лінійним,
так і за концентричним принципом (тобто від класу до класу поступово
розширюється коло теоретичних понять для учнів, а з іншого боку, вже
опрацьовані поняття уточнюються й поглиблюються);

· вивчення художньої літератури в загальноосвітніх закладах Украї-

підстав і знижує якість літературної освіти. Література не може бути
приводом для надмірного педагогічного експериментаторства, оск-
ільки воно не наближає, а навпаки, віддаляє школярів від мистецтва,
дезорієнтує учнів й формує в них прагматичне (а не естетичне!) став-
лення до літератури. Поміж учителем та учнем у процесі вивчення
літератури повинен завжди стояти художній твір (чи літературне яви-
ще), з приводу якого йде розмова на уроці і через який формується
особистість учня. Якщо ж ми зміщуємо центр,  виносимо художній
твір (чи літературне явище) на периферію навчального процесу, тобто
коли література виконує лише якусь допоміжну, утилітарну функцію
навіть для найкращих педагогічних цілей, тоді втрачається сама
сутність мистецтва. Літературу не можна перетворювати на ілюстра-
тивний, додатковий матеріал для пропонованих учням розмислів учи-
теля. Вивчення літератури в середній школі вимагає тонкого й напро-
чуд обережного ставлення до мистецтва слова. Специфічні методики
вивчення предметів, що забезпечують літературну освіту, мають ґрун-
туватися передусім на розумінні законів словесності. Усвідомленню
власне художніх особливостей літератури повинні сприяти й здобутки
сучасної педагогічної науки. Для порівняння наведемо приклад з вив-
чення інших предметів у школі: усім зрозуміло, що абсолютно не
можливо підмінити об’єктивні закони математики, фізики чи біології
власним баченням, особистим життєвим досвідом (учня чи вчителя),
підпорядкувати їх педагогічним цілям. Однак чомусь останнім часом
закони літератури як мистецтва слова ігноруються під виглядом “осо-
бистісно орієнтованого навчання”. Формування особистості засобами
літератури тільки тоді може бути здійснено правильно, коли не літера-
туру будуть “підтягувати” до потреб особистості, а коли особистість
учня буде підноситися до вершин письменства, коли духовне зрос-
тання й духовний пошук особистості через прилучення до мистецтва
стане для учнів важливою життєвою потребою. Літературу потрібно
не використовувати, а вдумливо й поступово пізнавати саме як мис-
тецтво, що назавжди може стати добрим супутником для наших дітей.

Вивчення літератури в 12-річній школі має забезпечити розв’язання
таких завдань:

· прилучення учнів до найкращих здобутків вітчизняного та світово-
го письменства;

· розвиток естетичного смаку учнів, здатність розрізняти й оцінювати
художні явища, протистояти масовій культурі;

· розкриття перед учням різноманітних функцій літератури – пізна-
вальної естетичної, виховної, гедоністичної;

· формування високої читацької культури;
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мало цікавлять сучасних дітей, на яких значно більший вплив мають
аудіо- та відеопродукція, кіно та інші несловесні види мистецтва. У 8-
10 років (а то й раніше) діти  починають активно опановувати комп’ю-
тер. У них є й інші  дитячі інтереси (наприклад, заняття спортом, про-
гулянки, спілкування та ін.). І художня книга, яка не стала для них
актуальною у початковій школі, згодом зовсім відступає на другий
план. Навчившись читати, учні вже з початкової школи втрачають інте-
рес до літератури, бо літературна освіта в початковій школі значно
відстала від реалій життя і сучасних вимог. Як наслідок, у 5-6 класах,
тобто вже в основній школі, учням не цікаво читати твори, що пропо-
нуються їм програмою з української, зарубіжної та рідної (не українсь-
кої) літератури. Який же вихід? Як нам сформувати стійкий інтерес до
читання в початковій школі й підготувати учнів до системного курсу
літератури в основній та  старшій школі?

По-перше, необхідно розробити спеціальні інтегровані програми
літературного розвитку для дітей початкової школи, які мають містити
твори української літератури, рідної літератури (якщо вона не є украї-
нською) та зарубіжної літератури. Ці програми мають відповідати віко-
вим особливостям дітей та їх сучасним інтересам. До цих програм
мають увійти твори фольклору, пригодницькі та фантастичні твори, а
також твори про дітей і їх моральні проблеми. Вже в початковій школі
можна познайомити дітей (наприклад, у 2-4 класах) з деякими основ-
ними літературознавчими поняттями (тема, ідея, герой, сюжет, компо-
зиція, автор та ін.). А головне – у програмах літературного розвитку
потрібно передбачити систему формування читацьких вмінь, навичків
вдумливого читання, розвиток естетичних емоцій, уміння сприймати
художній твір як такий.

По-друге, треба переглянути програми для 5-6 класів й частину
художніх творів перенести в початкову школу, наприклад, народні
казки, літературні казки, байки, пригодницькі твори тощо. Це стосується
й деяких основних літературознавчих понять. Той обсяг творів, що
пропонується сьогодні в програмах для 5-6 класів, цілком відповідає
рівню сучасних учнів початкових класів. Книга повинна приходити до
дитини вчасно, якщо ж вона приходить із запізненням, дитина може
втратити інтерес до читання.

По-третє, на підставі програм літературного розвитку слід значно
оновити підручники з літератури для початкової школи. Підручники з
літератури для дітей 1-4 класів мають містити не тільки твори рідної
літератури, але й зарубіжної класики, до того ж, по можливості, і рідною
мовою, і мовою оригіналу. Для цього є всі підстави, адже вже з почат-
кової школи діти починають вивчати іноземні мови, російську мову, і

ни здійснюється на підставі оригінальних (українських чи іншомовних)
текстів, а також перекладів (при вивченні зарубіжної літератури);

· знання основ теорії й практики перекладу, здобутків сучасної украї-
нської перекладацької школи та інших перекладацьких шкіл (російської
перекладацької школи, перекладацьких шкіл народів України) забезпе-
чує адекватне сприйняття учнями художніх творів не рідної для них
літератури (для розширення культурного рівня учнів варто дозволити в
курсі зарубіжної літератури користуватися усіма доступними для них
перекладами творів);

· компаративне зіставлення етапів, фактів, явищ, особливостей ху-
дожніх творів української, рідної (якщо вона не є українською) та заруб-
іжних літератур дозволяє розкрити загальні закономірності літературно-
го процесу й водночас неповторну своєрідність творів різних народів;

· важливим для формування світогляду й загальної культури учнів
є розгляд літературних творів не тільки як самоцінних текстів, але й у
контексті вітчизняної культури, історії, мистецтва, філософської дум-
ки, у взаємозв’язках з іншими текстами й мистецькими явищами (тоб-
то у шкільній літературній освіті актуальним є такий ланцюг понять:
текст – контекст – інтертекст);

· літературна освіта передбачає диференціацію навчання учнів у
старшій школі згідно з обраним профілем;

· літературна освіта здійснюється на підставі комунікативного прин-
ципу, що актуалізує зв’язне мовлення школярів, а також рецептивні
зв’язки читач – автор, читач – герой, читач – текст;

· формування читацьких компетенцій, умінь та навичок є основою
навчальної діяльності учнів у процесі вивчення літератури.

Структура літературної освіти
Відповідно до вікових особливостей учнів курс літератури в за-

гальноосвітній школі представлений трьома основними етапами (по-
чаткова школа, основна школа, старша школа), між якими має бути
тісний зв’язок і наступність, адже всі вони складають єдину систему
літературної освіти.

Початкова школа (1 – 4 класи). Сьогоднішнє покоління дітей,
яке приходить до школи, значно перевищує за інтелектуальним роз-
витком своїх однолітків минулих часів. Йдучи до школи, як правило,
діти вже знають літери й уміють читати, тому в перших класах загаль-
ноосвітніх закладів йде поступове вдосконалення вмінь і навичків
читання. Курсу літератури учням у початковій школі не пропонується,
але вже й батькам, й учителям давно зрозуміло, що “читанок”, які
забезпечують літературну освіту учнів на початковому (й такому важ-
ливому!) етапі становлення особистості явно не достатньо. “Читанки”
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тощо), адже ця вікова категорія дітей більше цікавиться тим, що ближче
до їх сучасних інтересів, моральних проблем.

Завдання вивчення літератури в основній школі значно ускладню-
ються:

· сформувати стійкий інтерес учнів до літератури;
· дати уявлення про зміст і форму художнього твору, компоненти

змісту й форми, розкрити взаємозв’язок між ними;
· розширити й поглибити коло літературознавчих понять, якими

мають оперувати учні;
· сформувати в учнів вміння інтерпретації художнього твору, а та-

кож аналізувати окремі елементи художнього твору;
· сформувати вміння зіставляти літературні явища, визначати їх

художню своєрідність;
· розвивати навички зв’язного мовлення (як усного, так і писемно-

го) у процесі підготовки різних видів робіт (характеристика образу,
складання плану твору, написання твору на літературну тему та ін.).

Системна робота з вивчення літератури в 5-9 класах повинна знайти
втілення в урочних і позаурочних формах. В основній школі спілку-
вання школярів із художньою літературою не обмежується тільки уро-
ками літератури. Тут доцільно використовувати й факультативи, літе-
ратурні гуртки, літературні вечори, конкурси, екскурсії, зустрічі з мит-
цями тощо. Усе це сприяє поглибленню літературних знань учнів і
закріпленню інтересу до книги.

Особливо слід відзначити важливість урочних і позаурочних форм
роботи з вивчення літератури рідного краю, яка допоможе учням ос-
мислити своє духовне коріння.

В основній школі зростає необхідність підручників, хрестоматій та
посібників, особливо із зарубіжної літератури, в яких художні твори
були б презентовані різними мовами (рідною мовою, мовою оригіна-
лу, різними перекладами).

Порівняно з початковою школою, де акцент робиться на змісті
творів, в основній школі учні мають усвідомити художню вартість
творів, їх естетичну значущість.

Старша школа (10 – 12 класи). Вивчення літератури в старших
класах 12-річної загальноосвітньої школи базується на історико-літе-
ратурній основі. Літературні явища презентуються школярам у пере-
бігу літературного процесу, у розвитку тієї чи іншої національної літе-
ратури, у взаємозв’язках літератур, у широкому контексті світової куль-
тури, у всьому розмаїтті мовних і стильових особливостей.

У 10-12 класах формується індивідуальність учнів, відбувається
формування їх світогляду, громадянської позиції, глибоко осмислюєть-

введення в підручниках з літератури поруч з творами рідною мовою
творів іншими мовами буде сприяти мовному розвитку школярів. Зро-
зуміло, що введення творів різними мовами має бути продуманим,
зваженим, відповідати віковим особливостям дітей. Слід створити й
спеціальні хрестоматії для додаткового читання в початковій школі.

По-четверте, типологія уроків літератури в початковій школі сьо-
годні потребує значного вдосконалення з урахуванням досягнень
сучасної педагогічної науки. Уроки літератури в початковій школі по-
винні ґрунтуватися не тільки на читанні й переказі творів. Вони мають
стати уроками-відкриттями художньої книги.

Головні завдання вивчення літератури в початковій школі такі:
· викликати в учнів інтерес до читання;
· ввести школярів у світ рідної та зарубіжної літератури;
· дати початкові відомості про літературу як мистецтво слова та

основні літературознавчі поняття;
· познайомити учнів із бібліотекою, навчити самостійно відшукува-

ти потрібну книгу;
· сформувати вміння осмисленого читання;
· розвивати навички виразного читання, зв’язне мовлення учнів,

вміння давати оцінку прочитаному;
· допомогти учням усвідомити культуру читання, визначити коло

читацьких інтересів, яке вони згодом зможуть розширювати.
Викладання літератури в початковій школи сьогодні потребує по-

силеної уваги з боку методистів та літературознавців. Ми не повинні
втратити дорогоцінний час для прилучення дитини до книги. Одночас-
но із формуванням навичків читання й письма у дітей потрібно викли-
кати цікавість до книги, сформувати потребу читати й обговорювати
не тільки “читанки”, а цілісні художні твори.

Основна школа (5 – 9 класи). На цьому етапі починається вив-
чення систематичного курсу літератури в загальноосвітніх закладах
усіх типів. Курс літератури в основній школі має будуватися на по-
єднанні хронологічного, проблемно-тематичного і жанрового принципів.

Порівняно з початковою школою предмети, що забезпечують літера-
турну освіту, в основній школі розмежовуються. Це розмежування закріп-
люється в окремих програмах, підручниках, хрестоматіях, посібниках.

При тому, що частину художніх творів із 5-6 класів можна перене-
сти до початкової школи, програми для основної школи не повинні
бути надто обтяжливими. Вікові особливості учнів не дозволяють їм
сприймати ще складні філософські твори. Не слід перевантажувати
програми з літератури 5-9 класів творами давнини (наприклад, в курсі
зарубіжної літератури творами античності чи давньої східної лірики
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в них інтерес до обраної спеціальності. Усьому свій час, тому не вар-
то квапитися й надто ускладнювати процес профільного навчання.

Завдання, сформульовані вище, є актуальними й для профільно-
го навчання літератури. Але специфічними завданнями у старших кла-
сах філологічного профілю є такі:

· сформувати філологічне мислення в учнів;
· навчити школярів застосовувати різні види аналізу художніх творів,

а також розрізняти специфіку інтерпретації та філологічного аналізу;
· розкрити багатозначність літературознавчих понять, значно роз-

ширити їх коло й показати змінність у літературному процесі,
своєрідність виявлення в творах різних епох, напрямів, течій;

· навчити школярів виявляти жанрові та стильові особливості творів;
· дати основні знання з теорії й практики художнього перекладу,

навчити застосовувати набуті знання в процесі аналізу оригіналів та
перекладів;

· розвивати творчі (власне філологічні) здібності учнів, необхідні
для здобуття майбутньої професії (наприклад, опанування різними
віршованими розмірами, написання критичної рецензії, відгуку на кни-
гу, літературного огляду творів певного періоду тощо);

· навчити учнів користуватися словниково-довідковою та спеціаль-
ною літературою з філологічного профілю;

· навчити учнів самостійно відшукувати матеріал з філологічної
проблеми, готувати доповідь на філологічну тему;

· навчити учнів висловлювати свої думки розлого, з науковою ар-
гументацією й літературознавчо грамотно;

· сформувати вміння вести діалог, дискусію з проблем літератури.
У класах філологічного профілю порівняно з нефілологічними проф-

ілями значно зростає роль позаурочних форм вивчення літератури,
які в поєднанні з урочними можуть дати прекрасні результати. Типо-
логія уроків у класах філологічного профілю має свою специфіку і є
складнішою у зіставленні з уроками для нефілологічних профілів. Учи-
тель й учень у процесі профільного навчання літератури в класах філо-
логічного профілю стають не тільки рівноправними партнерами, але й
колегами по професії.

Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі
повинна знайти втілення в конкретних програмах, підручниках, хрес-
томатіях, подальшій розробці типів уроків, нових методів і методик
навчання, технології оцінювання знань. Пропонована Концепція літе-
ратурної освіти в 12-річній школі покликана забезпечити літературо-
центризм в українській школі, піднесення впливу літератури в процесі
становлення особистості школярів.

ся національна ідентичність, місце в сучасному світі. Тому предмети,
що забезпечують літературну освіту в старших класах, повинні спри-
яти становленню особистісних якостей юнацтва.

Навчання у старшій школі є профільним, що визначає специфіку
викладання літератури. У зв’язку з цим потрібно виробити два підходи
(відповідно й два типи програм, підручників, посібників, хрестоматій:
1) для нефілологічних профілів (фізико-математичного, природничого,
спортивного та інших профілів); 2) для філологічного профілю.

Викладання літератури в класах нефілологічних профілів має за-
безпечити рівень стандарту, тобто базовий гуманітарний рівень, необ-
хідний для кожної культурної людини.

Завдання вивчення літератури в старших класах нефілологічних
профілів:

· розкрити основні тенденції та закономірності літературного про-
цесу від давнини до сучасності;

· визначити місце рідної літератури та інших національних літера-
тур у перебігу літературного процесу;

· дати уявлення про вершинні здобутки вітчизняного та зарубіжно-
го письменства у широкому контексті світової культури;

· сформувати навички не тільки інтерпретації, але й цілісного ана-
лізу художнього твору;

· поглибити й розширити літературознавчі знання учнів, необхідні
для загальної читацької культури;

· розвивати навички зіставлення літературних явищ, оригіналів і
перекладів;

· сформувати навички розгорнуто висловлювати судження щодо
прочитаних творів, героїв, моральних проблем, сюжету, художніх особ-
ливостей тощо;

· навчити розрізняти художню вартість творів, твори класики й
масової літератури.

Викладання літератури в класах філологічного профілю базується
на стандарті, але значно поглиблює його як у змістовому плані, так і в
методах, формах, прийомах навчання. При цьому зазначимо безпер-
спективність спроб побудувати викладання літератури в старшій школі
на університетських програмах і навіть перенести до середньої шко-
ли форми занять вищої школи (наприклад, практичне заняття, лабора-
торне заняття та ін.), а також деякі ідеї Болонського процесу (наприк-
лад, модульне навчання, система накопичувальних кредитів тощо).
Профілізація середньої освіти не означає сліпого копіювання вищої
освіти, адже це призведе до протилежного результату: замість роз-
витку профільних компетенцій учнів ми по необережності можемо вбити

  ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩИХ І СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
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Абрамович С.Д. Принципы изучения духовного наследия древ-
него Востока  в украинском Вузе и среднй школе. В статье рас-
смотрены актуальные вопросы преподавания литературы Древнего
Востока в украинских ВУЗах и средней школе; подчеркнута необхо-
димость полноценного изучения сакральных книг древности (в пер-
вую очередь Библии) и решительного отхода от гиперкритической
методологии советских лет.

Ключевые слова: Библия, фольклор, сакральная литература, ре-
цепция Библии, интерпретация Библии.

Абрамович С.Д. Принципи вивчення духовної спадщини старо-
давнього Сходу в українському ВНЗ і середній школі. У статті роз-
глянуто актуальні питання викладання літератури Стародавнього Схо-
ду в українських ВИШах та середній школі; наголошено на необхід-
ності повноцінного вивчення сакральних книг давнини (найперше Біблії)
і рішучого відходу від гіперкритичної методології радянських часів.

Ключові слова: Біблія, фольклор, сакральна література, рецеп-
ція Біблії, інтерпретація Біблії.

Abramovich S. The principes of study of spiritual testament of old
East  in Ukrainian higher school. The article analyzes the actual prob-
lems of academic freedom of Old East literature in Ukrainian colleges
and middle schools; the author accents the relevance of sterling studies
of antique sacral books (at first Bible) and categorical departure from
hypercritical methodology of soviet period.

Key words: Bible, folklore, sacral literature, Bible’s reception, Bible’s
interpretation.

Батюк Г.А. Темпоральная структура романов Вирджинии
Вульф: категория времени в модернистской интерпретации.
В статье рассмотрены актуальные вопросы природы времени и особен-
ности его хода в творческом наследстве Вирджинии Вульф: а именно
в романах «К маяку», «Орландо», «Миссис Деловей». Писательница
обнаруживает существование рядом с объективным субъективного
времени, утверждает существование взаимосвязаных темпоральных
модусов.

Ключевые слова: субъективное время, объективное время,
сознание, линейное время.
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Bystrova O. Dmytro Chyzevsky – the famous investigator of the world
literature. The article is devoted to the important cultural theme, which
,thanks to the research works of Chyzevsky, acquired wide resonanse.
Drohobych became the centre of the study of the Chyzevsky’s heritage
as a philosopher, Slavonic philologist, theorist of literature. In Drohobych
there were two scientific seminars. The author is the participant of the sec-
ond seminar. The article considers the main theoretical aspects, which
are devoted to the study of the stile of baroque in the literature. The
works by leading researchers and wide theoretical material on this
topic are used in the article.

Key words: the world literature, baroque, Slav philology.

Богиня Н.В. Концепция человеческого сознания Вильяма
Джеймса и  природа художественного новаторства Гертруды Стайн:
“Язык не способен открыть нам всю правду”. В статье предпринята
попытка доказать, что природу художественного новаторства Гертруды Стайн
(1874 – 1946) следует искать в революционной концепции человеческого
сознания, предложенной американским психологом Вильямом
Джеймсом. Суть новаторства  писательницы видится в попытке «осво-
бодить» язык, найти в нем средства, способные адекватно передать
внутреннюю жизнь человека, механизмы работы его сознания.

Ключевые слова: модернизм, авангардизм, поток мысли, стиль,
новаторство, языковой эксперимент.

Богиня Н.В. Концепція людської свідомості Вільяма Джеймса і
природа художнього новаторства Гертруди Стайн: “Мова не здатна
відкрити нам всю правду”. В статті зроблено спробу довести, що
засади художнього новаторства Гертруди Стайн варто шукати в
революційній концепції людської свідомості, що була розроблена аме-
риканським психологом Вільямом Джеймсом. Сутність новаторства
письменниці вбачається в спробі «звільнити» мову, віднайти в ній
засоби, здатні адекватно передати внутрішнє життя людини, механізми
роботи свідомості.

Ключові слова: модернізм, авангардизм, плин думки, стиль,
новаторство, мовний експеримент.

Bogynya N. William James’s concept of human consciousness
and the nature of Gertrude Stein’s artistic innovation: “Language
works against our perception of the truth”. An attempt is undertaken in
the article to prove that the nature of Gertrude Stein’s artistic innovation
should be searched in the revolutionary conception of human consciousness,
offered by the American psychologist William James. The essence of the
writer’s innovation is seen in the attempt of setting the language «free»,

АННОТАЦИИ

Батюк Г.О. Темпоральна структура романів Вірджинії Вульф:
категорія часу в модерністській інтерпретації. У статті розглянуто
актуальні питання природи часу та особливостей його перебігу у творчій
спадщині Вірджинії Вульф: а саме в романах «До маяка», «Орландо»,
«Місіс Деловей». Письменниця виявляє існування поряд з об’єктивним
суб’єктивного часу, стверджує існування взаємопов’язаних темпо-
ральних модусів.

Ключові слова: суб’єктивний час, об’єктивний час, свідомість,
лінійний час.

Batuk G. A Temporal structure of novels of Virginia Woulf: a cate-
gory of time  in its modernistic interpretation. In the article the pressing
questions of time nature and feature of his motion are considered in the
creative inheritance of Virginia Woulf: namely in novels «To the lighthouse»,
«Orlando», «Missis of Delovey». An authoress finds out the existence of objec-
tive time next to subjective, the existence of connected temporal asserts.

Key words: subjective time, objective time, consciousness, linear time.

Быстрова Е.А. Дмитрий Чижевский – выдающийся исследователь
мировой литературы. Статья посвящена важнейшей культуро-
логической теме, которая сегодня, благодаря весомости работ Д.
Чижевского, приобрела широкий резонанс. Дрогобыч становится
своеобразным центром изучения наследия Чижевского как философа,
теоретика литературы, слависта; здесь уже состоялись два Между-
народных научных семинара, выходят в свет сборники научных работ.
Автор – участник второго семинара.

В статье рассматриваются основные теоретические положения,
посвященные изучению Чижевским стиля барокко в литературе как великого,
всеохватывающего «всепроникающего». Привлечен широкий теоретический
материал по теме барокко, работы ведущих украинских ученых.

Ключевые слова: мировая литература, барокко, славистика.
Бистрова О.О. Дмитро Чижевський – видатний дослідник світової

літератури.  Статтю присвячено важливій культурологічній темі, яка сьогодні,
завдяки вагомості праць Дм. Чижевського, набирає великого розголосу.
Дрогобич стає своєрідним центром дослідження спадщини Чижевського
як філософа, теоретика літератури, славіста, тут відбуваються Міжнародні
наукові конференції, виходять друком збірники наукових праць. Автор -
учасник другої конференції. В статті розглядаються основні теоретичні засади,
присвячені дослідженню Д. Чижевським стилю бароко в літературі як
великого, всеохопного та всепроникливого. Залучено широкий теоретичний
матеріал по темі бароко, твори провідних українських учених.

Ключові слова: світова література, бароко, славістика.

АННОТАЦИИ
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Бондарева Н.В. Лінгвоконцепт «Багатство»: інтеркультурний
і перекладацький аспекти (на матеріалі словників різного типу).
У даній статті розглядається лінгвоконцепт «багатство» із залученням
словників різного типу. Матеріалом дослідження послужила словарна
стаття. Основна методика дослідження – тезаурусна.

Ключові слова: дискурс, етнотрадиція, лінгвоконцепт, багатство.
Bondareva N.  Linguoconcept «Wealth»: intercultural and trans-

lational aspects (on material of dictionaries of different types). The
author considers linguoconcept “wealth” applying dictionaries of different
types. The research material is a vocabulary entry. Thesaurus mеthod is
the basic method of the research.

Key words: discourse, ethnotradition, linguoconcept, wealth.

Гильдебрант Е.И. Проблема идейно-эстетической генези худо-
жественной системы группы «Сердитых молодых людей» (тради-
ция Диккенса). В данной статье исследуется проблема идейно-эстети-
ческого генезиса художественной системы английских писателей
середины ХХ века, относящихся к группе «сердитые молодые люди».
Рассматривается феномен возрождения традиций критического
реализма ХІХ века в творчестве «сердитых молодых». Определяются
границы типологической общности идейно-художественной пробле-
матики, семантических и жанрово-поэтических особенностей произве-
дений «сердитих молодых людей» и классиков английского реализма,
в частности, выясняется характер влияния литературного наследия
Чарльза Диккенса на природу художественных решений писателей
группы.

Ключевые слова: «сердитые молодые люди», критический реа-
лизм, модернизм, гуманизм, викторианский бум, тема «маленького
человека», индивидуализм, романтизм, антигерой.

Гільдебрант К.Й. Проблема ідейно-естетичної генези художньої
системи групи «Сердитих молодих людей» (традиція Діккенса).
У даній статті досліджується проблема ідейно-естетичної Ґенези
художньої системи англійських письменників середини ХХ століття,
які належали до  групи «сердиті молоді люди». Тут розглядається
феномен відновлення традицій критичного реалізму ХІХ століття у
творчості «сердитих молодих». Визначаються межі типологічної
спорідненості ідейно-художньої проблематики, семантичних та
жанрово-поетичних особливостей творів «сердитих молодих людей» і
класиків англійського реалізму, зокрема з’ясовується характер впливу
літературної спадщини Чарльза Діккенса на природу художніх
вирішень письменників групи.

АННОТАЦИИ

searching for the new means capable of presenting the human inner life, the
mechanisms of human consciousness work in the conventional language.

Key  words: modernism, avant-garde, stream of thought, style, inno-
vations, experiments with language.

Бойченко О.П. Реализация концепции существования личнос-
ти в обществе в романах Д.П.Донвили «Волшебная сказка Нью-
Йорка» и «Рыжий». Статья посвящена исследованию специфики
художественного осмысления  Д.П.Донвили проблемы существования
личности в обществе. Проблема конфликта личности и унифицирующей
системы является чрезвычайно острой в творчестве писателя, а позиция
конформизма и потребительского приспособленчества в авторском
понимании является реальностью, с которой нужно бороться.

Ключевые слова: унифицирующая система, конформизм, приспо-
собленчество.

Бойченко О.П. Реалізація концепції існування особистості
у сус-пільстві у романах Д.П.Донвілі «Чарівна казка Нью-Йорка»
та «Рудий». Стаття присвячена дослідженню специфіки художнього
осмислення  Д.П.Донвілі проблеми існування особистості у суспільстві.
Проблема конфлікту особистості та уніфікуючої системи є надзвичайно гострою
у творчості письменника, а позиція конформізму і споживацького
пристосовництва в авторському розумінні є реальністю, з якою треба
боротися.

Ключові слова: уніфікуюча система, конформізм,пристосовництво.
Boychenko O. Realization of personality existence conception

in society in the novels of D.P.Donvili the «Magic fairy-tale of New
York» and «Red». The article is devoted to the research of D.P.Donvili’s
specific artistic comprehension  of problem of existence of personality in
a society. A problem of conflict of personality and unifying system is
extraordinarily sharp in the writer’s works. In the author’s understanding the
position of conformism and a consumer’s adjusting is reality with which it is
needed to fight.

Key words: unifying system, conformism, the adjusting.

Бондарева Н.В. Лингвоконцепт «Богатство»: интеркультурный
и переводческий аспекты (на материале словарей разного типа).
Статья посвящена изучению лингвоконцепта «богатство» с привле-
чением словарей разного типа. Материалом исследования послужила
словарная статья. Основная методика исследования – тезаурусная.

Ключевые слова: дискурс, этнотрадици, лингвоконцепт, богатство.
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Key   words: literary tradition, literary process, transcendentalism, existen-
tialism, beatnik’s style of life, stream of consciousness, nonconformism.

Гончаренко Э.П. Нора Барнакл: муза и персонаж Джеймса Джойса.
Рассматривается и анализируется влияние жены Джеймса Джойса – Норы
на творчество писателя.

Ключевые слова: Эвелин, Грета, Лили, Молли Блум, Анна Ливия
Плюрабель, «Улисс», Поминки по Финнегану».

Гончаренко Е.П. Нора Барнакл: муза та персонаж творів Джеймса
Джойса. В представленій статті розглядається та аналізується вплив
дружини видатного письменника Джеймса Джойса – Нори на творчість митця.

Ключові слова: Евелін, Грета, Лілі, Моллі Блум, Анна Лівія Плюрабель,
«Улісс», «Поминки за Фіннеганом».

Goncharenko E. Nora Barnacle’s role and image in the works by
James Joyce. The paper focuses on the vatious forms of influence of James
Joyce’s wife Nora on his creative works.

Key words: Eveline, Greta, Lily, Molly Bloom, Anna Livia Plurabelle, «Ulys-
ses», «Finnegans Wake».

Гурдуз А., Бояревич М. Мифологема “Золотого века” в романах
О.Толстого “Гиперболоид инженера Гарина” и В.Винниченко “Сол-
нечная машина”. Статья посвящена компаративному анализу реализации
мифологемы “золотого века” в романах О.Толстого “Гиперболоид инженера
Гарина” и В.Винниченко “Солнечная машина” (осуществляемому впервые).
Обнаружено типологическую схожесть видения героями идеального
времени, а также отличие в путях его достяжения. Доказано, что в
изображении последствий воплощения в жизнь гиперболоида и Солнечной
машины авторы акцентируют неготовность общества к “золотому веку”
(сквозной в произведениях мотив “потерянных иллюзий”). Главным условием
благодентствия человечества О.Толстой и В.Винниченко считают творческую
работу, необходимую независимо от степени удовлетворенности
физиологических нужд.

Ключевые слова: золотой век, творчество, потерянные иллюзии.
Гурдуз А., Бояревич М. Міфологема “Золотого віку” в романах

О.Толстого “Гіперболоїд інженера Гаріна” і В.Винниченка “Сонячна
машина”. Стаття присвячена компаративному аналізу реалізації
міфологеми “золотого віку” в романах О.Толстого “Гіперболоїд інженера
Гаріна” і В.Винниченка “Сонячна машина” (здійснюваному вперше).
Виявлено типологічну подібність бачення героями ідеального часу, а
також відмінності у шляхах його досягнення. Доведено, що в зображенні
наслідків втілення в життя гіперболоїда й Сонячної машини автори

АННОТАЦИИ

Ключові слова: «сердиті молоді люди», критичний реалізм, мо-
дернізм, гуманізм, вікторіанський бум, тема «маленької людини»,
індивідуалізм, романтизм, антигерой.

Gil’debrant K. The problem of ideological and aesthetic genesis
of the literary system created by the Angry Young Men Group (Dickens’s
tradition). The following article is the study of ideological and aesthetic
genesis of the literary system created by XXth century English writers –
the Angry Young Men group.  The phenomenon of revival of XIXth century
critical realism traditions in the works of young writers is analyzed. The
degree of typological similarity in the ideological and literary problems,
semantic peculiarities and poetic mannerism of the Angry Young Men and
English realism classics’ fiction is defined. The level of Charles Dickens
influence on the nature of group writers’ literary solutions is illuminated.

Key words: «Angry Young Men», critical realism, modernism,
humanism, «little man» theme, individualism, romanticism, antihero.

Гольтер И,М. Роман Дж. Д. Селинджера «Над пропастью во ржи»
на перекрестке литературных традиций и открытий. Статья посвя-
щена исследованию литературных традиций в романе Дж.Д.Селинджера
«Над пропастью во ржи». Автор анализирует, какие именно литературные
школы повлияли на писателя, когда он работал над произведением, и
как программный роман американской литературы  50-х годов  повлиял
на современный мировой литературный процесс.

Ключевые слова: литературная традиция, литературный процесс,
трансцендентализм, экзистенциализм, битничество, поток сознания,
нонкомформизм.

Гольтер І.М. Роман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі»
на перехресті літературних традицій і відкриттів. Стаття присвячена
дослідженню літературних традицій у романі Дж.Д.Селінджера «Над
прірвою у житі». Автор аналізує, які саме літературні школи вплинули
на письменника, коли він працював над твором, і як програмний твір
американської літератури   50-х років вплинув на сучасний світовий
літературний процес.

Ключові слова: літературна традиція, літературний процес, транс-
ценденталізм, екзистенціалізм, бітництво, потік свідомості, нонкомформізм.

Golter  I. Novel  by J. D.Salinger  “Catcher  in the rye” at a crossroads
of literary traditions and discoveries. The article is devoted to the research of
literary traditions in the novel by D.J.Salinger «The Catcher in the Rye». The
author analyses which exactly styles and schools influenced the writer while he
was creating the novel, and how this programme novel of the American literature
of the 50th influenced the development of modern world literary process.
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Дроздовский Д.И. Уровни художественного образа: на примере
традиционного образа государя в исторических хрониках В.
Шекспира.  В статьи представлена попытка определить семиотические
уровни традиционного образа (на примере исторических хроник В.
Шекспира сформирован методологический подход к прочтению образа
государя в мировой литературе). Возможность расшифровывания
такого образа помогает понять связь этой единицы с историческими,
культурологическими, мифологическими, жанровыми контекстами.
Образ государя представлен как сложная интегративная и
многоуровневая система, которая в случае правильного истолкования
реализуется в нескольких формально-смысловых сферах:
исторической, мифологической, утопической и архетипной.

Ключевые слова: литературный образ, образ как конструкт,
методология интерпретации, исторические хроники В. Шекспира.

Дроздовський Д.І. Рівні художнього образу: на прикладі
традиційного образу державця в історичних хроніках В. Шекспіра.
У статті подано спробу визначити семіотичні рівні традиційного образу
(на прикладі історичних хронік В. Шекспіра досліджено методологічний
підхід до прочитання образу державця у світовій літературі).
Можливість розшифрування такого образу допомагає зрозуміти зв’язок
цієї одиниці з історичними, культурологічними, міфологічними, жанро-
`вими контекстами. Образ державця постає складною інтегративною
й багаторівневою системою, що в разі правильного витлумачення
реалізується в кількох формально-смислових сферах: історичній,
міфологічній, утопічній та архетипній.

Ключові слова: літературний образ, образ як конструкт,
методологія інтерпретації, історичні хроніки В. Шекспіра.

Drozdovskyi D. Levels of a literary image: analyzing the traditional
image of a sovereign in historical chronicles of W. Shakespeare . The
article deals with an attempt to define the semiotics levels of a traditional
image (analyzing the methodological approach to perusal of an image of
sovereign in the historical chronicles of W. Shakespeare). The opportunity
of decoding of such image helps to understand the relations of this image
as a part of the text with historical, cultural, mythological, and generic
contexts. The image of a sovereign is represented as a complex, inte-
grated and multifaceted system which in case of correct hermeneutic
interpretation could be realized in several formal and semantic realms:
historical, mythological, utopian, and archetypal.

Key words: literary image, image as a construct, methodology of
interpretation, historical chronicles of W. Shakespeare.

АННОТАЦИИ

акцентують неготовність суспільства до “золотого віку” (наскрізний у
творах мотив “втрачених ілюзій”). Головною умовою благодентства
людства О.Толстой і В.Винниченко вважають творчу працю, необхідну
незалежно від ступеня задоволення фізіологічних потреб.

Ключові слова: золотий вік, творчість, втрачені ілюзії.
Gurduz A., Boyarevich M. The “Golden Age” mythologem in the nov-

els by O.Tolstoy “The Engineer Garin’s Hyperboloid” and V.Vynnychenko
“The Sun-machine”. The article is devoted to comparative analysis of
realization of the “Golden Age” mythologem in the novels by O.Tolstoy
“The Engineer Garin’s Hyperboloid” and V.Vynnychenko “The Sun-ma-
chine” (which is realized for the first time). The typological similarity in the
heroes’ vision of the ideal time and also the differences in the ways of its
attainment are exposed. It is proved, that the authors emphasize the un-
readiness of society for the “Golden Age” by picturing  the consequences
of embodiment of the hyperboloid and the Sun-machine in life (the through
motive of the “lost illusions” is in these artistic works). O.Tolstoy and
V.Vynnychenko consider, that the main condition of the humanity’s pros-
perity is a creative work, which is necessary irrespective of the degree of
the physiological needs gratification.

Key words: golden age, creation, lost illusions.

Джапарова Э. К.  Теория поэтического творчества в книге Роберта
Грейвса «Белая Богиня: Историческая грамматика поэтической
мифологии».  В статье анализируется концепция поэзии в творчестве
выдающегося английского исследователя Роберта Грейвса.

Ключевые слова: мифологическое представление, концепция,
дуальность,  ритуал, магия.

 Джапарова Е.К. Теорія поетичної творчості в книзі Роберта
Грейвса «Белая Богиня: Историческая грамматика поэтической
мифологии». У статті аналізується концепція поезii видатного англійського
дослідника  Роберта Грейвса.

Ключові слова: міфопоетічне уявлення, концепція, дуальність,
ритуал, магія.

Djaparova E. The Poetry Creating Theory in Robert Graves’ book
«The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth». The article
deals with the poetry concept analysis of the outstanding English researcher
Robert Graves.

Кey words: mythopoetic imagination, conception, duality, ritual, magic.
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Zvarich V. The Crimea: Mikola Zerov’s poetical vision. The article
enlightens the reception of Crimea and its culture in the creative writings by the
poet-neoclassic Mykola Zerov. The Ukrainian poet emphasizes multicultural scope
of Crimea and the role of the ancient tradition in it. The author of the article
examines also the Crimean dialogue between M. Zerov and A.Mickiewicz, whose
“Crimea sonnets” were  translated by the Ukrainian poet.

Key words: landscape, lyric hero, neoclassicism.

Ищенко Н.А.  Мифы Крымской войны 1853-1856 годов: к вопросу
о механизме литературного военного мифотворчества. В статье
рассматривается механизм образования неомифов Крымской войны
1853-1856 годов в литературе Великобритании второй половины XIX века.

Ключевые слова: военное мифотворчество, механизм, Крымская
война, литературный миф.

Іщенко Н.А. Міфи Кримської війни 1853-1856 років: до питання
про механізм літературного військового міфотворення. У статті
розглядається механізм утворення неоміфів Кримської війни 1853-1856
років у літературі Великобританії другої половини XIX століття.

 Ключові слова: воєнна міфотворчість, механізм, Кримська війна,
літературний міф.

Ishchenko N. The myths of the Crimean War: to the question of
the War literary myth-creating mechanism. The article studies the mech-
anism of the Crimean War neo-myths forming in the British literature of the
second half of the XIX century.

Key words: war myth-creating, mechanism, the Crimean War, literary myth.

Копыстянская Н.Ф.Природа как особенная полифункциональная
и полиэстетическая страница художественного пространства. В
статье рассматриваются определенные функции пространства природы
как жанрообразующие и изменчивые факторы под углом – природа –
человек – общество; литература и литературоведение в  самосохранении
природы и человеческой духовности.

Ключевые слова: пространство, связь человека и природы, ду-
ховность.

Копистянська Н.Х. Природа якособлива поліфункціональ-на і
поліестетична сторінка художнього простору. В статтірозглядаються
певні функції простору природи як жанротворчі і змінні фактории під
кутом – природа – людина – суспільство; література і літературознавство
всамозбереженні природи і людської духовності.

Ключові слова: простір, зв’язок дюдини і природи, духовність.

АННОТАЦИИ

Ержиковская-Лисенко Н.А. Киевский поэтичний контекст
Ярослава Ивашкевича. В статье “Киевский поэтичний контекст
Ярослава Ивашкевича” анализируются поэзии Я.Ивашкевича “Подол”
(“Padol“), “Липки весной” (“Lipki wiosna”),  “Дочери Ярослава” (“Corki
Jaroslawa”). Обращено внимание  на тяготение польского поэта к
искусству модернизма, его заинтересованность творчеством
французкого писателя Оноре де Бальзака.

 Ключевые слова: модернизм, киевский “текст”, “бальзаковський
след”, сонет, переводы.

Єржиківська-Лисенко Н.О. Київський поетичний контекст
Ярослава Івашкевича. У  статті “Київський поетичний контекст Ярослава
Івашкевича” аналізуються поезії Я.Івашкевича “Поділ” (“Padol“), “Липки
на весні” (“Lipki wiosna”), “Ярославові дочки” (“Corki Jaroslawa”). Звернена
увага на тяжіння польського поета до модерного мистецтва, його
зацікавленість творчістю французького письменника Оноре де Бальзака.

Ключові слова: модернізм, київський  мистецький простір,
“бальзаківський слід”, сонет, переклади.

Yerjikivskaya-Lisenko N. Kyiv poetic context of Yaroslav Ivashkevych.
Tre article “Kyiv poetic context of Yaroslav Ivashkevych” analyses Ya.
Ivashkevych’s poems “Podil” (“Padol“), “Lypky in Spring” (“Lipki wiosna”),
“Yaroslav’s Daughters” (“Corki Jaroslawa”). Attention is paid to the Polish
poet’s attraction towards modernist art, his interest in creative work of French
writer Honore de Balzac.

Key words: modernism, Kyiv culture “text”, city travel, “Balzac’s trace,
sonnet, translations.

Зварич В. Образ Крыма в поетической рецепции Николая Зерова.
В статье рассматривается особенности рецепции Крыма и его

культуры в творческой практике поета-неоклассика Николая Зерова.
Украинский поет акцентирует внимание на культурном пространстве
Крыма, а также на роле в нём античной традиции. Также рас-
сматривается диалог про Крым М. Зерова и А. Мицкевича, «Крымские
сонеты», которые перевел украинский поет.

Ключевые слова: пейзаж, лирический герой, неоклассицизм.
Зварич В. Крим: поетична візія Миколи Зерова. У статті

висвітлено  своєрідність  рецепції Криму і його культури в творчій
практиці поета-неокласика Миколи Зерова. Український поет акцентує
увагу на полі культурному просторі Криму, а також на ролі в ньому
античної традиції. Також розглядається діалог про Крим М. Зерова і
А. Міцкевича, «Кримські сонети» якого переклав український поет.

Ключові слова: пейзаж, ліричний герой, неокласицизм.
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Левченко О. В. Скуратовська Л. І. Слід «Одіссеї» у літературі: пара-
дигми «Одіссей»,  «Море»,  «Дім»,  «Пошук» в англійскій літературі. У
статті йдеться про концепт «слід» у сучасній теорії аналізу; про головні
парадигми «Одіссеї» (герой, дім, море, пошук, подорож тощо) й опо-
зиції, що складають її зміст та структурну основу (море – поза-морем;
дім – море тощо); про «слід» «Одіссеї» в літературі май-бутнього:
Данте, Теннісон, Джойс, Фаулз, Мердок.  Виділено поетичну парадигму
«море – життя» та її опозицію «море – поза-морем» у літературі від
Гомера до Мердок.

Ключові слова: слід, парадигма, герой, Одіссей, тематизація,епіфанія.
Levchenko A. Skuratovska L. Track of «Odyssey» in literature: para-

digms of «Odyssey», «Sea»,  «House»,  «Search» in English literature.
The article deals with the modern analyses theory “trace”-concept, Odyssey’s
main paradigms (hero, home, sea, quest, etc.) and their oppositions that
form the poem’s matter and structure (sea – out-of-sea, home – sea, etc.);
the traces of Odyssey in the future literary works by Dante, Tennyson, Joyce,
Fowles, Murdoch, etc. are under consideration. The paper focuses on the
poetic paradigm “sea – life” and its opposition “sea – out-of-sea” that is
traced in the literary tradition from Homer to Murdoch.

Key words: trace, paradigm, hero, Odysseus, epiphany.

Лимборский И.В. Европейские литературы и глобализация: нацио-
нальное и глобальное в пространстве художественного сознания.
В статье анализируются сложные и неоднозначные процессы мировой
глобализации, которая сегодня стимулирует реинтерпретацию многих
явлений европейской культуры и новое понимание такого феномена
как «европейская литература». В результате глобализации существен-
ным образом изменяется представление о так называемых «сильных»
и «слабых», «полных» и «неполных», «центральных» и «периферий-
ных» культурах различных стран Европы. Явления культурной фрагмен-
тации рассматриваются в статье в связи с такими понятиями как «страх
влияния» и «охранительный национализм».

Ключевые слова: канон, глобализация, неоуниверсализм,
европейская литература.

Лімборський І.В. Європейські літератури та глобалізація: на-
ціональне та глобальне у просторі художньої свідомості. В статье
анализируются сложные и неоднозначные процессы мировой
глобализации, которая сегодня стимулирует реинтерпретацию многих
явлений европейской культуры и новое понимание такого феномена
как «европейская литература». В результате глобализации сущест-
венным образом изменяется представление о так называемых «силь-

АННОТАЦИИ

Kopystianska N. Nature As a Special Multi-Functional and Multi-
Easthetic Page of Fiction Space. The article is dealing with certain func-
tions of nature space as genre-creating and changing factors in the per-
spective NATURE - HUMAN BEGING - SOCIETY; with literature and
literature studies within the framework of preserving nature and human
spirituality.

Key words: space, connection between human and nature, spirituality.

Костенко А.Н. У.Джерарди и А.П.Чехов: вопрос диалога культур.
В статье анализируется роман У.Джерарди «Тщетность», представ-
ляющий точку зрения англичанина на события русской истории и
культуры. Автор использует чеховские мотивы для построения сюжета
и проблематики и в определенной мере предлагает «английскую»
версию истории «трех сестер».

Ключевые слова: диалог культур, тема абсурда, лейтмотив, фарс.
Костенко Г.М. В.Джерарді та А.П.Чехов: питання діалогу культур.

У статті аналізується роман В.Джерарді «Марність», що представляє
точку зору англійця на події російської історії і культури. Автор
використовує чеховські мотиви для побудови сюжету і проблематики і
до певної міри пропонує «англійську» версію історії «трьох сестер».

Ключові слова: діалог культур, тема абсурду, лейтмотив, фарс.
Kostenko A. W.Gerhardie and A.P.Chekhov: the question of cultures’

dialogue. The paper analyzes W.Gerhardie’s “Futility” which presents
the Englishman’s point of view on events of Russian history and culture.
The author uses Chehov’s motifs for creating plot and problematic ques-
tions and to some extent suggests the “English” version of the story about
“three sisters”.

Key words: dialogue of cultures, theme of absurdity, leitmotif, farce.

Левченко А. В. Скуратовская Л. И. След «Одиссеи» в литературе:
парадигмы «Одиссей»,  «Море»,  «Дом»,  «Поиск» в английской ли-
тературе. В статье рассматривается концепт «след» в современной
теории анализа; основные парадигмы «Одиссеи» (герой, дом, море,
поиск, путешествие и т. д.) и оппозиции, которые составляют её смысл
и структурную основу (море – вне-моря; дом – море и т. д.); «след»
«Одиссеи» в литературе будущего: Данте, Теннисон, Джойс, Фаулз,
Мердок. Выделяется поэтическая парадигма «море – жизнь» и её
оппозиция «море – вне-моря» в литературе от Гомера до Мердок.

Ключевые слова: след, парадигма, герой, Одиссея, тематизация,
эпифания.
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Макеева Л.Н. Функционирование терминов греческого и латин-
ского происхождения в англоязычной специальной литературе.
Одним из способов пополнения словарного состава является заимствование
слов из других языков. Заимствованная лексика из греческого и латинского
языков активно участвует в образовании терминологии многих отраслей
знания. Она легко входит в терминологическую систему на уровне значения
в отличие от национальной лексики, которая несет буквальное толкование
на уровне смыслов, а также расширяет и активизирует словарный запас в
любой отрасли науки.

Ключевые слова: лексика, терминосистема, интер-национализмы.
Макєєва Л.М. Функціонування термінів грецького та латинського

походження в англомовній спеціальної літературі. Одним з засобів
поповнення словникового складу мови є займання слів з інших мов. Займана
лексика з грецької та латинської мов активно бере участь в утворенні
термінолексики багатьох галузей знання. Вона легко адаптується в терміно-
систему на рівні значення на відміну від національної лексики, яка несе
буквальне тлумачення на рівні смислів, а також розширює та активізує
словниковий  запас будь-якої галузі науки.

Ключові слова: лексика, терміносистема, інтер-націоналізми.
Makeeva L. The functioning of the terms of Greek and Latin origin in

the special English speaking literature. One of the ways of widening the
lexical stock is borrowing from other languages. Lexics borrowed from Greek
and Latin languages actively participate in the formation of  terminology in
many branches of knowledge. It easily enters into the terminological system
at the level of meaning in comparison with national lexics which bears literal
explanation at the level of senses and also widens and activates the lexical
stock in any branch of science.

Key words: vocabulary, system of terminology, international words.

Малыгина К.А. Лингвоконцепты «Луна», «Солнце» в переводах
поэтических текстов. Автор рассматривает концепты «луна», «солнце»
с привлечением лингвостилистического анализа.

Ключевые слова: лингвоконцепт, стилистический анализ,  перевод,
луна, солнце.

Малигiна К. А. Лiнгвоконцепти «Луна» «Сонце» в перекладах
поетичних текстiв. Автор розглядає концепти «луна-сонце» с залученням
лінгвостилістичного аналізу.

Ключові слова: лінгвоконцепт, стилістичний аналіз, переклад, луна,
сонце.

АННОТАЦИИ

ных» и «слабых», «полных» и «неполных», «центральных» и «пери-
ферийных» культурах различных стран Европы. Явления культурной
фрагментации рассматриваются в статье в связи с такими понятиями
как «страх влияния» и «охранительный национализм».

Ключевые слова: канон, глобализация, неоуниверсализм, европей-
ская литература.

Limborskiy I. European literatures and globalization: national and
global in the sphere of literary thinking.

This article deals with complex ambiguous processes of world global-
ization, which stimulates reinterpretation of many phenomena of European
culture and new understanding of such phenomenon as “European
literature”. The world  globalization resalted in the  cardinal change of
perception of so called “strong” and “weak», “complete” and “incomplete”,
“central” and “marginal” cultures of different European countries. The
phenomenon of cultural fragmentation is analyzed in the article in the light
of such concepts as “the fear of influence” and “guarding nationalism”.

Key words: canon, globalization, neouniversalism, European literature.

Луцак С.М. Эстетичная доминанта разных периодов развития
словесного искусства (согласно теории поэзии Жана Бодрияра).

В  статье рассматривается теория поэзии Ж.Бодрияра, с помощью
которой определяется специфика словесного искусства и исследуются
принципы и методы достижения художественного эффекта. В
деконструктивитской теории поэзии Бодрияра определяющей является
идея симулятивности любых символических форм.

Ключевые слова: деконструктивизм, словесное искусство.
Луцак С.М. Естетичні домінанти різних періодів розвитку

словесного мистецтва (згідно з теорією поезії Жана Бодріяра).
У статті розглядається теорія поезії Ж.Бодріяра, за допомогою якої
визначається специфіка словесного мистецтва і досліджуються
принципи і методи досягнення художнього ефекту. У деконструкти-
вістській теорії поезії Бодріяра визначає є ідея симулятивности будь-
яких символічних форм.

Ключові слова: деконструктивізм, словесне мистецтво.
Lutsak S. The aesthetically dominant of different periods of de-

velopment of verbal art (according to the theory of poetry of Jean
Bodriyar). The article deals with G.Bodriyar’s poetry theory, by which the
specific of verbal art is determined, the principles and methods of artistic
effect achievement are investigated. An idea of simulation of any symbolic
forms is determinative in the deconstructivizm theory of Bodriyar’s poetry.

Key words: deconstructivizm, artistic effect, verbal art.
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нашли свое продолжение в творчестве поэта. В статье осуществлена
попытка показать особенность историософского виденья образа Украини-
еллади в поэтическом и публицистическом творчестве этого художника.

Ключевые слова: Украина, Эллада, Крым, Скифия, греческая
культура, „украинская школа” польского романтизма.

Матковський І. Скіфська Еллада Юзефа Лободовського. До
питання Юзеф Лободовський і Україна. Продовжувач традицій
„української школи” у польській літературі, діяч українсько-польського поро-
зуміння, Юзеф Лободовський вніс неабиякий вклад у поширення української
культури поза її межами. Образ України, степу, а також їх візії, які посідали
вагоме місце у польському романтизмі і мали значну цінність для української
культури в контексті світової, знайш-ли своє продовження у твор-чості поета.
У статті здійснено спробу показати особливості історіософської візії образу
України-Еллади в поетичній та публіцистичній творчості цього митця.

Ключові слова: Україна, Еллада, Крим, Скіфія, грецька культура,
„українська школа” польського романтизму.

Matkowsky I. Scythian Gelada of Yuzef Lobodovsky. To the ques-
tion of Yuzef Lobodovskiy and Ukraine. Continuer of traditions of „Ukrainian
school” in Polish literature, figure of the Ukrainian-Polish understanding, Yuzef
Lobodovskiy brought in an outstanding contribution to distribution of the Ukrainian
culture abroad. Appearance of Ukraine and steppe and also their seeing that took
important place in Polish romanticism and had a considerable value for the Ukrai-
nian culture in the context of world culture found the continuation in artistic works
of the poet. An attempt to show the features of the historiosophic seeing of
appearance of Ukraine-Gelada in poetic and publicism creation of this artist is
carried out in the article.

Key  words: Ukraine, Gelada, Crimea, Skifiya,  Greek culture, „Ukrainian
school” in Polish romanticism.

Мельник А.О.  Психолого-педагогические основы использования
учебно-игровой деятельности учеников 5-7 классов в процессе изу-
чения зарубежной литературы. В статье рассмотрены психолого-
педагогические основы использования учебно-игровой деятельности
учеников 5-7 классов в процессе изучения зарубежной литературы.

Ключевые слова: психолого-педагогические основы, литературное
развитие, учебно-игровая деятельность, игровые приёмы.

Мельник А.О. Психолого-педагогічні засади використання нав-
чально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зару-
біжної літератури. У статті розглянуто психолого-педагогічні основи вико-
ристання навчально – ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення
зарубіжної літератури.

АННОТАЦИИ

Malygina K. Linguoconcepts “the Moon”, “the Sun” in the transla-
tions of the  poetic texts. The author considers concepts “the Moon”, “the Sun”
applying linguostylistic analysis.

Key words: linguoconcept, stylistic analysis, the Moon, the Sun.

Матвиишин В.Г. Концептуальные принципы изучения и препо-
давания мировой литературы в учебных заведениях Украины. В
статье определены основные принципы усовершенствования процесса
преподавания зарубежной литературы в средней и высшей школе Украины,
а именно: 1) специальная подготовка преподавателей дисциплины; 2) язык
ее преподавания; 3) изучение переводных произве-дений и литературных
контактов; 4) подготовка учебников с учетом контекста мировой литературы
на уровне поэтики и типологии.

Ключевые слова: контекст, поэтика, рецепция, перевод,
международые  литературные связи, типология, компаративистика.

Матвіїшин В.Г. Концептуальні засади вивчення та викладання
світової літератури в навчальних закладах України. У статті окрес-
лені основні засади вдосконалення процесу викладання зарубіжної літератури
в середній та вищій школах України, а саме:1) фахова підготовка викладачів
предмету; 2) мова його викладання; 3) вивчення перекладних творів та літе-
ратурних контактів; 4) підготовка підручників з врахуванням контексту світової
літератури на поетикальному та типологічному рівнях.

Ключові слова: контекст, поетика, рецепція, переклад, міжнародні
літературні зв’язки, типологія, компаративістика.

Matviishyn V. The Conceptual Principles of Learning and Teach-
ing the World Literature in the Educational Establishments of Ukraine.
The article is dedicated to the basic improvement principles of teaching the World
Literature in the secondary and higher schools of Ukraine, namely: 1) profes-
sional training of literature teachers; 2) the language of teaching; 3) the study of
translated literary works and of literary contacts; 4) the preparation of the text-
books considering the world literary context on poetic and typological levels.

Key words: context, poetic level, reception, translation, international
literary contacts, typology, literary comparative studies.

Матковский И. Скифская Эллада Юзефа Лободовского. К вопросу
Юзеф Лободовский и Украина. Продолжатель традиции „украинской
школы” в польской литературе, деятель украинско-польского понимания,
Юзеф Лободовский внес неабиякий вклад в распространение украинской
культуры вне ее пределов. Образ Украины, степи, а также их виденья,
которые занимали весомое место в польском романтизме и имели
значительную ценность для украинской культуры в контексте мировой,
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в середніх загальноосвітніх закладах України. Запропонова-но нову модель
літературної освіти, визначено її завдання в умовах розбудови українського
суспільства.

Ключові слова: концепція, літературна освіта, методи викладання,
методика.

Nikolenko O. Conseption of literary education in 12-years of second-
ary school: problems and researchs. Conseptual ways in the teaching of
Ukrainian, Foreign and Native literary in secondaty educational establishments of
Ukraine is studied in the article. New model of literary education and its tasks in
the circumstances of development of Ukrainian society are proposed.

Key words: conseption, literary education, methods of teaching,
methodic.

Новикова М.А. Патриоческий дискурс: мифы и контр-мифы. В
статье по-новому исследуется патриотический миф и механизмы его
образования, а также разновидности этого мифа. Материалом иссле-дования
служит шотландская поэзия, поэзия и ее переводы.

Ключевые слова: миф, патриотизм, шотландская поэзия,
переводы.

Новікова М.О. Патриотичний дискурс: міфи та контр-міфи. У
статті по-новому досліджується патріотичний міф та механізми його утворення,
а також різновиди цього міфу. Матеріалом дослідження шотландська поезія
XIII – XX ст. у перекладах автора статті.

Ключові слова: міф, патріотизм, шотландська поезія, переклади.
Novikova M.  A Patrioc discourse: myths and contr-myths. The

paper gives a fresh view into the patriotic myth, its formative principles and
variants. This interpretation is made through a survey of Scottish poetry.
(XIIIc. to XX) in the author’s new translation versions.

Key words: patriotic, myth, Scottish poetry, translation versions.

Павленко В.В. Трудности перевода постмодернистского худо-
жественного текста. В статье исследуются лексические и стили-
стические проблемы перевода постмодернистского художественного
текста на примере рассказов известного американского пистаеля-
постмодерниста Дональда Бартелма. Автор статьи выделяет особен-
ности Бартелмовских экспериментов с формой повествования и прин-
ципы их перевода на украинский язык, анализирует перевод метафор
и идиоматических конструкций.

Ключевые слова:  нелинейный текст, фрагментарность, метафоры,
идиоматические конструкции.
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Ключові слова: психолого-педагогічні засади, літературний розвиток,
навчально-ігрова  діяльність, ігрові прийоми.

Melnik A. Psychological and pedagogical basis of usage of playing
activities in the process of teaching foreign literature in the 5-7th forms.
This article considers and analyzes psychological and pedagogical basis
of the of usage of playing activities in  the process of teaching foreign
literature in the 5-7th forms.

Key words: рsychological and pedagogical basis, literature development,
teaching and playing activity, playing methods.

Михилев А.Д., Богун М.В. Курт Воннегут в оценке отечественной
и американской критики. Статья посвящена изучению совокупности
научно-критических взглядов на творчество одного из ведущих американских
писателей второй половины ХХ века и их классификации.

Ключевые слова: Воннегут, фантастика, американский роман,
постмодернизм, черный юмор, сатира, критика.

Міхілев О.Д., Богун М.В. Курт Вонегут в оцінці вітчизняній та
американській критиці. Стаття присвячена вивченню сукупності нау-
ково-критичних поглядів на творчість одного з провідних американських
письменників другої половини ХХ століття та їх класифікації.

Ключові слова: Вонегут, фантастика, американський роман, постмо-
дернізм, чорний гумор, сатира, критика.

Mikhilev O., Bogun M. Kurt Vonnegut in the critical works by
American, Ukrainian and Russian scientists. The article covers the study
of the whole range of critical views on the work of one of the prominent American
writers of the second half of the XXth century and their classification.

Key words: Vonnegut, science fiction, American fiction, postmodernism,
black humor, satire, criticism.

Николенко О.Н. Концепция литературного образования в 12-
летней общеобразовательной школе: проблемы и поиски. В статье
рассмотрены концептуальные подходы к преподаванию украинской,
зарубежной и родной литературы в средних общеобразовательных
заведениях Украины. Предложено новую модель литературного обра-
зования, определено ее задачи в условиях преобразования украинс-
кого общества.

Ключевые слова: концепция, литературное образование, методы
преподавания, методика.

Ніколенко О.М. Концепція літературної освіти в 12-річній за-
гально-освітній школі: проблеми та пошуки. У статті розглянуто кон-
цептуальні підходи до викладання української, зарубіжної та рідної літератури
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Прушковская И.В. Проблемы перевода на украинский язык
месневи Шейха Галиба «Гюсн и Ашк». Статья посвящена проблемам
перевода суфийской поэмы с турецкого языка на украинский язык.
Рассмотрено основные реалии и культурные коды месневи и особенности
их передачи языком перевода.

Ключевые слова: суфийская символика, индийский стиль, текст
перевода,  культурные коды, художественный перевод.

Прушковська І.В. Проблеми перекладу українською мовою
месневі Шейха Ґаліба «Гюсн та Ашк». Стаття присвячена проблемам
перекладу суфійської поеми з турецької мови на українську. Розглянуто
основні реалії та культурні коди месневі та особливості їх передачі
мовою перекладу.

Ключові слова: суфійська символіка, індійський стиль, друготвір,
культурні коди, художній переклад.

Prushkovskaya I. Problems of translation in Ukrainian Sheik Galib’s
mesnevi «Huisn and Ashk». This article is dedicated to the problems of
translation of a sufi poem from Turkish into Ukrainian. This article deals
with the main realia and cultural codes of the mesnevi and with peculiari-
ties of its translation.

Key words: sufi symbols, Indian style, translated text, cultural codes,
artistic translation.

Рог Г.В. Памуковские зарисовки из жизни: семейная сага
“Господин Джевдет и его сыновья”. Проанализировано дебютный ро-
ман Орхана Памука „Госпадин Джевдет и его сыновья”(1982). Определены
основные концепты художественной системы писателя и своеобразие
поэтики романа, проведён анализ символики произведения.

Ключевые слова: семейно-бытовый роман, кофликт поколений,
новаторство.

Рог Г.В. Памуківські нариси з життя: сімейна сага “Пан Джевдет
та його сини”. Проаналізловано дебютний роман Орхана Памука „Пан
Джевдет та його сини”(1982), з огляду на жанрово-стильові особливості.
Окреслено основні концепти художньої системи митця, розглянуто його
символіку.

Ключові слова: родинно-побутовий роман, кофлікт поколінь,
новаторство.

Rog G. Pamuk’ s sketchings from life: family saga of “ Djevdet  Bey
and his sons”. Orhan Pamuk’s first novel “Djevdet Bey and his sons” (1982)
has been analyzed on genre-stylistic peculiarities. The main concepts of
the literary system of the writer, the symbols of the novel have been given
an integrated research.

АННОТАЦИИ

Павленко В.В. Труднощі перекладу постмодерністського  ху-
дожнього твору. У статті досліджуються лексичні та стилістичні проб-
леми перекладу постмодерністського художнього тексту на прикладі
оповідань відомого американського письменника-постмодерніста
Дональда Бартелма. Авторка виявляє особливості Бартелмових експе-
риментів із формою оповіді та принципи їх відтворення в українському
перекладі, аналізує переклад метафор та ідіоматичних конструкцій.

Ключові слова: нелінійній текст, фрагментарність, метафори,
ідіоматичні конструкції.

Pavlenko V.The difficulties of postmodernist artistic text translation.
The article deals with lexical and stylistic problems of postmodernist

artistic texts translation. The stories of a famous American postmodernist
Donald Barthelme were taken as a material. The author of the article de-
fines the peculiarities of Barthelme“s experiments with narration forms
and their translation into Ukrainian, as well as analyzes the translation of
metaphors and idiomatic constructions.

Key words: nonlinear text, fragmentariness, metaphors, idiomatic
constructions.

Посылина Е.С. «Корпоративная лексика в художественных
произведениях: переводческий аспект (на материале романа Джона
Гришэма «Фирма»)».  В данной статье изучается специфика перевода
корпоративной лексики на материале романа Дж. Гришэма «Фирма».
Рассматриваются возможные трудности перевода данного типа лексики.

Ключевые слова: художественный дискурс, корпорация,
корпоративная лексика, термин, жаргон.

Посиліна К.С. «Корпоративна лексика в художніх творах: пере-
кладацький аспект (на матеріалі роману Джона Грішема «Фірма»)».
Стаття присвячена вивченню перекладу корпоративної лексики в ху-
дожніх творах на матеріалі роману Дж. Грішема «Фірма». Розгля-
даються можливі труднощі перекладу даного типу лексики.

Ключові слова: художній дискурс, корпорація, корпоративна лексика,
термін, жаргон.

Posylina K. “Corporative vocabulary in works of art: translational sspect
(on the basis of novel by John Grisham “The Firm”)”. The article
focuses on the translation of corporative vocabulary in works of art on the
basis of novel by J. Grisham “The Firm”. Its aim is to analyse the transla-
tional problems of this kind of vocabulary.

Key words: artistic discourse, corporation, corporative vocabulary,
term, jargon.
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чается от российского и на тематологическом уровне, и на уровне имагологии,
и на уровне генологии и стилистики. Следует говорить об украинском соцреа-
листическом каноне. Проблема соцреализма требует не только цивилиза-
ционно-антропологического, но и компаративного подхода.

Ключевые слова: социалистический реализм, массовая культура,
компаративный подход, национальная идентичность.

Свербілова Т. Радянський соцреалізм 30-х рр. як феномен масо-
вої культури та проблема національної ідентичності української літе-
ратури. Стиль радянської літератури – соціалістичний реалізм – не є винят-
ково штучно нав’язаним владою, а складає закономірний етап розвитку мо-
дерністської парадигми. І тому, по-перше, він зв’язаний з тими процесами,
що паралельно відбувалися в Європі, а саме з функціонуванням масової
культури, а, по-друге, він не був однаковим у різних національних культурах,
і тому не може не мати  ідентифікаційних відмінностей. Український соцреалізм
відрізняється від російського і на тематологічному рівні, і на рівні імагології,
і на рівні генології і стилістики. Варто говорити про український соцреалістичний
канон. Проблема соцреалізму вимагає не тільки цивілізаційно-антропо-
логічного, але і компаративного підходу.

Ключові слова:соціалістичний реалізм, масова культура, компара-
тивний підхід, національна ідентичність.

Sverbilova T. Socialist realism of 1930-th as mass culture phenome-
non and the problem of the Ukrainian literature national identity. Soviet
literature style – social realism is not exclusively artificially imposed by the
authorities, but is regular stage of modern paradigm development. That is
why it is connected with those processes which were in parallel progress in
Europe namely with mass culture and secondly it was not uniform in different
national cultures. And thus, it cannot but  have  identification differences. The
Ukrainian social rea-lism is different from the Russian both in thematic level and
in level of imagology and in the level of genology and stylistics. We should
speak about Ukrainian social-realistic canon. The problem of social realism re-
quires not only civilization and anthropologist but also comparative approach.

Key words: social realism, mass culture, comparative approach,
national identity.

Свидер  И. А. Мастерство предметной детали у В. Скотта. В
статье рассматриваются особенности описания и использования пред-
метной детали, которая ярко сигнифицирует творческий метод В. Скотта.
Проводится классификация предметов и реалий, автор обра-щает
внимание читателя на индивидуализацию предмета, на прийом
«отчуждения» обычного и каждодневного предмета, отдельно проводит
описание «магических» предметов.

АННОТАЦИИ

Key words: Family-manners novel, the conflict of generations, innovation.

Саиди Н.В. Рецепция античности в творчестве Мишеля Турнье.
В статье прослеживается влияние Сократа и Платона как предста-вителей
«этического интеллектуализма» античной философии на творчество
современного французского писателя Мишеля Турнье. Рассматривается
оригинальное использование платоновской мифо-логической символики в
сочинениях  известного автора «интел-лектуальных притч», в частности ал-
легории Пещеры и образа Солнца в романах «Пятница, или Тихоокеанский
лимб», «Каспар, Мельхиор и Бальтазар».

Ключевые слова: Мишель Турнье, античная философия, платоновская
мифологическая символика, образ Солнца, аллегория Пещеры.

Саїді Н.В. Рецепція античності в творчості Мішеля Турньє. У
статті простежується вплив Платона та Сократа як представників «етичного
інтелектуалізму» античної філософії на творчість сучасного французького
письменника Мішеля Турньє. Розглядається оригінальне використання плато-
нівської міфологічної символіки у творах відомого творця «інтелектуальних
притч», зокрема алегорії Печери та образу Сонця в романах «П’ятниця, або
Лімби Тихого океану», «Каспар, Мельхіор і Балтазар».

Ключові слова: Мішель Турньє, антична філософія, платонівська
міфологічна символіка, образ Сонця, алегорія Печери.

Sayidi N.The reception of antiquity in the works of Michel Tournier.
The article inquires into the influence of Socrates and Plato as the
representatives of the “ethic intellectualism” of the ancient philosophy
exerted on the works of the modern French writer Michel Tournier. It also
analyses the uncommon use of Plato’s mythological symbolism in the
novels of the famous author of the intellectual parables, particularly alle-
gory of the Cave and the symbol of the Sun  in the novels “Friday”, “Gaspard,
Melchior and Baltasar”.

Key words: Michel Tournier, the ancient philosophy, Plato’s mythological
symbolism, allegory of the Cave, the symbol of the Sun.

Свербилова Т. Советский соцреализм 30-х гг. как феномен мас-
совой культуры и проблема национальной идентичности украинской
литературы. Стиль советской литературы – социалистический реализм –
не является исключительно искусственно навязанным властью, а составляет
закономерный этап развития модернистской парадигмы. И поэтому, во-
первых, он связан с теми процессами, которые параллельно протекали в
Европе, а именно с функционированием массовой культуры, а, во-вторых,
он не был единообразным в разных национальных культурах, и поэтому не
может не иметь  идентификационных отличий.Украинский соцреализм отли-
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Старцева В.С. Проблема «колониальной травмы» в афро-аме-
риканском дискурсе Тони Моррисон (на примере романа «Beloved»).
В данной статье анализируются принципы и особенности афро-
американской морали, «черной этики»,  кастовые правила поведения
«белого общества», которые находят свое отражение в романе Тони
Мориссон «Любимая».

Ключевые слова: традиция, культура, уважение к человеку.
Старцева В.С. Проблема «колоніальної травми» в афро-

американском дискурсі Тоні Моррісон (на прикладі романа «Be-
loved»). У даній статті аналізуються принципи і особливості афро-
американської моралі, «чорної етики», кастові правила поведінки «біло-
го суспільства», яка знаходить своє віддзеркалення в романі Тоні
Моріссон «Кохана».

Ключові слова: традиція, культура, пошана до людини.
Startseva V.  The Problem of «colonial trauma» in afro-american

discourse of Toni Morrison (on the example of novel «Beloved»). This
article deals with principles and features of afro-american moral, «black
ethics», caste rules of behavior of the«white society», which find the
reflection in the novel of Toni Morisson «Beloved».

Key words: tradition, culture, respect to the man.

Стеценко Е.А. Синергетический подход к исследованию миро-
вой литературы. Художественный текст  является открытой систе-мой,
несущей в себе признаки равновесности и неравновесности, линей-ности
и нелинейности и обладает способностью к самоорганизации.
Соответственно, к литературе применимы основополагающие принципы
синергетики: целое не является суммой частей, а приобретает новое
качество; эволюция системы определяется не только прошлым, но и
будущим; всякое развитие неустойчиво и поливариантно; выбор происходит
в точках бифуркации; случайность и необходимость суть элементы единого
процесса; хаос как совокупность вероятностей пред-ставляет собой
закономерный этап развития системы, чередующийся с порядком.

Ключевые слова: хаос, порядок, синергетика, лимтература, сис-
тема, нелинейность, самоорганизация, бифуркация, коэволюция, ат-
трактор, поэтика, искуссвто, стиль, текст, природа.

Стеценко К.О. Сiнергетичний пiдхiд до дослiдження свiтовоi 
лiтератури. Художднiй текст е вiдкрита система, що несе в собi  ознаки
рiвноважност i нерiвноважностi, лiнiйностi i   нелiнiйностi  та має здiб-
нiсть до cамоорганiзацii. Вiдповiдно, лiтературi  придатнi основнi прин-
ципи сiнергетики: цiле не е сумою частин, а набувае нову якiсть; ево-
люцiя системи визначаеться не тiльки минулим, але i  майбутнiм; будь-

АННОТАЦИИ

Ключевые слова: предметная деталь, реалия, художественный
метод, индивидуализация, «магический»  предмет, историческая наррация.

Свідер І.А. Майстерність предметної деталі у В. Скотта. У
статті розглядаються особливості опису та використання предметної
деталі, яка яскраво сигніфікує творчий метод В. Скотта. Проводиться
класифікація  предметів та реалій, автор звертає увагу читача на інди-
відуалізацію предмета,  на прийом «очуднення» звичайного і повсяк-
денного предмета, окремо розглядає опис «магічних» предметів.

Ключові слова: предметна деталь, реалія, художній метод,
індивідуалізація, «магічний»  предмет, історична нарація.

Svider I. The mastery of object details in works of Walter Scott. In this
article the main peculiarities of description and use of object detail, which
vividly signifies the artistic method of Walter Scott are examined. The
objects and realia are classified, the author  pays attention to the individu-
alization of object, at the method of  making usual and everyday objects
«strange», separately makes the description of «magical» objects.

Key words: object detail, reality, artistic method, individualization, «magi-
cal» object, historical narration.

Соловей А.С. Перевод политической лексики в драматических
текстах. В работе рассматриваются проблемы перевода политической
лексики в неполитических текстах. Объектом анализа служат особен-
ности функционирования и перевода политической лексики в текстах
драматургического дискурса.

Ключевые слова: перевод, политический термин, политическая
реалия, политический символ, драматический текст.

Соловей Г.С. Переклад політичної лексики у драматичних
текстах. У розвідці розглянуто проблеми перекладу політичної лексики у
неполітичних текстах. Об’єктом аналізу є особливості функціонування та
перекладу політичної лексики в текстах драматургічного дискурсу.

Ключові слова: переклад, політичний термін, політична реалія, полі-
тичний символ, драматичний текст.

Solovey H. Translation of Political Lexis in Drama Texts. The pa-
per gives an insight into problems of translating political lexics in non-
political texts. It focuses on some functional and translation peculiarities
of political lexics in drama discourse texts.

Key words: translation, political term, political realia, political symbol,
drama text.
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fiction works in the context of contemporary English–Canadian literature
are under study, which encourages some theoretical ideas of the
contemporary functioning process of Canadian nation l iterary
consciousness.

Key words: English–Canadian literature, documentary-fictional, global-
local, national identity, the Other, an animal story, a nature story, Ch. Roberts,
R. Weibe.

Тихомирова О.В. Дж.Р. Р. Толкин и литература XX столетия. В
статье рассматриваются современные подходы к проблеме пози-
ционирования мифологии Дж.Р. Р. Толкина в литературном процессе
ХХ ст. Освещаются разнообразные соотношения между наследием
Толкина и средневековой литературой, романтизмом, модернизмом,
экзистенциализмом, фентези, научной фантастикой и постмо-
дернизмом.Определяются параметры значимости уникального
творения Толкина.

Ключевые слова: фетези, эксперимент, мифология.
Тихомирова О.В. Дж. Р. Р. Толкін і література XX століття. У

статті розглядаються сучасні підходи до проблеми позиціонування
міфології Дж.Р.Р.Толкіна у літературному процесі ХХ ст. Висвітлюються
різноманітні співвідношення між доробком Толкіна і середньовічною
літературою, романтизмом, модернізмом, екзистенціалізмом, фентезі,
наукової фантастикою, постмодернізмом тощо. Встановлюються
параметри значущості унікальної спадщини Толкіна.

Ключові слова: фентезі, експеримент, міфологія.
Tykhomyrova O. J.R.R.Tolkien and the 20th Century Literature.

The article highlights several contemporary approaches to the question of
positioning J.R.R.Tolkien’s mythology in the 20th century fiction. Various
links between the writer’s heritage and medieval literature, romanticism,
modernism, existentialism, fantasy, science fiction, and postmodernism are
elucidated, and the significance of Tolkien’s unique creation is outlined.

Key  words: Fantesy, experiment, mythology.

Фель О.Л. Комическое как проблема литературоведения на
примере  романа  Ж. Дютура «Свежее масло». Рассмотрение сути 
комического во французской литературе  представлено романом Ж. Дютура
«Свежее масло» («Au bon beurre»). Автор с помощью английского юмора
показывает, что для семьи Лекюй  тяжелое время оккупации  и послевоенных
лет стало национальной трагедией, для семьи  Пуассонаров - возможностью
нажиться. Картина национальной   истории   обусловила характерное для
романа соединение социально-психологического и сатирического начал.

АННОТАЦИИ

який розвиток нестiйкий та полiварiантний; вибiр трапляеться в точцi 
бiфуркацii; випадковiсть та необхiднiсть е елементи единого процесу;
хаос як сукупнiсть iмовiрного становить закономiрний етап у розвитку
системи i  чергуеться з порядком. 

Ключові слова: хаос, порядок, сiнергетика, лiтература, система,
нелiнiйнiсть, самоорганiзацiя, бiфуркацiя, коеволюцiя, атрактор, поетика,
мистецтво, стиль, текст, природа. 

 Stetsenko E. Synergetic approach towards investigation of the
world literature. The literary text is an open system that manifests the
signs of balance and imbalance, linearity and nonlinearity and has the ability
for selforganization. Correspondingly, it is possible to apply to literature the
fundamental principles of synergetics: the whole is not the sum of parts but
acquires a new quality; evolution of a system is defined not only by the past but
also by the future; any development is unstable and polyvariant; the choice oc-
curs in the points of bifurcation; chance and necessity are the elements of the
same process; chaos as a totality of probabilities is a regular stage of the system
development interchanging with order.

Key words: chaos, order, synergetics, literature, system, nonlinear, self-
organization, bifurcation, coevolution, attractor, poetics, art, style, text, nature.

Сухенко И.Н. Проблема национальной специфики совре
менного англоканадского «Рассказа о природе». Исследуются
особенности репрезентации «национальной» специфики в  контексте
англоканадской литературы на современном этапе на примере
творчества Р. Виба (R. Wiebe, 1934), что позволяет сделать некоторые
теоретические выводы о механизме функционирования канадского
национального художественного сознания.

Ключевые слова: англоканадская литература, документальное-
художественное, глобальное-локальное, национальная идентичность,
Другой, анималистический рассказ, рассказ о природе, Ч. Робертс, Р. Виб.

Сухенко І.M. Проблема національної  специфіки сучасного
англоканадського «Оповідання про природу». Досліджуються
особливостей репрезентації «національної» специфіки у  контексті
англоканадської літератури на сучасному етапі на прикладі творчості
Р. Уіба (R. Wiebe, 1934), що дозволяє зробити певні теоретичні висновки про
механізм функціонування канадської національної художньої свідомості.

Ключові слова: англоканадська література, документальне-
художнє, глобальне-локальне, національна ідентичність, Інший,
анімалістичне оповідання, оповідання про природу, Ч. Робертс, Р. Уіб.

Sukhenko I. The problems of national specifity of contemporary
English–Canadian «Nature story».

The peculiarities of representation of national specificity in R. Wiebe’s

АННОТАЦИИ
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Шлыкова О.В. Исторический роман Ч. Кингсли «Херевард Бди-
тельный, последний англичанин», как романтическая версия леген-
ды о Хереварде. В статье исследуется история лидера народного англо-
саксонского сопротивления в период нормандского завоевания Англии
Хереварда и ее интерпретация в историческом романе Ч. Кингсли «Хере-
вард Бдительный, последний англичанин».

Ключевые слова: Херевард, Ч. Кингсли, англосаксонские хроники,
исторический роман, романтизация.

Шликова О.В. Історичний роман Ч.Кінгслі «Херевард Пильний,
останній англієць», як романтична версія легенди про Хереварда.
У статті досліджується історія лідера народного англосаксонського
опору період нормандського завоювання Англії Хереварда і її інтерпретація
в історичному романі Ч. Кінгслі «Херевард  Пильний,останній англієць».

Ключові слова: Херевард, Ч. Кінгслі, англосаксонські хроніки,
історичний роман, романтизація.

Shlykova O. Ch. Kingsly’s Historical Novel «Hereward the Wake, the
Last of the English» as the Romantic Version of the Legend of Hereward.
The author analyses the story of the anglosaxon resistance leader Hereward
in the period of the Norman Conquest and its interpretation in Charles Kings-
ley’s historical novel “Hereward the Wake. The Last of the English”.

Key words: Hereward, Charles Kingsley, anglosaxon chronicles, historical
novel, romantization.

Яковенко И.В. Архетип праздника в романистике Томаса Вулфа.
В исследовании представлена интерпретация архетипа праздника в
романистике Томаса Вулфа. В статье рассматриваются такие аспекты
архетипа праздника: изобилие, сакрализация еды и питья, метамор-
фозы, фигура великана, мифема райского сада, оппозиция «мужское
– женское» в прозе американского писателя.

Ключевые слова: архетип, мифема, метаморфозы, мифемы райского
сада, рога изобилия, архетип великана, оппозиция «мужское – женское».

Яковенко І.В. Архетип свята в романістиці Томаса Вулфа.
В дослідженні подається інтерпретація архетипу свята в романістиці
Томаса Вулфа. В статті розглядаються такі аспекти архетипа свята:
надмірність, сакралізація їжі і питва, метаморфози, фігура велетня,
міфема райського саду, опозиція „чоловіче – жіноче” у прозі амери-канського
письменника.

Ключові слова: архетип, міфема, метаморфози, міфеми райського
саду, рогу достатку, архетип велетня, опозиція „чоловіче – жіноче”.

Yakovenko I . The Archetype of Feast in Thomas Wolfe’s novels.
The research deals with the archetype of feast in Thomas Wolfe’s novels.

АННОТАЦИИ

Ключевые слова: Дютур, комическое, английский юмор.
Фель О.Л. Комічне як проблема літературознавства на прик-

ладі роману Ж.Дютура «Свіже масло».  Розгляд суті  комічного у
французькій літературі  представлено романом Ж. Дютура «Свіже масло»
(«Au bon beurre»). Автор за допомогою англійського гумору показує, що для
сім’ї  Лекюй  лихоліття окупації  та після воєнних рокі в стало національною
трагедією, для сім’ї  Пуассонарів - можливістю нажитися. Картина націо-
нальної   історії   зумовила характерне для роману поєднання соціально-
психологічного та сатиричного початку.

Ключові слова: Дютур, комічне, англійський гумор.
Fel O. The comic as a problem of literary study on the example of the

novel «Fresh Butter» by J. Dutourd. The article deals with the essence of
the comic in French literature on the example of the novel «Fresh Butter»
(«Au bon beurre») by J. Dutourd. With the help of English humor the author
shows that hardship of occupation and post-war period became a national
tragedy for the Lecuyers, but means of easy money for the Poissonards.
Depiction of the national history predetermined typical of the novel combination
of social and psychological, and satirical principles.  

Key words: Dutourd, the comic, English humor.

Чикарькова М.Ю. Фольклорно-мифологическая трактовка
Иисуса Христа в раннем Талмуде. Негативная трактовка Иисуса
Христа в ранних книгах Талмуда симптоматична для момента обособ-
ления независимой индивидуальности от традиционалистского
древнееврейского общества и формирования нового типа этики –
автономной «этики любви» в лоне теологии ветхозаветного иудаизма.

Ключевые слова: еврейская религиозная философия, магия, Мес-
сия, Талмуд.

Чикарькова М.Ю. Фольклорно-міфологічне потрактування
постаті Ісуса Христа в ранньому Талмуді. Негативне потрактування
Ісуса Христа в ранніх книгах Талмуду симптоматичне для моменту
вирізнення незалежної індивідуальності з традиціоналістського давньо-
єврейського середовища та формування нового типу етики – авто-
номної «етики любові» в лоні теології старозавітного юдаїзму.

Ключові слова: єврейська релігійна філософія, магія, Месія, Талмуд.
Chikarkova M. Folklore-mythological interpretation оf Jesus Christ

in early Talmud. Negative folklore-mythological interpretation of Jesus Christ
in early Talmudic books is symptomatical for the moment of isolation of
independent individuality from traditionalists Hebrew society and formation
of a new type of ethic – autonomous «ethic of Love» in Hebraic theology.

Key words: Jewish religious philosophy, magic, Messiah, Talmud.
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Jakushewa G. «Faust looks at the East (To the problem of over-
coming of «Western-centrism» in the study of foreign literature)». The
European («Faustian», according to  Oswald Spengler’s definition) civili-
zation looks at the East with the great interest and respect and studies
the ancient eastern civilization starting from the Age of the Enlightenment.
But even in our time of globalization, the intensive promotion of cultural
relations between different nations and countries and the real creation of
the world literature (Weltliteratur, by terminology of her prophets. IG. Herder
and I.W.  Goethe), the philological education interprets the foreign literatures
as only the Western (pro-American) literature, paying no attention (or paying
no sufficient  attention) to the literature of the East. Our vital task is this
gap (as well as others, for example, the Latin-American literatures, and
so on) in our philological education to fill up.

Key words: Faustian civilization, dialogue between the West and the
East, literature of the East, foreign literatures, study of literature.

АННОТАЦИИ

In the article there were explored such aspects of the archetype of feast
as abundance, the sacralization of food and drinks, metamorphoses, the
figure of a giant, the mytheme of Eden, “male – female” dichotomy in the
prose of the American writer.

Key words: archetype, mytheme, metamorphoses, the mythemes of
Eden and of the cornucopia, the figure of a giant, “male – female” dichotomy.

Якушева Г.В. «Фауст смотрит на Восток (К проблеме преодоления,
западоцентризма в изучении зарубежной литературы)». Евро-
пейская («фаустовская», согласно определению Освальда Шпенглера)
цивилизация с большим интересом и уважением смотрит на Восток и
изучает древнюю восточную цивилизацию начиная с эпохи Просве-
щения. Однако даже в наше время глобализации, быстрого развития
культурных взаимосвязей между различными народами и странами и
реального создания мировой литературы (Weltliteratur, по терминологии
её предсказателей И.Г.Гердера и И.В.Гёте) филологическое обра-
зование представляет, почти без исключения, зарубежную литературу
только как западную (проамериканскую), не обращая внимания (или
не обращая достаточного внимания) на литературу стран Востока.
Наша насущная задача - ликвидировать этот пробел (как в и отношении
других, например, латиноамериканских и т.п. литератур мира).

Ключевые слова: Фаустовская цивилизация, диалог Запада и Востока,
литература Востока,  зарубежная литература, литературоведение, фило-
логическое образование.

Якушева Г.В. «Фауст дивиться на Схід (До проблеми подолання
заходоцентризму у вивченні зарубіжної літератури)». Европейська
(«фаустівська», згідно із визначенням Освальда Шпенглера) цивілізація з
великим інтересом і повагою дивиться на Схід та вивчає давню східну
цивілізацію, починаючи з епохи Просвітництва. Однак навіть у наш час
глобалізації, швидкого розвитку культурних взаїмозв’язків між різними
народами і країнами та реального творення світової літератури (Weltliteratur,
за терминологією її пророків І.Г.Гердера та І.В.Гете) філологічна освіта
сприймає, майже без виключення, зарубіжну літературу лише як західну
(проамериканську), не звертаючи уваги (чи не звертаючи достатньої уваги)
на літературу країн Сходу. Наша насущна задача - ліквідувати цю лакуну
(як і щодо інших, наприклад, латиноамериканських і т.п. літератур світу).

Ключові слова: Фаустівська цивілізація, діалог Заходу та Сходу,
література Сходу, зарубіжна література, літературознавство,
філологічна освіта.
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