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зазорным, в условиях российской культурной ситуации оно обретало
статус обучения на лучших образцах, ознакомления русской публики
с достижениями западноевропейской культуры. Сама идеология
жанра предполагала такое «ученичество» и «переимчивость».
Продуктивность подобного пути декларируется на страницах журнала
«Драматический вестник» (1809). Так, в переводной  статье «О
подражании» (изложение фрагмента книги Е. Кейява «Этюды о
Мольере» (E. Cailhava. Etudes sur Moliere. – Paris, 1802))
утверждалось: «Всем известно, что славнейшие писатели подражали
более всех других <…> И у самого бессмертного Мольера нет
четырех пьес, в коих он не подражал во всем или в частях, что
доказать очень не трудно. <…> Итак, да будет он нашим учителем в
искусстве, которое сделало его бессмертным» [1, с. 39-40]. В 1820 г.
в программной статье «Предисловие к “Полубарским затеям”» А. А.
Шаховской открыто провозгласил свою ориентацию на
художественные достижения французского классика: «Мольер
говорит, что он берет свое (т. е принадлежащее Комедии) везде, где
ни находит, и не стыжусь признаться, что следуя его же правилам, я
без угрызения совести пользовался не один раз его находками,
обрабатывая их хорошо или дурно собственным моим иждивением»
[11, с. 26].

Русский комедийный репертуар 1800-1830-х годов более чем на
70 процентов составляли пьесы, имевшие французский
первоисточник [2, с. 156]. Однако и английская комедиография не
была обойдена вниманием русской публики. В частности, интерес к
творчеству Р. Б. Шеридана наблюдается в русском театре уже в XVIII
веке. Вскоре после первого лондонского издания (1783) «Школы
злословия» пьеса была переведена для Екатерины II на немецкий,
после чего императрица попыталась сделать ее перевод на русский
язык, назвав «Злоречивые, или Клеветники» и русифицировав имена
персонажей. Комедия не была завершена (выполнено вольное
переложение лишь части первого действия), но показала возможность
переделок пьесы Шеридана применительно к русской
действительности. В 1791 г. появился первый русский перевод
комедии, осуществленный анонимным автором не по подлиннику, а
по немецкому переводу и озаглавленный «Школа клеветы, или Вкус
пересудов других».  Двумя годами позже И. М. Муравьевым-
Апостолом для эрмитажного спектакля был сделан перевод с
английского подлинного текста комедии. В этом переводе «Школа
злословия» несколько раз ставилась в различных театрах Петербурга
с участием видных русских актеров ХVIII в.

УДК 821.161.1.09

Александрова И. В.,
кандидат филологических наук, доцент,

доцент кафедры русской и зарубежной литературы
ТНУ имени В. И. Вернадского

Комедия А. И. Писарева «Лукавин» – русский вариант
«Школы злословия» Р. Б. Шеридана

Актуальность. Русская литература – важнейшая составляющая
мировой литературы, и внутри этой единой системы не последнее
место занимают проблемы формирования национального «своего» и
усвоения «чужого». Применительно к драматургии следует говорить
о недостаточной изученности практики «переделок на русские нравы»
в литературе первой трети XIX века. Однако исследованиям,
сосредоточенным на макроуровневых проблемах – а именно таковой
можно считать проблему «свое – чужое», – должен сопутствовать
детальный анализ отдельных текстов.

Цель предпринимаемого исследования – сопоставление
комедий Р. Б. Шеридана «Школа злословия» (The School for Scandal)
(1777) и А. И. Писарева «Лукавин» (1823), что позволит выявить формы
усвоения русской литературой образцов западноевропейской
культуры, способы трансформации «чужого» в «свое», пути
становления национальной жанровой модели.

Новизну работы определил тот факт, что творческое наследие
А. И. Писарева практически не изучено. Самой полной работой
о нем в отечественном литературоведении является статья
Г. В. Зыковой в биографическом словаре «Русские писатели 1800-
1917 гг.» [3, с. 610–613]. Комедия «Лукавин» привлекала внимание
исследователей [10, с. 235-236; 13, с. 42-44], однако до сих пор не
был предпринят ее обстоятельный сопоставительный анализ с
комедией Шеридана, легшей в ее основу.

***
Одной из характерных особенностей русской комедии первой

трети XIX столетия было активное обращение к иностранным
источникам, использование сюжетов и образов, являющихся
принадлежностью западноевропейского театра. Выдвинутый еще в
1760-е годы В. И. Лукиным творческий принцип «склонения»
иностранных пьес «на наши нравы» не утратил своей актуальности
и в первые десятилетия XIX века. Такого рода заимствование не было
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Комедия Шеридана оказалась созвучна проблемам российской
действительности. Автор «Лукавина», будучи умным,
наблюдательным человеком, не мог не видеть нравственного
оскудения русского дворянства, ханжества, аморализма,
захвативших все стороны русской жизни.

Как и у Шеридана, в «Лукавине» фабула включает в себя две
линии: семейную драму супругов Досажаевых и соперничество двух
братьев, Ветрона и Лукавина, за наследство их дяди Здравосудова
и за руку и сердце девушки Маши. Вслед за английским драматургом
Писарев разрабатывает мотив осуждения героя молвой и конечного
оправдания его на основе разоблачения действительного негодяя.

Вместе с тем, совпадение основных сюжетных ходов пьес делает
особенно зримым то, что отличает комедию Писарева от «Школы
злословия».

В работах литературоведов стали общим местом упреки в том,
что Писарев, в отличие от Шеридана, не вывел непосредственно на
сцену саму «школу злословия» – кружок сплетников, губителей чужих
карьер и репутаций. Шеридан изображал клеветничество и
распространение низких инсинуаций как типичный для английской
элиты социальный порок, и добивался этого следующим способом:
«крупный, впечатляющий образ лицемера поддержан полдюжиной
других эпизодических лиц» [4, с. 23], приверженцев «школы
злословия». В «Лукавине» светские злоязычники – некая Насмешкина
и ее окружение – становятся лишь объектами обсуждения героев
пьесы, о них мы узнаем из реплик и монологов супругов Досажаевых
и Лукавина. Однако, как представляется, писаревский «минус-прием»
имел свою прагматику. Драматург весьма своеобразно подошел к
отражению страсти к сплетням как характерной черты современного
ему общества. Изображение «содружества» хулителей и
злопыхателей и его отдельных представителей переносится автором
во внесценическую зону комедии, расширяя ее пространственные
рамки. Внесюжетный материал создает дополнительный план
комедии, обнажая авторский замысел: не дробя основное действие
на добавочные сюжетные линии, дать представление о нравственной
атмосфере, царящей в светских гостиных. Эта стратегия позволила
автору вплотную подойти к решению проблемы социальной типизации
в комедии. В вынесении изображения кружка распространителей
сплетен, губителей доброго имени «за сцену» ощущается стремление
автора к концентрации драматического действия, тяготение к его
компактности (вскоре оно приведет Писарева к созданию водевилей).

Однако Лукавин не является, как отмечает Ю. В. Стенник,

В начале XIX века идет процесс становления комедии нравов,
осмысления теоретических основ этого явления. Пьесы Шеридана,
изображавшего не частные пороки, а общественные, оказываются
созвучны жанровым исканиям русских комедиографов. Так,
Шаховской в том же «Предисловии к “Полубарским затеям”» дает
высокую оценку его творчеству, отметив, что английский драматург,
как и почитаемый Шаховским Аристофан, пользовался «политической
свободой», чтобы напасть на «зараженные нравы» «некоторых
лондонских обществ» [11, с. 28]. Несколькими годами раньше И. М.
Муравьев-Апостол, поместив в четвертом «Письме из Москвы в
Нижний Новгород» спор о театре, устами одного из участников
провозглашает: «Естьли комедия есть живое в лицах представление
господствующих нравов, то каждый народ имеет свои собственные
нравы и обычаи: Ифланд на театре своем представляет Немцов,
Шеридан Англичан…» [7, с. 224-225]. То есть творчество Шеридана
воспринималось как объективное отражение нравов, царящих в
английском обществе.

В 1823 г. появилась вольная переделка комедии Шеридана под
названием «Лукавин». Автором ее был Александр Иванович Писарев
(1803 – 1828). Знаменитый в свое время водевилист, автор
популярных искрометных куплетов, остроумных эпиграмм,
исполняемых с театральных подмостков, страстный участник
литературных споров середины 1820-х годов, он прожил короткую,
но очень яркую жизнь, полную творческих исканий, отразившую
идейно-эстетические веяния своей эпохи. Стихотворная комедия
«Лукавин» стала драматургическим дебютом молодого автора.

За основу им был взят перевод И. М. Муравьева-Апостола.
Писарев сохранил сюжетный каркас пьесы, но перенес действие в
Москву, сократил число действующих лиц  и дал им те же русские
имена, которые они носили в переводе Муравьева-Апостола. Джозеф
Сэрфес стал Лукавиным, его брат Чарльз – Ветроном, супруги Тизл –
Досажаевыми, дядюшка Оливер Сэрфес – Здравосудовым, Мария –
Машей, старик-дворецкий Раули – дядькой Порфирием, еврей-
ростовщик Мозес – Моисеем. В Змейкине совместились два образа
комедии Шеридана: Снейк, беспринципный негодяй, завсегдатай
салона леди Снируэл и поверенный в ее низких делах, и Кейрлесс,
приятель по развлечениям молодого повесы. Кроме того, в пьесу
были введены реалии русской жизни (возвращение дяди из Сибири
(у Шеридана – из Ост-Индии), упоминание о винокуренных заводах
в деревнях Здравосудова, о перспективе мошенничества Змейкина
на ярмарках, о предках Ветрона – неподкупных воеводах и т. д.).
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драмы с традиционным богатым дядюшкой и временно
заблуждающимся, но  прозревающим в финале молодым
бесхарактерным, хотя и добрым антагонистом злодея <…> отчетливо
проступают в пьесе Писарева» [10, с. 236]. Таким образом, «Лукавин»
обнаруживает опосредованную связь с французской
драматургической традицией и прямую – с русской, берущей начало
в литературе предшествующего столетия.

«Школа злословия» явилась синтезом и итогом английской
комедийной традиции XVIII века, во многом отличной от французской,
на которую в основном была ориентирована русская комедия первой
трети XIX века. Это не могло не сказаться и художественной стороне
комедии Писарева: на принципах сюжетосложения, характере
конфликта, особенностях изображения героев.

Французская жанровая традиция, в известной степени питавшая
и русскую комедию, была ориентирована на изображение
комедийных персонажей, преимущественно наделенных одной
доминирующей чертой характера, воплощающих либо
положительное, либо отрицательное начало. Шеридан далек от столь
однозначных оценок своих героев. Чарльз Сэрфес, например, –
человек легкомысленный, беспутный, любитель вина и женщин, но,
тем не менее, этот образ окрашен ощутимой авторской симпатией.
Для английской литературы такой персонаж не был внове. В нем
чувствуется бесспорное влияние характера заглавного героя романа
Г. Филдинга «История Тома Джонса, найдёныша», столь же
непутевого, но обаятельного своей добротой и честностью.
Искренностью и неспособностью на низкие поступки подкупает и
повеса и расточитель Ветрон у Писарева. Русский драматург
«учится» у своего английского коллеги психологическому
усложнению структуры образа комедийного героя.

Для французской традиции был характерен образ резонера, «как
явление классицистического «доминантного» характера, сочетающий
схематизм и дидактику и разрушающий сценичность пьесы» [2,
с. 164].  Английская комедия практически не использовала это
амплуа. Все персонажи Шеридана – лица действующие, а не
проповедующие со сцены. То же можно сказать и о героях комедии
Писарева. Не востребованным англичанами остался и образ
субретки; пришедшей из французского комедийного театра, он был
чужд и русской действительности.

Главная интрига французских комедий основывалась на
перипетиях любовного сюжета. В пьесах английских комедиографов
она чаще всего вытеснялась на периферию сценического действия.

«единственным носителем порока лицемерия» [10, с. 236]. Рядом с
ним действует Змейкин – мнимый друг, лицемер, продажная душа.
Это травестированная параллель к образу Лукавина, поддержанная
сценой искушения искреннего героя: как Лукавин пытается
соблазнить Досажаеву, так Змейкин стремится склонить Ветрона
поставить на карту портрет с алмазами, подаренный ему Машей.

Задачей Шеридана в «Школе злословия» было разоблачение
социально опасного явления – клеветы, сплетен, стоящих многим
карьеры и репутации. У Писарева смысловые акценты смещены в
сторону осмеяния лицемерного героя. Английский драматург создал
блестящую комедию нравов, тогда как его русский интерпретатор в
центр своих творческих интересов поставил характер. Это
расхождение в целях писателей закреплено уже в названиях их пьес.

Писарев сохраняет нравственно-психологическую поляризацию
главных героев. Их реплики зачастую совпадают почти дословно, с
той лишь разницей, что  произносимые Ветроном слова выражают
его искренние убеждения, а для Лукавина становятся очередной
лицемерной сентенцией:

Ветрон
Но бедным помогать – вот первый в мире долг [9, c. 512].

Лукавин
Первейший долг людей – всем жертвовать для ближних

[9, c. 520].
В литературе о пьесе Шеридана неоднократно отмечалось

генетическое родство образа Джозефа с мольеровским Тартюфом.
Сцена разоблачения лицемера, построенная в традиционном ключе
и базирующаяся на мотиве подслушанного разговора, напоминает
изобличение мольеровского героя. В русской литературе первой трети
XIX века тема ложного друга семьи получила воплощение в ряде
комедий, представляющих собой переделки пьесы Ж. Б. Л. Грессе
Le Mechant («Злой»), ориентированной, в свою очередь, на
«Тартюфа». В 1804 г. была поставлена комедия А. А. Шаховского
«Коварный», в 1819 году появляются «Сплетни» П. А. Катенина и
«Добрый малый» М. Н. Загоскина. Эти пьесы, составившие
ближайший жанровый контекст для комедии Писарева,
свидетельствовали о пристальном интересе русских драматургов
начала века к теме лицемерия. Как справедливо замечает Ю. В.
Стенник, тема фальшивого друга семьи, строящего козни за спиной
своих благодетелей и не гнушающегося клеветы, чтобы отнять чужую
невесту, в XVIII веке решалась обычно в рамках жанрового канона
мещанской «слезной» драмы [10, с. 235]. «Контуры схемы мещанской
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Тяготение к водевильному жанру, предощущение будущих
водевильных шедевров Писарева обнаруживается и в рисунке
некоторых других сцен. Подтверждение тому – дважды
продублированный эпизод, когда герой застигнут на коленях перед
женщиной и вынужден выпутываться из щекотливой ситуации (у
Шеридана эта сцена не удваивается). Думается, для Писарева
оказались притягательны и традиционные классические мотивы
подслушивания и переодевания, явившиеся важнейшими
сюжетными конструктами пьесы Шеридана.

По глубокому замечанию Ю. М. Лотмана, процесс
распространения инокультурного влияния «неизменно оказывается
одновременно и трансформацией, и каждый из расположенных
на периферии культурных районов выступает не как пассивный
склад поступающих извне идей и текстов, а в качестве активного
партнера в коммуникационном диалоге. Активность проявляется,
в частности, в том, что транслируемая извне культура
«переводится» с помощью уже имеющихся в данной традиции
культурных кодов и таким образом вписывается в рамки
национальной культурной истории» [5, c. 417].

Одним из таких «культурных кодов» в писаревской пьесе стало
введение темы карточной игры, отсутствующей в английском
источнике. Игра в карты была значимым элементом жизни и быта
русского дворянства первой половины XIX века, причем не только
формой досуга, но подчас и средством обогащения. Картежное
мошенничество стало едва ли не привычным, бытовым явлением в
общественной жизни эпохи. «Шулерство сделалось почти
официальной профессией, хотя формально преследовалось по
закону» [6, с. 159].  Шулер Змейкин, разоряющий Ветрона по заданию
Лукавина, произносит лицемерные слова:

Но есть же изверги, которые играют
Затем, что разорять друзей своих желают,
Которые живут бесчестною игрой
И к ломберным столам спешат, как на разбой:
От эдаких людей пусть небо нас избавит! [9, c. 471]

Выведенный в финале на чистую воду, Змейкин собирается
мошенничать по ярмаркам.

В 3 действии мы застаем Ветрона за игрой в карты. Отвлеченный
приходом дядюшки от игры, он произносит: «я пойду играть: без
дела скучно» [9, c. 468]. В приведенной реплике обращает на себя
внимание введение мотива, чрезвычайно характерного для русской

Проявление этой тенденции мы наблюдаем и у Шеридана, и, вслед
за ним, у Писарева.

При сопоставлении двух комедий обнаруживается также
некоторое родство стилевых приемов. Речевые партии героев у
Писарева, как и у Шеридана, испытали ощутимое влияние
сентиментально-мелодраматической эстетики.

Мария. <…> я достаточно наслышалась о нем (Чарльзе. – И. А.),
чтобы убедиться, что он не достоин моего чувства. Но, если мой
разум сурово осуждает его пороки, мое серце все же подсказывает
мне сострадание к его несчастиям, и винить себя за это я не могу
[12, с. 299].

В мелодраматическом стиле выдержан целый ряд реплик героев
Писарева.  Лукавин, прикрывая свое коварство лицемерными
фразами, фарисействует:

Кто позабыл свой долг, родство, благодеянья,
Кто простирал свои преступные желанья
На дочь, сестру или жену своих друзей,
Тот должен изгнан быть из общества людей
И не терпим нигде, подобно лютой язве. [9, с. 508] (здесь

и далее курсив в цитатах мой. – И. А.)
Здравосудов грозит Лукавину:
Так завтра ж вся Москва дела твои узнает!
Не может и закон казнить иных людей,
Но мненье общее законов всех сильней:
Оно тебе отмстит за дядю и за брата.
Иди! Беги от нас, чудовище разврата! [9 , с. 531]

Подобная стилевая контаминация в комедиях обоих авторов
объясняется переходным характером современной каждому из них
историко-культурной ситуации, в которой в напряженный диалог
вступают старые и новые художественные тенденции. Для пьесы
Писарева одной из таких тенденций стало воздействие стилистики
русской сентиментальной драмы, вступившей в первой четверти XIX
века в новый этап развития в творчестве Н. Н. Сандунова, Н. И.
Ильина, Ф. Ф. Иванова и др.

Как известно, важнейшую роль в интриге пьесы Шеридана играет
знаменитая кульминационная сцена с ширмой. У Писарева она
решена в подчеркнуто водевильном ключе. Согласно ремарке,
Досажаев и Ветрон крадутся к ширме, за которой якобы спрятана
торговка (на самом деле – молодая супруга первого), а Лукавин
всячески пытается их отвлечь, затем «берет обоих за руки», они же
«свободными руками толкают ширмы и роняют их» [9, c. 496].
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культура английского острословия и иронической афористики.
Русская комедия оказалась не менее остроумной, ярко проявив
талант автора в этой сфере. Однако в ряде случаев обаяние острот
Шеридана оказалось столь велико, что Писарев воспроизводит их
почти буквально.

Сэр Оливер Сэрфес. Так, но какое обеспечение могли бы вы
предложить? Земли у вас нет, я полагаю?

Чарльз Сэрфес. Ни горсточки, ни травинки; вот разве в цветочных
горшках за окном [12, с. 308].

Здравосудов
Так вы бы заложили
Деревню, иль земли...

Ветрон
Деревни – прежде были,
Земля ж – осталася в цветочных лишь горшках [9, c. 462].

В точном воспроизведении Писаревым особого стиля
коммуникации светских гостиных, основанного на игре слов,
актуализации переносных значений фраз, утонченности насмешки,
ощущается влияние «легкой», или «светской» комедии, чрезвычайно
популярной в русской культуре 1820-х годов.

Переделка Писарева обладала рядом несомненных
достоинств: сценичностью, яркими полнокровными характерами,
комизмом,  мастерски построенными диалогами, отсутствием
откровенной назидательности. По свидетельству современников,
она имела большой успех и в течение ряда лет вплоть до
середины 30-х годов  XIX века ставилась на сценах Московского
и Петербургского театров. В спектаклях играли выдающиеся
актеры этой эпохи: М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, А. М. Сабуров,
Н. В. Репина, А. М. Колосова.

Сюжет «Школы злословия» оказался очень удобным для живых
зарисовок современного Писареву быта и общественных нравов.
Обращение русского комедиографа к основным фабульным узлам
пьесы Шеридана в новых социокультурных условиях ставило своей
целью акцентуацию определенных сторон социальной жизни России
первой трети XIX столетия, специфики общественного сознания эпохи,
сатирическое освещение нравов и духовного состояния
современного автору общества, его культурных запросов. Писарев
адаптирует проблематику «Школы злословия» к отечественной
действительности и диагностируют расхождение современного ему
дворянского общества с истинными ценностями, следование ложным
идеалам, духовную пустоту, суетность, злоязычие, нравственную

литературы описываемого периода: сопряжение карточной игры с
«делом». Возникновение этого мотива в русской литературе отразило
определенные социокультурные процессы, имевшие место в России
XVIII – первой половины XIX века: с одной стороны, особую роль в
русской культуре играло понятие «дело», оказывающееся «каждый
раз при смене культурной парадигмы <…> в эпицентре полемики
“отцов и детей”» [8, с. 190], с другой – были широко распространены
карточные игры,  и это обстоятельство приводило к «неизбежной
экспансии карточного досуга в сферу социально значимой
деятельности, вплоть до отождествления карточной игры с делом»
(подробнее об истоках и структуре мотива «дело = карты» см.:
[8, с. 190-210]).

В писаревской интерпретации легкомысленного героя появляется
черта, которой был лишен его английский собрат, – мотив скуки,
вносящий добавочные коннотации. Отказываясь продать портрет
дядюшки, Ветрон произносит: «Как скучно! Не продам, уж я тебе
сказал» [9, c. 467]. Отдавая часть вырученных от продажи портретов
денег для помощи бедному родственнику, говорит слуге:

Но вот пятьсот рублей.
Порфирий, отнеси их Вельскому скорей:
Он бедный человек, родня и мне наскучил.
<…> Иди, а я пойду играть: без дела скучно [9, c. 468].

Таким образом, на фигуру светского повесы падает отсвет образа
романтического скучающего героя, столь характерного для русской
литературы 1820-х годов.

Мотив скуки неожиданно появляется и в обрисовке характера
Лукавина:

Лукавин (один)
Как скучно с бедною роднёю толковать!
Как будто должен я всех нищих содержать [9, c. 475].

Однако он не имеет ничего общего с мотивом, маркирующим
образ разочарованного героя русского романтизма: «скучно» для
Лукавина в данном контексте синонимично понятию «докучно», т. е.
хлопотно.

Появление в пьесе Писарева названных мотивов (карт, нечистой
игры, карточной игры как «дела», скуки), таким образом, было
обусловлено общественным климатом России, всей атмосферой
русской жизни первой половины XIX века и делало «Лукавина» истинно
русской комедией.

«Школа злословия» привлекала каскадом острот, была исполнена
неподражаемого юмора. За Шериданом стояла многовековая



1716

9. Писарев А. И. Лукавин / А. И. Писарев //  Стихотворная комедия
конца XVIII – начала XIX в. Вст. статья, подг. текста и примечания
М. О. Янковского. –  М. ; Л. : Советский писатель, 1964. – С. 439-549.

10. Стенник Ю. В. Комедия 1800 – 1820-х годов / Ю. В.Стенник //
История русской драматургии. XVII – первая половина XIX  века. –
Л.: Наука, 1982. – С. 221-238.

11. Шаховской А. А. Предисловие к «Полубарским затеям» /
А. А. Шаховской // Сын Отечества. – 1820. – № 13. – С. 11-26.

12. Шеридан Р. Б. Драматические произведения / Р. Б. Шеридан. – М.:
Искусство, 1956. – 484 с.

13. Янковский М. О. Стихотворная комедия конца XVIII – начала
XIX в. / М. О. Янковский // Стихотворная комедия конца XVIII – начала
XIX в. Вст. статья, подг. текста и примечания М. О. Янковского. – М.;
Л. : Советский писатель, 1964. – С. 5-66.

несостоятельность. Герои комедии Писарева, ведущие генетическое
родство от персонажей «Школы злословия», приобретают вполне
индивидуальные и в то же время национально-обусловленные черты.
Кроме того, в рассмотренной пьесе обнаруживаются сюжетные
элементы, которые отражают особенности эстетической позиции
русского драматурга и индивидуальное своеобразие его стиля.
Отталкиваясь от сюжета Шеридана, Писарев создает вполне
самостоятельную пьесу, которая рождается на пересечении жанров
и стилей (сатирическая комедия, «светская» комедия,
сентиментальная драма, водевиль).

«Лукавин» – не единственная русская пьеса, написанная под
воздействием шедевра Шеридана. Не без влияния последнего
созданы комедия Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды»
(1815), «Говорун» (1817) Н. И. Хмельницкого. Думается, что и
некоторые сцены «Горя от ума» (в частности, те, где наглядно показан
механизм рождения сплетни и роль в нем глухоты) тоже несут на
себе печать воздействия «Школы злословия». Но это уже тема иного
исследования.
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засобами спеціального комп’ютерного устаткування ефекту
присутності людини в цьому об’єктному середовищі (відчуття
простору, відчуття і так далі), єдності, що супроводжується
відчуттям, з комп’ютером [1, с.123].

«Поняття віртуальної реальності ґрунтується на концептах
«присутності» і  «телеприсутності» [4, с. 3], яке передбачає
занурення (immersion) в уявне середовище або простір,
створений комп’ютерними технологіями. Таким чином, індустрія
розваг (масс-медія, кіно, телебачення) є одним з шляхів
розвитку віртуальної реальності. Віртуальні світи часто
виступають під різними іменами, такими як «Кіберпростір»,
«Мережа» або «Матриця» - це сфера інформації, отримана за
допомогою електроніки, велика електронна мережа, в якій
зібрані віртуальні реальності [3, с. 30].

У літературі ідея віртуальної реальності як «кіберпростір» –
cyberspace – (від кібернетика і простір) вперше було введено
саме В. Гібсоном в новелі «Палаючий Хром» («Burning Chrome»),
яку було надруковано в 1982 р. в журналі Омні, а пізніше
розгорнуто в романі «Нейромант» («Neuromancer», 1984). В. Гібсон
вважається засновником стилю «кіберпанк» – стилю, який зробив
жанрову революцію в американській літературі 1970 –1980-х рр.:
одним з формантних елементів художнього світу авторів, які
репрезентували цей напрям в контексті  маргінальної
контркультури, стає віртуальна реальність.

В. Гібсон, при гострому сюжеті насичував твори описами
гаджетів. Він пророкував, що центром постіндустріального
суспільства стане Японія. Рушійною силою глобалізації бачив
діяльність транснаціональних корпорацій. При цьому, світ
майбутнього в описі В. Гібсона – не дуже приємне місце. Життя
суспільства в ньому повністю підпорядковане інтересам
ворогуючих корпорацій. Проза Гібсона має яскраво виражений
соціально-психологічний і соціально-філософський характер, він
вважається одним з кращих стилістів сучасної американської
літератури. Твори письменника в основному є футуристичними
розповідями, що оповідають про широке проникнення у
майбутньому в життя людей кібернетики, про вплив нової,
створеної комп’ютером «реальності» на людство.

Трилогія В. Гібсона «Кіберпростір»  (Cyberspace Trilogy, 1984-1988)
також її називають «трилогією мурашника» («The Sprawl trilogy»: «Neu-
romancer», «Count Zero», «Mona Lisa Overdrive») захопила мільйони
читачів.

УДК 821. 111
Біляєва О.В.,

викладач кафедри англійської мови
Кримського інженерно-педагогічного університету

Образи простору віртуальної реальності
в романі В. Гібсона «Граф Нуль»

У сучасній культурі інформаційні технології зайняли провідне
місце, на першому плані постає нова форма передачі і сприйняття
даних, пов’язана з використанням сучасних технологій створення
віртуальної реальності: це телебачення, кіноіндустрія, комп’ютер,
Інтернет, спроможні сьогодні переконливо моделювати цілком
фантастичні художні простори. Оскільки художня література
відображує в тій чи іншій мірі навколишню дійсність, це явище
художники слова прагнуть описати або представити в своїй творчості
також.

Хронотоп, образи простору в художніх творах досліджувалися
неодноразово вченими, проте кіберпростір, тобто простір віртуальної
реальності не розглядався, у зв’язку з цим, дослідження роману
відомого канадського письменника-фантаста В. Гібсона здається нам
актуальним.

Мета: дослідити особливості предметного середовища простору
віртуальної реальності в романі Вільяма Гібсона «Граф Нуль»,
кіберпростір, який є одним із основних елементів особливого
художнього світу автора.

У стереотипах масової культури віртуальна реальність
асоціюється з розвитком комп’ютерних технологій і так званою
«кіберкультурою». Комп’ютерна віртуальна реальність
сприймається як новий спосіб збагнення дійсності й оволодіння
нею, оскільки новітні технології в мережі вже дозволяють вести
мову про створення особливого віртуального світу – кіберпростору,
в якому реалізується ефект повної присутності шляхом поєднання
графічної динаміки з можливістю безпосереднього впливу на
реальні події.

У технологічному аспекті віртуальна реальність є технічно
сконструйованим за допомогою комп’ютерних засобів
інтерактивним середовищем породження і операції об’єктами,
подібними реальним або уявним, на основі їх тривимірної графічної
вистави, симуляції їх фізичних властивостей, симуляції їх здатності
дії і самостійної присутності в просторі, а також створення
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допомогою тродов вже в готові програми і переглядати їх, це нагадує
сучасне телебачення або фільми в 3D. Одним з таких пристроїв є
симстім (модель, що стимулює), засіб масової інформації і
популярний спосіб розваги у віртуальній реальності.

Марлі наділа пластмасові троди, увіткнула штекер в
підлокітник крісла, і із зітханням вставила касету в проріз поряд з
рознiмачом. Внутрішність човника «Джей-ей-Ель» розчинилася в
сяянні егейської блакиті, і на в очах в Марлі в безхмарному
піднебінні проступили заголовні букви елегантного шрифту:
«ВИЩИЙ СВІТ ТЕЛЛІ ІШЕМ [2]. Теллі Ішем – образ «Золотої
Дівчинки без віку», вбудований в стім-реальність з часів першої
хвилі нової мас-медіа. За допомогою цього пристрою можна увійти
до симстім записів іншої людини і відчути себе ним. «Тепер же
Марлі виявила, що вона замкнута в загорілому, гнучкому тілі Теллі
з його приголомшливо комфортабельним сенсорним сприйняттям.
Теллі Ішем вся ніби світилася здоров’ям і силою, вдихаючи
глибоко і вільно, її граціозне тіло – шкіра, м’язи, кістки, - здавалося,
ніколи не відчувало напругу.<…> Увійти до її симстім-запісів - це
як зануритися у ванну досконалого здоров’я, відчути весну у
високих ключицях і округлість грудей  під шовковистою
єгипетською бавовною простенької білої блузи» [2].

В майбутньому, яке зображується В. Гібсоном, можна
занурюватися у так звані «машинні сни», тобто підключатися до
якогось пристрою і бачити події або іншу реальність. За описом
автора, цей досвід схожий на телевізійну трансляцію, коли
змонтовані кадри мелькають безперервно. У машинних снах
таїться особливе запаморочення, Тернер відчуває напливи нудоти,
але залучившись до досьє бачить «мерехтливий, нелінійний потік
фактів і сенсорних  даних, щось подібне до оповідання,  що
передається за допомогою сюрреалістично обрізаних і
змонтованих кадрів» [2] .  Автор порівнює ці  відчуття з
«американськими гірками»: «коли екіпаж наздогад застигає то в
одній, то в іншій фазі – свідомість то меркне, то різко вияснюється,
- а між ними стрімкі переміщення, неймовірна частота коливань,
де висота, кут зйомки і її напрям змінюються з кожним биттям
порожнечі. Хіба що переміщення ці за природою своєю не мали
нічого спільного з фізичною орієнтацією, а були швидше
блискавичними змінами в парадигмі і системах символів» [2].

Підключитися до стім-реальності це ще один із способів втечі
від дійсності, побувати там і побачити те, що недоступно в реальному
житті, приміряти на себе чуже життя або навіть тіло успішної і

Серед зарубіжних літературознавців творчості автора
присвячені роботи  Л. Олсена, Л.С. Харпер, До. Макгирк, Дж.
Ніколас, Дж. Ханна, Д. Кавалларо. Дослідження у вітчизняній науці
практично відсутні.

«Граф Нуль» («Count Zero», 1986) – другий роман трилогії
«Киберпростір» («Cyberspace»), номінувався на премії Небьюла,
Хьюго, премія Літопису наукової фантастики, та Локус у 1987 р.

«Відважні ковбої комп’ютерних мереж патрають секретні бази
даних. Транснаціональні корпорації ведуть приховані війни за
володіння геніальними вченими. Мільярдер, що мешкає в
змодельованому раї, полює за витворами мистецтва. А жерці культу
вуду у пошуках своїх богів беруть на озброєння самі передові
технології. Це – майбутнє, яке вже на порозі. Це – «Граф Нуль»,
друга книга знаменитої трилогії Вільяма Гібсона «Кіберпростір»,
захопливий і динамічний фантастичний трилер, один з кращих творів
у жанрі «кіберпанк», говориться в анотації видавництва.

Дія роману відбувається в майбутньому, керованому
корпораціями, де інформацією обмінюються в кіберпросторі. В
романі три незалежні сюжетні лінії, які плавно об’єднуються до
кульмінації оповідання. Головний герой центральної сюжетної лінії
Боббі Ньюмарк, ковбой-початківець, з кодовим ім’ям Граф Нуль і
найманець Тернер, якого найняли допомогти відомому вченому
уникнути контракту з великою корпорацією і перебігти на сторону
іншої корпорації. Замість цього, Тернер допомагає дочці ученого,
Енджі Мітчелл втекти з корпорації. У її мозок імплантували
біомеханізми, що дозволяє їй проектувати свою свідомість в
кіберпростір і сканувати штучні інтелекти в кіберпросторі. Перш
ніж залишити роботу найманця, Тернер допомагає їй втекти до
жерців вуду, які співробітничають з «богами» кіберпростору.
Пізніше з’ясовується, що ці «боги» конструкти є новими
створеннями Зимової Безмовності, яка почала поглинати матрицю
з часів своєї втечі в романі «Нейромант».

Герої роману «Граф Нуль» також залучаються до декі (англ. cy-
berspace deck – пристрій, який використовується для підключення
до матриці). Матриця це електронний простір, віртуальна реальність,
яка виглядає інакше за реальний світ, автор зображуючи цій простір,
створює особливий світ у тексті, також у романі є певний набір образів
для створення уявлення про віртуальність та інфопростір.

Кажучи про електронну реальність, перш за все, слід зазначити
стім-пристрої, які забезпечують занурення у віртуальну реальність,
а саме можна залучатися до кіберпростору і просто включатися за
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«Він опритомнів на мокрій мостовій дивного міста, позаду
якого було море. Він відмітив церкву зі шпилями, безумними
ребрами і спіралями фанерованого каменя, фонтан у вигляді
ящірки, ії боки були викладені зі шматочків битого фарфору. Рядом
Боббі побачив квіткову клумбу, квіти на очах в’янули, трава сіріла
і розпадалася в пил, і саме повітря над клумбою закручувалося
дрібними  смерчами» [2].

Це все ще була віртуальна реальність, Боббі так и не зміг
повернутися із кіберпростору, в якій частині кіберпростору він
опинився, для читача доки неясно, його історія продовжиться
в наступному романі трилогії, але в реальному житті Боббі
зникнув.

Для героїв залучення до віртуальної реальності позначало саме
занурення в якийсь інший простір, вихід з реальності, яка
порівнюється з баскетбольним кошиком, що світиться і
зменшується». Простір віртуальної реальності і образи в ній
змінюються залежно від даних, заданих на комп’ютері управління.
Одіозна фігура всієї трилогії Фінн відзначає, що в кіберпросторі є
трони і домени, він говорить про них загадково, як про живі предмети.
«Так, щось там є. Примари, голоси.  А чому б і ні? У океанах є
русалки і інша дурниця, а у нас тут море кремнію, розумієш?» [2] Зі
слів Фінна кіберпростір – «просто прекрасно виконана галюцинація,
яку ми всі погодилися мати, – це наш кіберпростір», але кожен, хто в
нього залучається, відчуває, що  це  – цілий всесвіт» [2]. Та й сам В.
Гібсон відзначав, що віртуальна реальність – це галюцинація, до
якої мільйони людей залучаються.

Слід зазначити основною просторовою символікою кіберпростору
в романі є швидше за все занурення по вертикалі вниз. О. Шпенглер
корелював простір перш за все з глибиною, переживання світу
пов’язане виключно з феноменом глибини – дали або віддаленості.
Здебільшого В. Гібсон уявляє процес занурення у віртуальну
реальність як прохід крізь тунель, це перехід у щось інше, це чужий
для людини простір. Кіберпростір представлений у вигляді
геометричних фігур (квадрат, тонкі лінії). Але властивості кіберпростору
сполучають дуальні ознаки відкритого і закритого простору. Закритий,
який навпаки символізує щось рідне, затишне, безпечне, наприклад
кімната з меблями або місто, відкритий простір, наприклад море. Також
зустрічається образ вітру: це і непереносний вітер, гарячий сирий
вітер і повітря, що закручувалося дрібними смерчами, який в романі
може сприйматися як дух часу та уособлення змін, принаймні для
головного героя.

знаменитої людини або придуманого образу. Технічний прогрес в
ХХ столітті запропонував людству відхід від реальності за
допомогою телебачення, відео систем,  розвиненого
кінематографа, але натомість чоловік отримав гостру форму
відчуженості і самотності.

Майбутнє, що описується В. Гібсоном, пропонує ще жорстокішу
реальність, численні технічні засоби швидкої і легкої передачі даних,
обміну інформацією, проведення дозвілля за допомогою занурення
у віртуальність, проте це не зближує людей і не відміняє кризу
відчуженості, страх і безсилля перед потужною машиною влади
невидимих корпорацій, що ховаються в кіберпросторі.

Говорячи про простір віртуальної реальності, слід відзначати,
що в другій книги трилогії, кіберпростір постає у вигляді
абстрактної архітектури. Джаммер, залучившись до декі, може
бачити дані топографії: «Хребти і шпилі інформації, потужні фортеці
корпоративних баз - ось він, псевдоландшафт кіберпростору»,
говорить він. Він уповільнював швидкість доки вони, здавалося,
«не зависли,  і почали парити» [2]. Окрім форми кіберпростору,
В. Гібсон представляє його колір, з деякими елементами фізичного
світу, наприклад подих вітру і запах. «Тепер вони ніби встали на
невидимий якір, тоді як ціла секція кіберпростору розплилася,
що ставала молочно-білою» [2].

Ковбой Бобби Ньюмарк, занурившись в іншу реальність,
відчуває, що реальність над ним вирушає далеко, зменшується
і світиться як «баскетбольна корзина», як «квадрат кіберпростору
прямо перед ним нудотно завібрував, і Боббі  опинився в дуже
просторових апартаментах, де контури низьких меблів були
підкреслені тоненькими лініями блакитного неону. Перед ним
стояла жінка, точніше, декілька мультяшних карлючок, що
світяться, складених в жіночу фігуру» [2]. Боббі хотілося
закричати, померти – все що завгодно, аби позбавитися від
голосів, від непереносного вітру, який раптом задув з сірих рваних
дір, від цього гарячого сирого вітру із запахом чогось, що він не
міг розпізнати». <…> «Він кричав, крутився, засмоктуваний в
жерло білого льодового тунелю, що очікувало їх... Масштаби
тунелю були просто непомірні,  безмежні,  ніби вся кібернетична
мегаструктура, вся та,  що створена в гратах всіма
транснаціоналами, разом скинула свою вагу на Боббі Ньюмарка»
[2]. Це знову тунель, як і в романі «Нейромант» був коридор. Що
стосується часу, занурення може бути як плавним і непомітним
так й дуже швидким, та може і зовсім встати, зависнути.
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Феномен трансатлантической литературы:
к постановке проблемы

Актуальность. В век глобализации и прозрачности границ
начинают пересматриваться многие устоявшиеся понятия, как
жизненные, так и научные. Само определение «зарубежная
литература» утрачивает свою однозначность и становится
расплывчатым и неопределенным, что побуждает литературоведов
все чаще прибегать к термину И.В. Гёте – «мировая литература». В
то же время возникновение новых жизненных реалий и их отражение
в литературе напрямую или косвенно служат появлению новых
литературных концептов. Одним из таких феноменов является
трансатлантизм.

Поиском трансатлантических связей сегодня активно
занимаются ученые, принадлежащие совершенно разным
отраслям человеческих знаний. С 2002 года существует
организация, призванная освещать проблемы трансатлантизма:
Ассоциация Трансатлантических Исследований (Transatlantic
Studies Association) [4], которая является организатором
международных конференций по этим вопросам и официальным
издателем ежеквартального журнала «Трансатлантические
исследования» (The Journal of  Transatlantic Studies) [5],
публикующего научные статьи по следующим дисциплинам:
политические науки, международные отношения, экономика,
защита окружающей среды, история, география, и некоторым
другим. Не последнее место в данном издании занимают работы
ученых-трансатлантистов по культуре и литературе.

Научная новизна. Понятие о трансатлантической культуре
(Trasatlantic Culture), а, следовательно, трансатлантической
литературе (Trasatlantic Literature) как одной из ее главных
составляющих, в зарубежной критике появилось сравнительно
недавно [1]. Исследования, касающиеся литературного
трансатлантизма, очень разношерстны, а их авторы до сих пор не
пришли к единому мнению относительно того, что же именно стоит
понимать под трансатлантической литературой.
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Кстати, именно причины «переезда» за океан того или иного
автора могут служить своеобразным критерием для формирования
классификации трансатлантизма как биографического и творческого
явления – мотивационной. Соответственно трансатлантизм может
подразделяться на эскапический (политический, идеологический,
романтический, материалистический и др.), изгнаннический (расовый,
национально-этнический, религиозный, политический, идеологический
и др.), целеполагающий (целенаправленный, окказиональный),
эстетический и т.п. в зависимости от побудительного мотива.

Трансатлантизм также может быть рассмотрен и с точки зрения
его успешности или неуспешности в смысле интеграции автора в
новое литературное пространство. Это явление может быть
подвергнуто изучению и под углом «векторности»: моновекторный,
мультивекторный, реверсный. Еще одним немаловажным
критерием для отбора материала может служить и факт смены языка.

Оговоримся, что наличие одного критерия еще не относит того
или иного автора к «трансатлантистам», но, тем не менее, позволяет
упомянуть о нем в контексте изучаемой нами проблемы. И лишь
сочетание нескольких упомянутых черт в личной и творческой судьбе
писателя дает исследователю право на рассмотрение его наследия
в контексте трансатлантической литературы.

Начать историю собственно трансатлантической литературы мы
бы хотели с 1774 года – времени прибытия на Североамериканский
континент английского писателя и философа Томаса Пейна, (Thomas
Paine, 1737–1809). Томас Пейн, впоследствии прозванный «крестным
отцом США», стал автором судьбоносного для всего американского
народа памфлета «Здравый смысл» (Common Sense, 1776), полного
сепаратистских идей и, в результате, поспособствовавшего разрыву
Америки с Англией и обретения национальной независимости США.
Имя этого английского писателя по праву принадлежит американской
истории и литературе.

Томас Майн Рид (Thomas Mayne Reid, 1818–1883), неоднократно
посещавший Североамериканский континент, обогатил английскую
литературу произведениями, основанными на американском
историческом, культурном и этнографическом материале. Творчество
именно этого автора дало предпосылки для возникновения терминов
«англо-американская литература» и «англо-американский писатель»,
которые, безусловно, принадлежат к терминологическому аппарату
трансатлантизма.

Джозеф Редьярд Киплинг (Joseph Rudyard Kipling, 1865–1936),
чьи путешествия по Северной Америке и пересечение Атлантики в

Интересна в этом контексте вышедшая в 2006 году монография
литературоведа Тима Фулфорда «Романтические индейцы: исконные
американцы, британская литература и трансатлантическая культура
1756-1830 годов» [2], автор которой утверждает, что, по сути, вся
американская литература может считаться траснатлантической,
поскольку в разные исторические периоды она «завозилась» в
Америку из Старого Света эмигрантами или создавалась прямыми
потомками этих эмигрантов. С определенной точки зрения так оно и
есть, и все же этот обобщающий тезис, на наш взгляд, очень далек
от бесспорного.

Профессор Адам Лифши в своем исследовании «Спектры
завоевания: отсутствие туземцев в трансатлантических литературах»
[3] относит начало трансатлантической литературы еще ко временам
Колумба и других первооткрывателей, трактуя концепт «Америка»
не в качестве названия определенной страны или континента, но как
основополагающий «текст», создаваемый ее завоевателями. Это
научное предположение также не лишено оснований.

Очевидно, что сущность трансатлантизма как
литературоведческого концепта все еще остается дискуссионной и
лишь обретает свои очертания, однако, уже сейчас можно определить
трансатлантическую литературу как литературу, появившуюся в
результате интенсивного взаимодействия литературных процессов
Старого и Нового Света. Это взаимодействие нашло свое отражение
во взаимовлиянии, взаимопроникновении, притяжении и отторжении,
ассимиляции и поглощении литературных традиций двух континентов,
а также двунаправленной эмиграции не только отдельных авторов,
но и миграции целых литературных направлений.

Несмотря на отсутствие четкого определения, характеризующего
данный феномен, трансатлантизм уже имеет достаточно давнюю
историю. Начиная с ХIХ века, когда у литераторов появилась
возможность более свободного трансокеанического
перемещения, они стали практиковать разного рода поездки,
путешествия и вояжи по ту сторону Атлантики. Причем как
писателям-европейцам, так и писателям-американцам в равной
мере были интересны и полезны эти «экспедиции» за
вдохновением, новыми впечатлениями и опытом.

Позже отдельные авторы по тем или иным личным и творческим
мотивам стали пересекать Атлантику с целью непосредственной
интеграции в инокультурное, а порой и иноязычное пространство.
Творчество именно этих писателей и породило феномен
трансатлантической литературы, как уникального явления ХХ века.
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Лоуэлл (James Russell Lowell, 1819–1891), Генри Брукс Адамс (Henry
Brooks Adams, 1838–1918), Теодор Драйзер (Theodore Herman Albert
Dreiser, 1871–1945), Роберт Ли  Фрост (Robert Lee Frost, 1874–1963),
Эрнест Миллер Хемингуэй (Ernest Miller Hemingway, 1899–1961), за
которыми последовали и другие литераторы. Некоторые из них жили
в Старом Свете подолгу. Так, например, Джеймс Рассел занимал
пост посла США в Великобритании в течение 5 лет, Эрнест Хемингуэй
неоднократно принимал участие в европейских военных конфликтах,
а Теодор Драйзер по персональному приглашению посещал
Советский Союз.

Однако все упомянутые случаи были лишь эпизодическими
экскурсиями «по ту сторону океана», а не тотальной сменой места и
образа жизни. Первым автором, сознательно принявшим подобное
решение – уехать жить за океан – стал Генри Джеймс (Henry James,
1843–1916), который с 70-х годов XIX века поселился в Европе, а в
1915 г. получил британское подданство.

Эзра Уэстон Лумис Паунд (Ezra Weston Loomis Pound, 1885–
1972), глава американского и европейского имажизма, большую часть
своей жизни жил и работал в Европе, где и обрел непререкаемый
литературный авторитет и снискал писательскую славу. Писатель
похоронен в Италии. Европейцы по праву считают его «своим».

Гертруда Стайн (Gertrude Stein, 1874–1946), американская
писательница и теоретик литературы, большой друг Э. Хемингуэя, с
1902 года постоянно проживала в Париже, объединив вокруг себя
как европейских, так и появлявшихся наездами американских
авторов.

Томас Стернз Элиот (Thomas Stearns Eliot, 1888–1965),
уроженец США, также переехал в Европу и закончил свои дни в
Лондоне, явив собой еще один пример успешного англо-
американского творчества.

Джеймс Артур Болдуин (James Arthur Baldwin, 1924–1987), автор
скандально известного, целиком трансатлантического по сути своей
романа «Комната Джованни», в зрелом возрасте покинул США и до
конца жизни осел в Европе, в Париже, сохранив за собой и право
писать по-английски, и звание американского писателя. Несмотря
на это, Джеймс Болдуин также может быть рассмотрен как одна из
ключевых фигур трансатлантической литературы ХХ века.

Этель Лилиан Войнич (Ethel Lilian Voynich, 1864–1960), автор
знаменитого «Овода», также избрала своим новым домом
Соединенные Штаты Америки, несмотря на успешную писательскую
карьеру в Англии.

80-х годах XIX века нашли свое непосредственное отражение как в
его поэзии, так и в прозе, также не может не быть упомянут в контексте
истории трансатлантической литературы.

Английские классики XIX века Чарльз Диккенс (Charles John Huffam
Dickens, 1812–1870), Уильям Мейкпис Теккерей (William Makepeace
Thackeray, 1811–1863), а позднее Оскар Уайльд (Oscar Fingal
O’Flahertie Wills Wilde, 1854–1900) и Бернард Шоу (George Bernard
Shaw, 1856–1950) предпринимали так называемые «лекционные
турне», очень способствовавшие росту популярности их
произведений в Новом Свете. С американской стороны в Англии с
огромным успехом выступал с публичными лекциями Марк Твен (Mark
Twain, 1835–1910). Это был своеобразный творческий обмен,
сближавший  читательскую аудиторию и критическую мысль по обе
стороны Атлантики.

Среди британских авторов, посещавших заокеанские земли на
рубеже веков и в ХХ веке, нельзя не упомянуть имена Энтони
Троллопа (Anthony Trollope, 1815–1882), Роберта Льюиса Стивенсона
(Robert Louis Stevenson, 1850–1894), Сэмюэла Батлера (Samuel But-
ler, 1835–1902), Уильяма Сомерсета Моэма (William Somerset
Maugham, 1874–1965), Дэвида Герберта Лоуренса (David Herbert
Lawrence, 1885–1930), Джона Бойнтона Пристли (John Boynton
Priestley, 1894–1984), Грэма Грина (Henry Graham Greene, 1904–1991)
и многих других.

На волне этих путешествий и обретенного за океаном опыта
рождались произведения, считающиеся сейчас первыми образцами
трансатлантической литературы. Эти книги имели разную
читательскую судьбу. Не обходилось и без курьезов.

Так, например, Диккенс после путешествия в Америку, где
публика встретила его с горячим энтузиазмом, написал роман «Жизнь
и приключения Мартина Чезлвита» (The Life and Adventures of Martin
Chuzzlewit, 1843), по сути представляющий собой едкую пародию
на быт и нравы американцев. Книга вызвала восторг в Англии и
бурную обиду у американского читателя.

Американец Джек Лондон (Jack London, 1876–1916), неутомимый
путешественник и профессиональный моряк, в 1902 году в свою
очередь посещает столицу Англии. Эта поездка снабдила его богатым
материалом для работы над книгой эссе «Люди бездны» (People of
the Abyss, 1903), имевшей впоследствии немалый успех в США, и
оставившей равнодушными британцев.

Европу в разное время и по разным причинам посещали также и
такие выдающиеся американские писатели как Джеймс Расселл
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писатель французский, и Иосиф Бродский, также успешно
практиковавший творческое русско-английское двуязычие. Однако
лишь в отношении последнего можно говорить о явлении
трансатлантизма.

Стать англоязычным писателем Набокова вынудили
обстоятельства жизни, очень похожие на те, которые заставили его
еще совсем молодым покинуть родину: это было бегство. Из России
Набокову пришлось уехать в 1919 г., спасаясь от большевиков, а в
1940 г., когда над Францией, где писатель тогда проживал, нависла
угроза гитлеровского нашествия, Набоков, спасая жену и сына,
эмигрировал в Америку. М.Н. Виролайнен в одной из статей,
посвященных феномену набоковского билингвизма, так комментирует
эту смену языка: «Переход Набокова на английский язык имеет
простое биографическое объяснение: писателю нужен читатель.
Языковые возможности Набокова позволили ему завоевать обширную
англоязычную аудиторию и вместе с нею – мировое имя» [6, с. 261].
Отныне писатель не будет совмещать английский с русским языком,
английский полностью вытеснит и заместит собой русский. Таким
образом, перейдя на английский, Набоков становится полноценным
американским писателем, а место действия в его романах обретает
постоянную (за редким исключением) американскую локализацию.

В интервью телевидению Би-Би-Си (1962) Набоков признается,
что его переход на английский язык был «очень сложным»: «Личная
моя трагедия, –  которая не может и не должна кого-либо касаться, –
это то, что мне пришлось отказываться от родного языка, от природной
речи, от моего богатого, бесконечно богатого и послушного мне
русского слога ради второстепенного сорта английского языка» [7,
с. 572]. Здесь же Набоков утверждает, что «чувствует себя русским»
писателем [7, c. 570].

Однако позднее, в интервью журналу «Playboy» (1964) на вопрос
о его «национальной принадлежности» Набоков ответил: «Я
американский писатель, родившийся в России и получивший
образование в Англии, где я изучал французскую литературу, прежде
чем провести пятнадцать лет в Германии. Я приехал в Америку в
1940-м и решил стать американским гражданином, сделать Америку
своим домом. Вышло так, что я с самого начала повстречался с
лучшим, что есть в Америке, – с ее богатой интеллектуальной жизнью
и непринужденной, доброжелательной атмосферой. Я окунулся в ее
великие библиотеки и в ее Большой каньон. Я работал в лабораториях
ее зоологических музеев. Я приобрел больше друзей, чем у меня
когда-либо было в Европе. Мои книги – старые и новые – нашли

Пэлем Грэнвил Вудхауз (Pelham Grenville Wodehouse, 1881–1975),
писатель-сатирик, уроженец и рыцарь Британской Империи, 1955 году
получает гражданство США и поселяется в Америке, где проживет
до конца дней. Благодаря тому, что его долгий творческий путь
разделяется по географическому (а не языковому) принципу,
Вудхауза определяют как англо-американского писателя, что дает
нам все основания рассматривать его творчество в контексте
трансатлантической литературы.

Уистен Хью Оден (Wystan Hugh Auden, 1907–1973), успешный
английский поэт, эмигрировал в США, где и были созданы его самые
яркие произведения, сделавшие его имя всемирно известным.

В целом, оглядываясь на историю литературы минувшего века,
можно заметить, что многие авторы пересекали Атлантический океан
по тем или иным причинам, с теми или иными результатами, но все
же одним из самых ярких представителей трансатлантической
литературы может считаться, безусловно, Владимир Набоков (1899–
1977).

В судьбе и творчестве Набокова буквально сконцентрированы
все те составляющие парадигмы трансатлантизма, о которых было
упомянуто ранее. Здесь и эскапизм, и невероятный успех,
пришедший к писателю в чужой культурной среде, на иных
географических просторах, и пересечение Атлантики (причем
неоднократное), и смена языкового пространства.

Подчеркнем, что факт смены языка сам по себе еще не является
показателем, относящим того или иного автора к трансатлантической
литературной традиции. Известно, что в истории мировой литературы
и до Набокова были прецеденты, когда по тем или иным причинам
писатель переставал довольствоваться родным языком и переходил
на другой, становясь, наконец, знаменитым.

Начало этой традиции было положено поляком Теодором Юзефом
Конрадом Корженёвским, прославившимся под именем английского
писателя Джозефа Конрада. Однако следует оговориться, что по-
польски он никогда не писал, Атлантику не пересекал, а стало быть,
упоминается в данном контексте с определенной натяжкой.

Тем не менее можно назвать имена как минимум трех писателей
(два из которых были современниками Набокова, а третий – его
страстным почитателем), чей творческий путь разбивается по
языковому принципу на два периода: румынский писатель Эжен
Ионеско, ставший всемирно известным как французский классик
театра абсурда, ирландец Сэмюэл Беккет, начавший творческую
карьеру как англоязычный писатель, а завершивший, опять-таки, как
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нескольких превосходных читателей. <…> Стало быть, на треть я
американец» [8, c. 568-569]. Интересно, что Набоков, в начале своего
проживания в Европе планировал возвращение на
Североамериканский континент. В том же интервью писатель
объясняет: «Я живу в Швейцарии по чисто личным причинам –
семейным и некоторым профессиональным, таким, как определенные
изыскания, необходимые для определенной книги. Я надеюсь очень
скоро вернуться в Америку – назад к ее библиотечным полкам и
горным перевалам» [8, c. 570].

Таким образом, Набоков являет собой образец автора,
идеально вписывающегося в модель трансатлантической
литературы. Трансатлантизм Набокова был с одной стороны
национально-этническим, эскапическим и окказиональным (1940),
с другой – эстетическим, целенаправленным и реверсным (1960),
к тому же крайне успешным, несмотря на резкую смену языка и
читательской аудитории. Все это позволяет нам говорить о
Набокове как об одном из ключевых писателей-трансатлантистов
в литературе ХХ века.

Выводы. Трансатлантизм представляет собой малоизученное и
дискуссионное междисциплинарное и кросскультурное явление,
включающее в себя различные аспекты человеческой деятельности.
Трансатлантические связи и взаимодействие двух континентальных
философских и культурных традиций в свою очередь породили
явление трансатлантической культуры и трансатлантической
литературы.

Трансатлантизм как литературное явление может быть рассмотрен
под разными углами зрения и предлагает обширный
исследовательский материал. Процесс пересечения Атлантического
океана литераторами был интенсивным в обе стороны. Многие
английские и американские писатели, уже успевшие заслужить
признание на родине, руководствуясь совершенно разными
мотивами, устремлялись к манящим и неизведанным берегам,
лежащим по ту сторону Атлантики.

Количество текстов и имен авторов, чье творчество может
считаться трансатлантическим, очень велико и требует глубокого
осмысления и научной классификации.
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витівкою богів буде той факт, якщо, врешті - решт, саме твори
цієї мисткині виявляться найважливішими та найживучішими з усіх
витворів словесного мистецтва нашого покоління!» [1, c. 8]. Саме
в цій передмові Андерсон дає одну з кращих у світовому
стайнознавстві характеристик природи художнього новаторства
Гертруди Стайн: «Коли працюєш зі словами, прагнеш добрати такі,
смак яких можна відчути на губах, чий аромат заходить у ніздрі;
гуркітливі слова, які можна накидати у скриню й струснути, щоб
почути різкий дзвін; слова, які, надруковані на аркуші паперу, мов
магніт притягують та утримують погляд; слова, які
вистрибують з-під пера, і їх можна відчути на дотик, попестити,
як пестиш щічку коханої людини. І мені здається, що Гертруді Стайн
удається в усіх тих книгах, у прямому сенсі, повернути слова до
життя» [1, c. 7].

«Географію та п’єси» було перевидано у 1999 році.
«Портрети та молитви» жодного разу не перевидавались. А
«ранні» портрети вийшли після смерті авторки, в першому томі
масштабного проекту Єльського університету «Неопубліковані
твори Гертруди Стайн». Здається, що портретистика Гертруди
Стайн може слугувати своєрідним «лакмусовим папірцем», що
дозволяє більш-менш послідовно простежити напрямок
експериментаторства мисткині.

Гертруда Стайн почала писати портрети приблизно у 1908 році,
коли працювала над «Походженням американців» і, з різним
ступенем інтенсивності, продовжувала створювати їх протягом
усього життя (аж до 1946 року). Можна стверджувати, що
портрети – це чи не єдиний жанр, якому письменниця залишалась
відданою протягом всієї творчої кар’єри, в той час як романи,
п’єси, автобіографії та інші «жанри» то з’являлися, то надовго
зникали з її творчої лабораторії. В результаті утворився своєрідний
«паралельний дискурс» творчості Гертруди Стайн, в якому
найяскравіше проявляється інноваційна програма письменниці;
саме експериментальні портрети вона ставить в центр як своєї
художньої практики, так і теорії мистецтва.

Зазвичай, дослідники говорять про 132 портрети «пера» Гертруди
Стайн, але ця цифра подекуди варіюється, оскільки донині не
визначено чітких критеріїв цього жанру в інтерпретації Стайн. Іншими
словами, проблема полягає вже в тому, які стайнівські твори можна
вважати портретами. По-перше, сама письменниця вносить чимало
плутанини назвами своїх творів (див., наприклад, A Play without
Roses – Portrait of Eugene Jolas), що є наслідком того принципово
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«Портрети та повтори» Гертруди Стайн:
авторська інтерпретація експериментального жанру

Новаторство Гертруди – Стайн дуже важко охопити та усвідомити,
оскільки воно настільки принципове, глибоке та різноспрямоване, що
звичними методами «виміряти» його складно. Письменниця дійсно
намагалася створити «нове» мистецтво, що вписувалося б в оновлену
«композицію» ХХ століття. Вона не хотіла визнавати жодних кордонів
в літературній творчості, починаючи з жанрових. Ймовірно, це одна з
причин, чому таку плодовиту письменницю зазвичай асоціюють з
авторством двох-трьох творів, а все інше просто ігнорують як дещо
«незбагненне» та «нечитабельне». Цей «експеримент без
компромісів» певною мірою зумовлює той парадокс, що Гертруда
Стайн відома передусім як модель багатьох портретів пензля великих
художників, фотографів, мемуаристів, а не як авторка їх портретів,
що вийшли з-під її пера.

В центрі представленої статті – аналіз авторської концепції жанру
«портрету» у контексті еволюції всієї творчості письменниці,
викладеної у теоретичному есе «Портрети та повтори». Тут
Гертруда Стайн виокремлює зі свого творчого доробку певну кількість
творів і, назвавши їх портретами, намагається окреслити кордони
цього важливого для неї «жанру», прояснити ключові стилістичні,
композиційні особливості та логіку еволюції власної портретистки.
Окрім цього ми стикаємось з цілою низкою ключових, програмних
для всієї творчості письменниці явищ.

Портрети Гертруди Стайн зібрано у трьох збірках: «Географія та
п’єси» (1922) (Geography and Рlays), «Портрети та молитви»
(Portraits and Prayers) (1934) та «Двоє: Гертруда Стайн та її брат й
інші ранні портрети [1908 - 12]» (Two: Gertrude Stein and her Brother
and Other Early Portraits). Дві перші збірки було опубліковано за життя
авторки, причому «Географія та п’єси» містить як портрети різних
років, так і твори, які Стайн називає «п’єсами». Окрім усього іншого
це видання відоме тим, що передмову до нього склав Шервуд
Андерсон. У цій передмові він називає Стайн однією з найвидатніших
письменниць ХХ сторіччя: «Якою чудовою та вишукано іронічною
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rhythm of anybody’s personality): «Я писала портрети добре
усвідомлюючи що кожен є собою всередині себе і щось у ньому
можливо все у ньому розкаже про нього все комусь все про те
чим є кожен зсередини і я тоді щиро сподівалася що саме мені
вдасться все це показати» [2, c. 174]. (I wrote portraits knowing
that each one is themselves inside them and something about them
perhaps everything about them will tell some one all about that thing
all about what is themselves inside them and I was then hoping
completely hoping that i was that one the one who would tell that
thing).  Отже, з самого початку в портретах Стайн ставить перед
собою досить амбіційне завдання – віднайти принципово нові
засоби відтворення сутності людини «зсередини», повністю
відкинувши традиційні прийоми характеристики персонажа.
Причому, робиться це ще до радикальної зміни стилістики в романі
«Походження американців», який писався приблизно в цей самий
час.

Уточнюючи мету створення портретів, Стайн виводить нас на
ще один наріжний камінь своєї експериментальної поетики: «Я
повинна з’ясувати що відбувається всередині них що власне
робить їх ними, і я повинна збагнути як мені створити їхній
портрет пропустивши все це глибоко крізь себе» [2, c. 183]. (I
must find out what is moving inside them that makes them them,
and I must find out how I by the thing moving excitedly inside in me
can make a portrait of them). Цікавою та принципово новаторською
тут є декларація самої спроби «примирити» сутність людини (такою,
якою вона є «зсередини») та її «зовнішнє» сприйняття портретистом
через свідомість самого портретиста, тобто в прямому сенсі
пропустити через себе ритм особистості моделі та відтворити цей
ритм у портреті. Письменниця намагається вирішити це
надскладне завдання за допомогою формули «слухати та
говорити». «Якщо слухати означало говорити а говорити слухати
тоді і водночас кожне найменше спостереження кожна фраза
означала подібність, а подібність це те що завжди передбачає
запам’ятовування. Говоріння та слухання не ґрунтувалися на
подібності а оскільки вони не ґрунтуються на подібності, вони не
передбачають запам’ятовування» [2, c. 175]. (If listening was talking
and talking was listening then and at the same time any little movement
any little expression was a resemblance, and a resemblance was
something that presupposed remembering. Listening and talking did
not presuppose resemblance and as they do not presuppose
resemblance, they do not necessitate remembering).

іншого підходу до жанрів, про який йшлося вище, а точніше, повного
ігнорування будь-яких традиційних жанрових канонів через
унікальний, принципово новий та індивідуальний підхід до
художньої творчості як такої, «радикальний емпіризм». Як
наслідок, однією з ключових особливостей новаторських пошуків
письменниці є постійні жанрові експерименти та змішування
жанрів. Так, в рамках унікального авторського бачення, навіть
натюрморти «Ніжних ґудзиків» є «портретами кімнат і їжі й
усього» [2, c. 188]. «Чотирьох в Америці» Стайн також
характеризує як портрети. Така універсальність та нехтування
усіма можливими жанровими й стильовими конвенціями, зовсім
не дивують, якщо подивитись на експериментальну природу її
творчості з точки зору «радикального емпіризму». З іншого боку,
на жаль, письменниці не вдалося комплексно та послідовно
теоретично обґрунтувати свій новий жанровий канон, і ми не
можемо керуватися виключно ним у рамках літературознавчого
дослідження, яке передбачає певну категоризацію та включення
творчості письменниці у літературознавчій контекст свого часу.
Хоча ми вважаємо за необхідне максимально можливо
дотримуватись теоретичних міркувань авторки де це можливо,
зазначимо, що за «портрети» вважаємо відносно невеликі за
обсягом твори, «моделями» яких виступають люди.

Портрети у виконанні Гертруди Стайн можуть бути як
одиночними («Ада» (Ada), [3, c. 14-17] «Портрет Констас
Флетчер» (Portrait of Constance Fletcher) [3, c. 157-166],
«Наделман» (Nadelman) [4] та ін.), так і груповими («Міс Фьорр і
міс Скіні» (Miss Furr and Miss Skeene) [3, c. 17-23], «Дві жінки»
(Two Women) та ін.). «Моделей» Гертруда Стайн зазвичай обирала
зі свого найближчого оточення (друзів, знайомих, родичів).
Зокрема, її перу належить два портрети Пікассо («Пікассо»
(Picasso) [4, c. 17-21], та «Якби я йому сказала: доповнений
портрет Пікассо» (If I Told Him: A Completed Portrait of Picasso)
[4, c. 21-25]), два портрети Хуана Гріса та три портрети Карла Ван
Вехтена.  Рідше Гертруда писала портрети людей, з якими не
була знайома особисто, але в будь-якому разі, ці люди різною
мірою та в різному сенсі мали «зачепити» письменницю особисто,
наприклад, однойменний портрет Сезанна та портрет Айсідори
Дункан («Орта, чи жінка що танцює» (Orta or One Dancing) [5]).

Беручись за створення портрету людини, Стайн вже у першій
фазі портретистики ставить собі за мету не класичний мімесис, а
його реконструкцію у вигляді відтворення «ритму особистості» (the
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мистецької парадигми. Говорячи про «добу кіно та серійного
виробництва» у 30-ті роки, коли і перше, і друге знаходились на стадії
формування, письменниця доводить, що цей дар «мистецької
чутливості» дуже заважав Стайн-письменниці, яка майже на
півсторіччя випереджала свій час і просто не могла стати «доступною»
для більшості своїх сучасників. Її пророцькі відкриття стали
зрозумілими лише наступному поколінню - митцям, читачам та
глядачам постмодерної доби.

Аналогії з кінематографом виводять Гертруди Стайн на іншу
важливу складову естетики її творчості – повтор. «В кіно не знайдеш
двох абсолютно тотожних картинок, кожна чимсь відрізняється
від інших, зовсім трішки, так само і в моїх ранніх портретах … і у
«Походженні американців». [2, c. 177] (In a cinema picture no two
pictures are exactly alike each one is just that much different from the
other one, and so in those early portraits there was as I am sure you will
realize as I read them to you also as there was in The Making of
Americans no repetition).

Як свідчить сама назва, в лекції «Портрети та повтори»
надзвичайно багато уваги приділяється спробам роз’яснити, що саме
мається на увазі під словом «повтор», адже авторське розуміння
цього поняття суттєво відрізняється від загальноприйнятного. На
думку письменниці, повтор безпосередньо пов’язаний з
запам’ятовуванням (remembering is repetition), а в своїй концепції
«слухати та чути» вона саме намагається позбутися пам’яті. Отже,
Гертруда Стайн постійно наголошує, що ніколи нічого не повторює.
«Все що ми запам’ятовуємо – повтор, але людське існування, яке
складається зі слухання та говоріння виключає будь-які повтори.
… Кожного разу акцент змінюється, так само як у кіно кожна
наступна картинка трохи відрізняється від попередньої що й
робить цей рух можливим» [2, c. 179]. (... anything one is remembering
is a repetition, but existing as a human being, that is being listening and
hearing is never repetition. ... each time the emphasis is different just as
the cinema has each time a slightly different thing to make it all be
moving).

Гертруда  Стайн  стверджує, що зрозумівши цю неминучу
залежність будь-якої сюжетної оповіді від пам’яті, вона припинила
писати «історії». Очевидно, що це «розуміння» прийшло під час
написання «Походження американців», і це стало головною
причиною різкої зміни стилістики роману, про яку неодноразово
йшлося. Але, здається, що письменниця відкрила цю ключову
для своєї творчості формулу саме в портретистці. Перший портрет

Отже, новаторство «портретів», як і більшості інших творів
«першого рівня» експериментаторства Стайн, знов розпочинається
з намагань «уникнути» пам’яті та будь-яких елементів, що
ґрунтуються на «запам’ятовуванні», і з цієї точки зору спробу
одночасного «слухання та говоріння» можна сприймати як початок
«нескінченного теперішнього»: «… будь-чий портрет це відтворення
існування моделі а її існування не має нічого спільного з
запам’ятовуванням когось чи чогось» [2, c. 175]. (... the making of a
portrait of any one is as they are existing and as they are existing has
nothing to do with remembering any one or anything).

Для детальнішого прояснення цієї доволі складної на перший
погляд ідеї, письменниця звертається до «наймолодшої» форми
мистецтва – кіно. Портрет у розумінні Стайн створюється за
кінематографічним принципом, як картинка, що рухається: «Доволі
цікаво, що саме кіно виявилось здатним вирішити цю проблему.
Чиєсь зображення що постійно рухається не потребує пам’яті про
щось інше, але воно таки існує, якщо хочете все це складається в
один портрет а не багато» [2, c. 176].  (Funnily enough the cinema
has offered a solution of this thing. By a continuously moving picture of
any one there is no memory of any other thing and there is that thing
existing, it is in a way if you like one portrait of anything not a number of
them).

Письменниця характеризує час, в який їй випало жити, як добу
«кінематографа та серійного виробництва» (the period of cinema
and series production), а кожен митець, на її глибоке переконання,
зобов’язаний творити відповідно до «композиції» свого часу: «І кожен
з нас, кожен на власний лад, зобов’язаний виражати те, що коїться
у світі навколо нас» [2, c. 177].  (And each of us in our own way are
bound to express what the world in which we are living is doing). На
перший погляд, подібне висловлювання є досить тривіальним, адже
чи не кожен митець з прадавніх часів відчуває потребу «виражати»
те, що відбувається навколо. Справа полягає в тому, що Стайн, як
завжди, сприймає кожне слово буквально, і «виражати» в її
інтерпретації означає пропускати крізь себе та висловлювати найменші
частинки досвіду, навіть не намагаючись їх певних чином
систематизувати, узагальнити, щось відкинути, а щось залишити.
Для неї всі ці частинки – від великих до найдрібніших – абсолютно
рівноважливі та, що найголовніше, часто важливіші за той об’єкт,
який вони, власне, «сприймають».

З іншого боку, подібні висловлювання зайвий раз демонструють
унікальну здатність Гертруда Стайн передчувати напрям розвитку



4140

УДК 821:376-054.62(477)
Варава С. В.,

старший викладач кафедри
української та російської мов як іноземних

Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна

Знакомство иностранных студентов филологического
профиля обучения подготовительных факультетов вузов

Украины с историей развития мировой литературы
В настоящее время остаются дискуссионными вопросы

преподавания литературы на подготовительных факультетах для
иностранных граждан филологического профиля обучения в вузах
Украины. В предыдущих публикациях [1; 2; 3] мы анализировали
программы по литературе, действующие в настоящее время в
Украине [4], Российской Федерации [5] и Беларуси [6], и предлагали
альтернативный проект программы. Основное содержание курса
литературы, согласно существующим сегодня программам,
составляет знакомство с историко-литературным процессом, начиная
с литературы дописьменного периода и заканчивая новейшей
литературой. В соответствии с этими программами к окончанию
подготовительного факультета студенты должны быть знакомы с
довольно большим количеством литературных произведений. В
частности, согласно программе, утвержденной МОН Украины, на
выпускной экзамен по литературе на подготовительном факультете
выносятся следующие произведения: «Дума про Марусю
Богуславку», «Повість минулих літ», «Слово про Ігорів похід»,
І. Котляревський «Енеїда», І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»,
В. Шекспір «Гамлет», Мігель де Сервантес Сааведри «Премудрий
гідальго дон Кіхот з Ламанчі», Й.-В. Гете «Фауст», О. Пушкін «Євгеній
Онєгін», М. Гоголь «Тарас Бульба», А. Чехов «Вишневий сад» и
многие другие. Тексты других произведений предлагаются для
самостоятельного дополнительного чтения и изучения  («Козак
Голота», «Поучення» Володимира Мономаха, Г. Сковорода збірка
«Сад божественних пісень», О. Довженко «Зачарована Десна»,
Вольтер «Орлеанська діва», Ф. Шиллер «Вільгельм Тель» и многие
другие) [4].

Выпускник подготовительного факультета, по мнению
составителей программы, утвержденной МОНУ, должен знать
основные периоды, названия и характеристики этапов развития
украинской и зарубежной литературы, имена известных писателей и

Гертруди Стайн – «Ада» це ще історія, але далі, в портретистиці
першої фази намітились кардинальні зміни, які незабаром потрапили
і в роман, «вбивши» бажання оповідати історії та досліджувати типи
людської особистості.
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представление о специфике, тенденциях, своеобразии каждого этапа
и познакомиться с именами наиболее ярких представителей каждого
периода. При этом во время знакомства студентов с общей
периодизацией развития мировой литературы, с нашей точки зрения,
необходимо уделить отдельное внимание национальной литературе
страны обучения, что будет проиллюстрировано в статье при помощи
конкретных примеров.

В предлагаемом нами альтернативном проекте программы по
литературе в главе «Этапы развития мировой литературы. Развитие
национальной литературы в контексте мировой» мы выделили
несколько разделов:

1) Устное народное творчество;
2) Античная литература;
3) Литература средних веков;
4) Литература эпохи Возрождения;
5) Литература XVII и XVIII веков;
6) Литература XIX века;
7) Литература конца XIX – начала XX века;
8) Литература XX века (20-90-е годы) [2].
Во время знакомства с разделом «Устное народное творчество»

студенты должны кратко познакомиться с фольклором как устным
искусством слова, уяснить отношение фольклора к другим видам
искусства, а также основные отличия фольклора от литературы и
конкретно-историческую обусловленность этих отличий. Необходимо
кратко остановиться на своеобразии творческого процесса в
фольклоре, коллективности и традиционности фольклорного
творчества, вариативности фольклорных произведений;
охарактеризовать социальную природу фольклора. Кроме того,
отдельное внимание нужно уделить общенародным темам, идеям и
образам; общественному значению фольклора, эстетической,
идейно-познавательной и воспитательной ценности, а также в общем
виде – этапам развития фольклора. Проиллюстрировать изучаемые
понятия необходимо при помощи тщательно отобранных с учетом
уровня владения студентами языком на данном этапе обучения
примеров эпических жанров устного народного творчества (пословиц,
поговорок, загадок), предъявленных на языке обучения (русском или
украинском). Представляется возможным также выбрать одну из
сказок (в зависимости от языка обучения – русская или украинская
сказка) и адаптировать ее в соответствии с изучаемым на данном
этапе лексико-грамматическим материалом базового курса языка
обучения.

поэтов, основные художественные произведения (что с нашей точки
зрения представляется невозможным в силу того, что на изучения
курса литературы на подготовительном факультете отводится
небольшое количество часов, а студенты, в силу объективных
причин – НАЧАЛЬНЫЙ период овладения русским языком – не могут
познакомиться с художественными произведениями в полном
объеме, к тому же на языке-оригинале, которым они овладеют в
необходимой мере не скоро), роль известных писателей и их
произведений в литературном процессе. Студент также должен уметь
свободно читать, анализировать и конспектировать литературный
текст; правильно формулировать основные положения теории
литературы; применять полученные теоретические знания для
описания литературных героев [4, с. 134-135].

Очевидно, что авторы существующих программ стремились
приблизить уровень выпускников подготовительных факультетов
украинских,  российских и белорусских  вузов к уровню
выпускников средних школ. Однако необходимо учитывать, что
цели и задачи изучения литературы в средней школе в Украине и
на подготовительных факультетах для иностранных граждан в
вузах Украины совершенно различны. С одной стороны,
украинские, российские, белорусские школьники осваивают
предлагаемый для изучения объем литературы в течение
нескольких лет на языке, которым они свободно владеют, а
иностранным студентам предлагается освоить такой же объем
информации за 164 часа аудиторного времени в течение 10-ти
месяцев, когда они впервые приступают к изучению неродного
языка. С другой стороны, иностранцы в той или иной степени
изучали литературу на родине. Учитывая это, считаем, что на
подготовительном факультете студенты должны не изучать
литературу в полном объёме, а систематизировать знания,
приобретённые на родине, на языке обучения, так как изучение
литературы за предлагаемое количество часов в рекомендуемом
программами объёме является утопичным [1].

Мы считаем, что на подготовительных факультетах в силу
объективных причин (начальный уровень владения языком и
небольшое количество времени, отводимое на изучение курса
литературы) знакомство иностранцев с мировым историко-
литературным процессом и его основными периодами должно
происходить в самых общих чертах, без подробного знакомства с
творчеством писателей. Студенты в самых общих чертах с опорой
на знания, полученные ранее на родине, должны получить
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следует назвать Данте А. и Ф.Петрарку – основоположников
литературы Возрождения в Италии; Сервантеса – представителя
испанской литературы эпохи Возрождения, У. Шекспира – английского
драматурга эпохи Возрождения.

Большим по объему является раздел «Литература XVII и XVIII
веков». При изучении этого раздела следует охарактеризовать XVII
век как особую историческую и культурную эпоху, а появление
утопической литературы – как отражение новых исторических
обстоятельств.

Далее целесообразно представить барокко как одно из
направлений в литературе XVII-XVIII веков, а также различные течения,
существовавшие в барокко. В качестве яркого представителя
украинского барокко необходимо познакомить студентов с
концепцией творчества Григория Сковороды.

Отдельное внимание необходимо уделить классицизму как
одному из ведущих направлений в литературе XVII века и
познакомить студентов с П. Корнелем и Ж. Расином –
представителями французской классицистической трагедии,
Ж.-Б. Мольером – создателем классицистической комедии,
вершиной французского классицизма XVII века. Из истории развития
украинской литературы этого периода необходимо выделить
творчество Ивана Котляревского как представителя украинского
классицизма, основоположника новой украинской литературы.

После этого следует перейти к характеристике XVIII века как
нового исторического этапа; остановиться на идеологии эпохи
Просвещения (XVIII век), кратко охарактеризовать три направления
в просветительской литературе: просветительский классицизм,
просветительский реализм, сентиментализм. В качестве
представителя французского просветительского классицизма XVIII
века студентам следует назвать имя Вольтера. Необходимо также
отметить реалистическое изображение жизни и человека в творчестве
французского просветителя Д. Дидро; борьбу с классицизмом и
просветительским рационализмом и зарождение сентиментализма в
творчестве французского просветителя Ж.-Ж. Руссо;
охарактеризовать Д. Дефо, Д. Свифта как представителей английского
Просвещения, создателей просветительского романа, Ф. Шиллера
и И.-В. Гете – представителей немецкого Просвещения.

Следующий большой раздел – «Литература XIX века». Здесь
необходимо охарактеризовать романтизм и реализм как главные
творческие методы и направления в литературе этого периода.
Сначала важно остановиться на предпосылках и философских

При изучении раздела «Античная литература» важно
сформировать у студентов общее представление о художественном
своеобразии античной литературы, условиях ее появления и развития,
о ее связи с фольклором (с мифом), о роли античного культурного и
литературного наследия для последующего развития культуры и
литературы различных эпох, стран и народов; на материале
изученного материала обеспечить основу для понимания
дальнейшего развития мирового культурного и историко-
литературного процесса. Целесообразно кратко презентовать
периодизацию развития античной литературы: архаичный
(доклассический), классический и эллинистический периоды.
Отдельное внимание важно уделить мифологии: понятию о мифе,
видам мифов, древнегреческой мифологии. Далее следует в самых
общих чертах охарактеризовать значение и своеобразие эпоса
Гомера; античный (греческий и римский) роман; древнегреческую и
древнеримскую лирику; кратко остановиться на зарождении драмы
в Древней Греции: трагедия, комедия, древнегреческий театр.

В разделе «Литература средних веков» необходимо кратко
познакомить студентов с понятием «средневековье», особенностями
средневековой культуры и литературы, ролью христианской религии
и католической церкви в средневековой Европе. Далее следует
представить периодизацию истории средневековой литературы:
целесообразно в самых общих чертах охарактеризовать письменную
литературу на латинском языке и устное народное творчество в период
раннего средневековья; героический эпос зрелого средневековья;
рыцарскую и городскую литературу средневековья; развитие
средневековой драмы и театра. С учетом того, что является важным
отдельное внимание уделять литературе страны изучаемого языка,
следует презентовать студентам «Слово о полку Игореве» как
вершину оригинальной восточнославянской литературы периода
средневековья.

При знакомстве с разделом «Литература эпохи Возрождения»
важно определить хронологические границы и значение эпохи
Возрождения в европейском историческом процессе. Необходимо
охарактеризовать ренессансный гуманизм как новую идеологию в
культуре Западной Европы, его основные особенности; синтез
христианской идеологии и античной учености – как основную цель
ренессансного движения. Целесообразно кратко остановиться на
возрождении гуманистами античных знаний о природе, античной
философии, поэтики и поэзии, а также на учении гуманистов о
сущности человека. Среди наиболее ярких представителей этой эпохи
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Далее нужно дать характеристику романтизму в новых условиях
изучаемого периода; осветить проблему неоромантизма, место
неоромантизма в творчестве американского писателя Джека Лондона
и познакомить студентов с Лесей Украинкой – классиком украинского
неоромантизма.

Важно остановиться на характеристике реализма на рубеже
веков; столкновении реализма с декадансом конца XIX века и
модернизмом начала XX века; отметить традиционные и
нетрадиционные формы в реалистическом романе переходного
периода; осветить углубление психологизма, проблему поиска
героя; элементы натурализма и романтизма в реализме начала
XX века.

Необходимо акцентировать внимание иностранных студентов на
том, что восприятие русской литературы зарубежными писателями
явилось мощным фактором развития мировой литературы XX века;
кратко проанализировать влияние русских писателей Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова на зарубежную культуру;
познакомить студентов с именами и концепцией творчества А. Блока,
А. Ахматовой, В. Маяковского, Б. Пастернака – представителей
«серебряного века» российской поэзии. Из зарубежной литературы
этого периода представляется целесообразным очень кратко
охарактеризовать натурализм и реализм в творчестве французского
писателя Эмиля Золя, американского писателя Теодора Драйзера,
французского писателя Ромена Роллана, а также отдельное внимание
уделить Бернарду Шоу и английской драматургии конца XIX – начала
XX в.

Последним разделом, предлагаемым для изучения, является
«Литература XX века (20-90-е годы)». При знакомстве студентов с
этим разделом необходимо дать характеристику XX веку как особой
исторической и культурной эпохе, отметить значение для литературы
XX века политической ориентации.

В качестве основных художественных направлений этого
периода следует представить реализм и модернизм,
охарактеризовать динамику и взаимодействие различных творческих
методов, направлений, течений (социалистический реализм,
традиционный реализм, модернизм, постмодернизм). Нужно
познакомить студентов с М. Булгаковым, О. Солженицыным,
М. Шолоховым – известными русскими писателями XX века;
М. Рыльским – украинским поэтом-неоклассиком, О. Гончаром,
П. Загребельным – известными украинскими писателями XX века;
Э. Хемингуэем – известным американским писателем, Г. Г. Маркесом –

основах романтизма, борьбе и взаимодействии романтизма с
принципами классицистической и просветительской эстетики. Из
представителей мировой литературы целесообразно назвать имя и
дать краткую характеристику творчества Байрона – представителя
английского романтизма. Из представителей русской и украинской
литературы этого периода следует уделить внимание Николаю
Гоголю – представителю «украинской школы» в русской литературе
и Тарасу Шевченко – одному из самых значительных представителей
украинского романтизма.

Характеризуя путь развития литературы от романтизма к
реализму, необходимо познакомить студентов с именами и
концепцией творчества выдающихся русских поэтов первой
половины XIX века А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым.

Далее следует презентовать этапы развития реализма в XIX веке.
Иностранные студенты должны знать имена и понимать концепцию
творчества известных русских писателей, крупнейших
представителей реализма XIX века Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого
и А.П. Чехова; Ивана Нечуй-Левицкого – как представителя
украинского реализма, Ивана Франко – теоретика и практика
«научного» реализма. Из мировой литературы представляется
целесообразным и достаточным для данного этапа обучения
познакомить студентов с Оноре де Бальзаком – выдающимся
французским писателем, основоположником социального
реалистического романа.

Также важным для понимания и изучения и большим по объему
является и следующий раздел – «Литература конца XIX – начала XX
века». В этом разделе необходимо охарактеризовать декаданс 70-
90-х г.г. XIX века как культурологическое явление, идеализм – как
философскую основу декадентских течений; уделить внимание
декадансу конца XIX века и модернизму начала XX века. Далее
следует презентовать натурализм как художественное направление
и метод; импрессионизм в живописи и литературе. Выбирая имена
наиболее ярких представителей этого периода, целесообразным
представляется познакомить студентов с натурализмом и
импрессионизмом в творчестве французского писателя Мопассана,
а также с Михаилом Коцюбинским как представителем украинского
импрессионизма.

Отдельное внимание необходимо уделить символизму: принципу
«поэтической тайны», «музыкальности». Очень важно познакомить
иностранных студентов с символизмом в русской литературе рубежа
веков.



4948

Г. Г. Руденко // Культура народов Причерноморья: Научный
журнал. – 2008. – № 137. – Том 2. – С. 258-263.

4. Програма дисципліни „Українська і зарубіжна література” для
студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних
закладів України / Укл. О. В. Сапожнікова, Л. Новицька, Б. Сокіл,
К. Танчин, В.Є. Кревс // Навчальні програми (довузівська підготовка
іноземних громадян. – Частина 2. – Київ, 2005. – С. 133-144.

5. Требования к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников факультетов и отделений предвузовского обучения
иностранных граждан (отраслевой стандарт) / Сост. А. Н. Ременцов,
В. В. Якушев // Информационно-справочные и нормативные
материалы по вопросам обучения иностранных граждан в Российской
Федерации. – М., 2001.

6. Русская литература: Программа учебной дисциплины
подготовительного отделения для иностранных граждан / Сост.
Л. А. Зайцева. // Сборник программ учебных дисциплин
подготовительного отделения для иностранных граждан –
Минск, 2004. – С. 45-52.

известным колумбийским писателем, лауреатами Нобелевской
премии.

В результате изучения курса истории мировой литературы,
организованного подобным образом (с учетом необходимости
минимизации учебного материала), должны быть систематизированы
знания иностранных студентов, полученные ими ранее на родине.
Кроме того, эти знания будут дополнены материалом из истории
развития русской и украинской литературы в связи с тем, что студенты
ранее не изучали русскую и украинскую литературу. Таким образом,
к окончанию подготовительного факультета студенты будут иметь
целостное комплексное представление об основных этапах развития
мирового историко-литературного процесса, который они будут
подробно изучать во время дальнейшего обучения в вузах Украины,
а также знать имена и понимать общую концепцию творчества
наиболее ярких представителей каждого периода. Презентацию всего
изучаемого учебного материала следует производить с учетом уровня
владения студентами языком обучения (русским или украинским, в
зависимости от языка обучения в вузе) на каждом конкретном этапе
изучаемого материала. Знакомство с образцами устного народного
творчества и фрагментами творчества отдельных наиболее
выдающихся писателей и поэтов представляется целесообразным
проводить в ходе изучения отдельных тем по теории литературы,
используя при этом специально отобранные классические тексты с
учетом минимизации лексико-грамматического материала.
Знакомиться же с произведениями писателей и поэтов в полном
объеме студенты будут во время дальнейшего обучения на
филологических факультетах и факультетах иностранных языков в
различных вузах Украины.
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5) набуває статусу бунтівника, іноді – активного й свідомого
ренегата, бо невдоволений своїм соціальним положенням: прагне
кращої посади, найкращої дівчини, багатства і грошей;

6) виступає проти традиційної класової стратифікації суспільства;
7) він здатний до еволюції: його внутрішня агресивність вступає

у протиріччя із зовнішньою стриманістю, однак врешті-решт виходить
назовні;

8) герой долає свою нерішучість і не зупиняється перед
перешкодами;

9) за примхою долі він, не очікувано для самого себе, отримує
більше, ніж сподівався.

Ціннісна орієнтація такого персонажа не виходить за межі
житейських благ: протагоністи письменників далекі від будь-якого
ідеалізму, «приземлені» і «вписані» в побут. Водночас їхня гірка
внутрішня екзистенційна свобода, протистояння суспільству і
постійна налаштованість на боротьбу за самоствердження надають
їм певного відтінку незвичності й соціального ентузіазму. Так,
обираючи «негативний» надтип [7, с. 107] літературного
персонажа, «сердиті молоді» змальовують власного антигероя
як втілення досить протиречивих рис.  Наприклад, різкі і грубі
зауваження Джима Портера («Озирнись у гніві») співіснують із
неймовірною чуттєвістю; запали гніву й миттєва реакція на фальш
чи інертність поєднуються із залізним терпінням, адже ще
десятирічним хлопчиком він дванадцять місяців доглядає
смертельно хворого батька.

Про багатоскладовість структури «характерологічного портрету»
[4, с.11] персонажів свідчить також і відчутна самокритика героїв.
Джим Діксон («Щасливчик Джим») поряд із висміюванням інших
персонажів, не вихваляє і власні досягнення, адже він тверезо оцінює
наукову вартість своєї статті, назва якої «…crystallized the article’s
niggling mindlessness, its funeral parade of yawn-enforcing facts, the
pseudo-light it threw upon non-problems» [9, с. 14]. Водночас, поряд із
тверезою оцінкою своєї духовної і розумової значущості, Діксон часом
проявляє відверте самохвальство, адже йому хотілось, щоб три
гарненькі дівчини обрали його предмет тому, що він був «…so nice
and attractive» [9, с. 210]. Подібна відмова від однотипності
пояснюється тим, що «сердиті» прагнуть показати складний світ, який,
зважаючи на світові війни, атомну загрозу, расові та національні
конфлікти, подрібнюється, ускладнюється, стає багатополюсним та
втрачає властиву ХІХ ст. солідність та стійкість, так звану «чорно-
білу» структуру.

УДК 821.111.02 “195/196”

Гільдебрант К. Й.,
кандидат филологических наук,

доцент кафедры зарубежной литературы
Каменец-Подольского государственного университета

Авторська концепцiя людини та цiннiсна орiєнтацiя
персонажа у творах «Сердитих молодых людей»

Відомо, що людина – основний предмет літератури. Взаємодія
персонажів знаходиться в центрі уваги письменника при створенні
образної системи та визначенні сюжетного руху художнього твору,
вона становить, по суті, його «…зміст, в якому автор моделює
об’єктивну дійсність» [5, с. 3]. Герой виконує функцію найважливішого
«…структуро- і смислотворного елементу художнього тексту»,
виступає «…носієм і виразником індивідуальної точки зору
письменника на світ…» [8, с. 12]. Художній текст, створений
письменником, – це суб’єктивна форма відображення та інтерпретації
дійсності, аналог світу реального, а персонаж, який живе в цьому
світі – це авторська модель людини, створена за допомогою його
творчої фантазії.

Предметом дослідження даної статті виступає характер
змалювання персонажа в англійських письменників середини
ХХ століття «сердиті молоді люди», зокрема, особливості
«індивідуального портретування» у романах «Щасливчик Джим»
К. Еміса, «Шлях нагору» Дж. Брейна, «Поспішай донизу»
Дж. Вейна та п’єсі «Озирнись у гніві» Дж. Осборна, визначення
яких дозволить встановити авторську концепцію людини в
складному переплетінні внутрішнього (психологічного) і
зовнішнього, «міметичного»  моментів.

Однією з особливостей змалювання персонажа у творах
«сердитих молодих людей» виступає обрання в якості протагоніста
певної типової постаті, яка, хоч і має деякі відмінності в інтерпретації
різних письменників, водночас характеризується наступною
парадигматичністю:

1) це молодий чоловік двадцяти – двадцяти п’яти років;
2) він – представник нижчого середнього чи робітничого класу;
3) отримав освіту не в привілейованому закладі, а в одному з

провінційних університетів, або ж навіть у концтаборі, як-от Джо
Лемптон;

4) герой потерпає у бідності;
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Те ж саме можна сказати і про Джо Лемптона, риси портрету
якого розсипані по сторінках цілої книги, виявляючись у сюжеті
фрагментарно і досить опосередковано. Портрет цей ніби постійно
домальовується в ході побудови твору. Найбільше деталей подано
через опис портрету сина місіс Томпсон, адже у Джо Лемптона – зі
слів Седріка Томпсона – «…the same eyes, the same bone structure,
the same expression…» [10, с. 22]. Про зріст Джо читач дізнається
через порівняння із Седріком Томпсоном [10, с. 20]. Ніби між іншим
повідомляє головний герой і про свій вік: «…I was an unmarried man
of twenty-five with normal appetites» [10, с. 34].

Водночас Брейн не нехтує зображенням зовнішності протагоніста
твору: характеристика образу Джо Лемптона органічно вплетена в
сюжет книги. Часто про якісь деталі його зовнішності ми дізнаємося
зі слів інших персонажів. Єва Стор каже, що у Лемптона «…a nice
profile… and a deep brown voice» [10, с. 33], зі слів Елспет, він «…big
and beefy…» [10, с. 110]. Еліс говорить, що у Джо гарні руки: «They’re
beautiful… Big and red and brutal…» [10, с. 87].

Портрети «переривчастої», а не «суцільної» структури [3, с. 6]
характерні і для роману «Щасливчик Джим». Хоча експозиція
головного героя досить повна і подана практично одразу – після
невеликого діалогу [див.: 171, с. 8], цілісний портрет складається
шляхом поступового нанизування дистанційованих один від
одного фрагментів. Так, про те, що Діксон говорить із північним
акцентом, читач дізнається із розмови Діксона з Христиною лише
на другий день їхнього знайомства, відомості про особливості
служби Діксона надаються на сторінці 154, а про шкільне навчання
дізнаємось зі сторінки 215. Окрім того, весь твір пронизаний
описами неймовірно живої міміки героя і численних гримас, які
він полюбляє корчити: «He’d drawn his lower lip in under his top
teeth and by degrees retract his chin as far as possible…» [9, с.  8]
і так далі. Здається, формам, які він надає власному обличчю,
немає меж.

Опис героїв п’єси «Озирнись у гніві», що, зрештою, визначене
природою драматичного жанру, подається у характерологічній ремарці
зі слів автора, при чому аналізується не лише зовнішність, а й вік,
одяг і морально-психологічні якості персонажів. Головний герой
досить повно охарактеризований: подані вік, зовнішність, одяг,
характер, навіть реакція на нього оточуючих не обійдена увагою
автора: «Blistering honesty, or apparent honesty, like his makes few
friends. To many he may seem sensitive to the point of vulgarity. To
others, he is simply a loudmouth» [11, с. 2].

Однією із стильових домінант «сердитих молодих людей»
виступає аналітичність, як атрибутивна риса реалізму. У їхніх творах
простежується причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою героя
та його походженням і особливостями виховання, які визначають
формування характеру. Наприклад, типовими деталями, що постійно
повторюються при створенні характерологічного портрету
представників вищого класу, є зверхність, зарозумілість, зневажливе
ставлення до тих, кого вони вважали нижчими за себе.  Професор
Велч, так само, як і його син,  називають Діксона ім’ям його
попередника – Фолкнером [9, с. 16], або ж Дікiнсоном: «Look here,
Dickinson or whatever your name is…» [9, с. 42]. Джо Лемптон нервує
через те, що «Jack Wales… Patronizing me, talking about the Officers’
Mess, forgetting my name when I speak to him…» [10, с. 56]. Блірні,
представляючи Чарльза  Ламлі промовляє: «Folks, this is Harry Lumpy,
a young engineer…» [12, с. 115], в той час, як звертання «містер Ламлі»
із вуст мільйонера Брейсуейта, який не зважав на класовий поділ
людства, неймовірно приємне Чарльзу.

Прагнення досягнення документальності, об’єктивності
зображення, властивого всім письменникам даного угруповання,
призводить до практично повної амальгамації точки зору автора із
думками і висновками головного героя. У романах «сердитих»
авторська літературна рефлексія виступає середовищем для
оформлення свідомості персонажа, вона рефлективно розчиняє весь
доступний автору матеріал. Так, коментарі автора органічно
вплітаються в думки головного героя, розповідь переважно йде від
першої особи. Особливо відчутно це у творі Дж. Брейна «Шлях
нагору», де позиція автора практично не сигніфікована: він навіть не
виконує функцію відстороненого спостерігача. Весь же твір
представляє собою спогади головного героя про події десятилітньої
давності.

Внаслідок такої відстороненості автора, характеристика
персонажів надається переважно через призму світобачення
головного героя, в той час як самого героя, а також його думки і
вчинки, здебільшого характеризують інші персонажі. Так, експозиція
протагоніста-наратора роману «Поспішай донизу» Чарльза Ламлі
практично відсутня. Про зовнішність Чарльза читач дізнається лише
із враження Місіс Смайт, що він «…neither in speech nor in dress
resembling the dapper young clerks and elementary-school teachers to
whom she was accustomed to let her rooms» [12, с. 11]. Образ
доповнюється незначним коментарем, що Чарльз «…was not attrac-
tive to women…» [12, с. 59].
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словосполучення «…changed indefinably…» потенційно актуалізують
в собі такі морально-психологічні якості персонажа: відсутність
чіткості, рішучості, сміливості в характері, можливо, навіть нездатність
концентруватись, брак емоцій, індиферентне відношення до світу.
Твердження про «…heavy features…» та «…depressive look…» лише
підтверджує дані конотації.

Портрет героїв у романі «Поспішай донизу» також часто натякає
на їхні внутрішні характеристики. Наприклад, Блірні, який не лише
займається організацією розваг, а й сам – весела і безтурботна
людина, навіть одяг носить «веселий» і по-веселому: «A broad face,
broadly grinning. Loud, cheerful clothes, worn loudly and cheerfully» [12,
с. 102]. Портрет Елісон у п’єсі «Озирнись у гніві» цілком прозоро
натякає на її походження. «The bones of her face are long and deli-
cate» [11, с. 2], «…grubby, but expensive, skirt she is wearing…» [11,
с. 2]. Навіть у такому вбранні Елісон виглядає «…quite elegant…»
[11, с. 2], що також свідчить про її соціальний статус, адже вмінню
триматись незважаючи ні на що вона завдячує вихованню. Та й
брудна спідниця, традиційна ознака неохайності, у даному випадку
має інше символічне значення, адже вказує на багате минуле і
нужденне сьогодення героїні.

У романі «Шлях нагору» портрет також репрезентує складну
діалектику зовнішнього і внутрішнього, є важливою складовою у
психологічному аналізі героїв. Наприклад, від Еліс, коханої і
справжнього друга Джо, постійно пахло лавандою: «The pillow
smelled faintly of lavender… It was her scent, cool as clean linen, friendly
as beer…» [10, с. 58]. А от від С’юзен, наївного, милого дитяти,
символічно пахне свіжоскошеним сіном та дитячою присипкою, що
є художньою сигніфікацією малопривабливого інфантилізму: «…there
was about her that clean smell – like baby-powder mixed with new-mown
hay – which I had noticed the first time I’d met her» [10, с. 75].

Наступною спільною характеристикою техніки «сердитих» є
превалювання «динамічних», а не «статичних» [4, с. 13] портретів,
тобто таких, які допомагають «…створити пластичний образ живої
людини, індивідуалізувати її. Читач «бачить» своїм «внутрішнім
зором» не лише те, у що одягнутий герой, якого він віку, блідий чи
смаглявий, але і те, що він відчуває у даний момент» [4, с. 13].

 Обличчя Едіт у романі «Поспішай донизу» після зауважень
Чарльза «…seemed to swell up to twice its size, her eyes bulged
and she began a loud and unsteady tirade, quavering with hysteria
but heavy with menace» [12, с. 23]. Героїня роману «Щасливчик
Джим» Христина «…grinned, which made her look almost ludicrously

Однак цими зауваженнями не обмежується ані портрет Джиммі
Портера, ані інших персонажів твору. Ідейно-естетичне значення
портрету літературних персонажів розкривається і через ставлення
до них інших осіб, розвиток сюжету в цілому, тобто «…через всю
образну систему твору» [4, с. 4]. Так, наприклад, початкова експозиція
Елісон доповнюється й поєднанням точок зору інших дійових осіб,
які до того ж полярно протилежні. Зі слів Кліффа, Елісон «…beauti-
ful…» [11, с. 6, 28], «…darling girl» [11, с. 17]. Для Портера ж характерні
уїдливі зауваження в її бік: «She’s a great one for getting used to things»
[11, с. 4]. Портер стверджує, що Елісон і її брат Найджел «…syco-
phantic, phlegmatic and pusillanimous» [11, с. 16].

Не надаючи портретів суцільної структури, використовуючи
поєднання точок зору декількох персонажів  у створенні художнього
образу, «сердиті» письменники прагнуть максимально віддалити від
себе оцінку героїв і таким чином досягнути якомога об’єктивнішого
зображення.

З цією ж метою почуття героїв зображені переважно «зримо», а
не «опосередковано» [4, с. 14-15], що знову ж таки позбавляє авторів
необхідності вводити безпосередні характеристики душевних станів,
і надає можливість залишитись у якості відстороненого спостерігача.
Так, під час суперечки із Бертраном, «…Dixon’s heart began to race…»
[9, с. 53];  на побаченні з Христиною Діксон «…felt a pang…  kicking
at his diaphragm…» [9, с. 195].

Функції портрету у творах «сердитих молодих людей» не
обмежуються зображенням зовнішнього вигляду героя. Портрети
«сердитих» письменників «психологічні» [5, с. 5], адже не лише
створюють візуальний образ героїв у свідомості читача, а й сприяють
проникненню у їхній внутрішній світ, служать засобом розкриття
основних соціально-психологічних особливостей особистості.
Зрештою, за висловом Ю. О. Арешенкова, зазвичай «…слово
поетичне (художнє) не лише щось позначає, але й виражає певне
ставлення до зображуваного – несе естетичну модальність. Крім
семантичного компонента, тобто смислової інформації, в ньому
обов’язково наявний модальний компонент, інформація естетична»
[1, с. 48].

Прикладом портрету, який стає прийомом характеристики героя
у книзі «Щасливчик Джим», може слугувати образ професора Велча,
про який говориться, що: «The other’s clay-like features changed inde-
finably…» [9, с. 9];  «Welch’s heavy features had settled into their de-
pressive look…» [9, с. 45]. Такі ознаки зовнішності професора, як риси
обличчя, які викликають співставлення із  глиною, та й
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говоріння, наявність чи відсутність, скажімо, акценту вказують на
соціальний статус людини вже під час першого контакту із нею. У
Великобританії здавна можна було багато що сказати про людину –
про її соціальне становище, походження, освіту, – лише почувши, як
вона говорить:  чим більше відрізнялась мова людини від
загальноприйнятої – тим нижчим було її положення у соціальній ієрархії
країни.  З часом така залежність почала зникати, однак у 50-ті роки
ХХ століття була ще досить відчутною, про що й свідчать твори
«сердитих молодих людей».

Так, у «Щасливчику Джимі» немає такого персонажа,
характеристики голосу якого були б обійдені увагою автора. Діксон
говорить із північним акцентом, Бертрану властива звичка жувати
кінцівки фраз,  у Велча низький, погано поставлений голос, Гор-
Еркварт говорить із сильним південно-шотландським акцентом, а в
Христини «…splendid… voice…» [9, с. 140], хоча і з ледь відчутними
інтонаціями кокні. У романі «Шлях нагору» Джо Лемптон заздрить
вимові Джека Велса, адже у нього «…genuine officer’s accent, as
carelessly correct as his tweed suit» [10, с. 43]; у С’юзен «…young
fresh voice and the accent of a good finishing school» [10, с. 38]. Героям,
які опинились на трохи нижчому щаблі, ніж Джек і С’юзен, у фабулі
книги вже не властива бездоганна дикція:  Боб Стор «…clipped his
words…» [10, с. 33], у Хойлейка «…a slight Yorkshire accent» [10, с.
46].

 Приділяється особлива увага й манері мовлення героїв. У романі
«Поспішай донизу» про Роберта говориться, що «…his tone became
firm and brisk, the executive with a grasp of essentials…» [12, с. 21].
Голос Джун Вібер, який «…sounded clear and bell-like» [12, с. 58],
ніби «…an invitation to some kind of orgy…» [12, с. 67], підкреслює не
вельми пристойну поведінку героїні. Говір Блірні «… had a hint of
America, a hint of the Antipodes, and a fair slice each of Cockney and
Birmingham» [12, с. 102]. Такий говір одразу незрозумілий головному
герою, напевне, тому, що Блірні виступає у творі, так само як і Чарльз,
прихильником безкласовості, і його неможливо втиснути у відомі
Чарльзові рамки.

Соціальні аспекти акцентовано і в уважному змалюванні таких
портретних деталей, як руки і зуби персонажів, стан яких також
красномовно вказує на класову приналежність особи. У романі
«Поспішай донизу» у Родріка, суперника Чарльза, «…a soft, gentle
hand» [12, с. 78], в той час, коли рука Чарльза «…had become power-
ful and square; the skin roughened by incessant exposure to water and
air…» [12, с. 106]. У романі «Шлях нагору» Джордж Ейсгілл є

healthy…» [9, с. 71]. З появою Ейсгілла в Еліс («Шлях нагору»)
відбулась якась зміна: «Her whole manner had changed with his
coming… She became… cool, blase, superior, only half-alive» [10, с.
66]. «Озирнись у гніві» – про Джиммі після того, як Олена б’є його по
обличчю, зі слів автора: «An expression of horror and disbelief floods
his face» [11, с. 77].

Динамічний портрет «сердиті» використовують переважно для
того, щоб передати внутрішню динаміку духовного життя героїв,
підкреслити їхню неоднозначність і самобутність. Окрім того,
«сердиті» прагнули показати вплив зовнішніх обставин на внутрішній
світ героїв, що, зрештою, є однією з характеристик реалістичного
письма, адже «вплив середовища на людину, як правило негативний,
є основним предметом інтересу письменника» [6, с. 72] в реалізмі.
Варто лише згадати численні гримаси Діксона, які з’являються як
миттєва реакція героя на абсурдний характер навколишнього світу.

Для досягнення цілісності зображення Брейн, Осборн, Вейн та
Еміс  використовують «характерологічні деталі» [4, с. 11] у створенні
образів персонажів, які набувають статусу лейтмотивних елементів.
Наприклад, образ Бетті у романі «Поспішай донизу» одразу
асоціюється із низьким голосом: «It spoke with a voice as far below the
other’s as its position in the space was higher» [12, с. 51]. Голос Бертрана
із роману «Щасливчик Джим» постійно порівнюється із гавкотінням,
більш того, коли він виражає положення, які вступають у протиріччя
із переконаннями Діксона, гавкання посилюється: «…his voice bay-
ing a little more noticeably», коли Бертран розповідав, що «…the rich
play an essential role in modern society…» [9, с. 51]. Для С’юзен,
героїні роману «Шлях нагору», лейтмотивною характерологічною
деталлю стає її подібність до дитини: «Susan held me tightly out of a
kind of childish abandon» [10, с. 141]. Подібні характеристики
зустрічаються неодноразово, адже С’юзен  постійно виступає у якості
«…baby…» [10, с. 146]; «…child…» [10, с. 134] на сторінках книги.

Використовуючи характерологічні лейтмотивні деталі, «сердиті»,
цілком у рамках реалістичного стилю, прагнули типізованого
зображення, тобто узагальнення, яке передбачає виявлення найбільш
характерних з соціального погляду ознак. Водночас усі герої
«сердитих» мають індивідуальні, неповторні, властиві лише їм риси.
І «…прийом повторюваної портретної деталі відіграє провідну роль
при створенні такого образу» [6, с. 74].

Акцентована соціальність протесту «сердитих», про яку
говорилось раніше, екстраполюється і на прискіпливу увагу
письменників до мовної характеристики персонажів, адже манера
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Зрештою, індивідуально-авторські особливості портретування є
природними: адже кожний із письменників змальовує
характерологічний портрет героя у лише йому притаманному стилі. У
творчості «сердитих» ми маємо справу не зі стереотипним
романтичним героєм, який «…«кочує» із твору до твору від одного
письменника до іншого…» як «…ідеальний шаблон…» [6, с. 74], а
зустрічаємо реалістичний портрет, представлений у сукупності
особистих індивідуально-конкретних прикмет. Схожість ознак такого
портрету у письменників «сердитої молоді», виявляється, на нашу
думку, тому, що цей портрет слугує вираженням іманентної всім
«сердитим» інтенції якомога точніше відтворити сучасну їм молоду
особистість, сповненої жаги життя й соціальної справедливості.
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володарем «…small well-shaped hands, the nails shining from a recent
manicure...» [10, с. 65], а от руки Джо, вихідця із робітничої сім’ї,
були «Bіg and red and brutal…» [10, с. 87]. Зуби Ейсгілла були також
у чудовому стані: «He smiled showing sharp white little teeth» [10,
с. 67]. Джо «…would have liked to have had teeth as white as my rival’s…»
[10, с.  43], маючи на увазі Джека Велса, зуби якого також були
бездоганними.

Поряд із очевидними спільними особливостями групового
портретування у «сердитих молодих людей» наявні і певні
відмінності у техніці характеризації героя, індивідуально-авторські
засоби створення персонажа. Так, наприклад, структурі портрету
героїв Вейна притаманне превалювання внутрішніх
(психологічних) характеристик над описом зовнішнього вигляду,
особливо коли йдеться про героїв другорядних. Наприклад,
експозиція Хатчінса не надає про зовнішність героя жодної
інформації, адже Хатчінс постає як  «…an unpleasantly dogged
and humourless young man…» [12, с. 16]. У романі ж «Шлях
нагору», навпаки, повнота опису зовнішності героїв і семантична
насиченість окремих компонентів портрету не залежать від місця
конкретного персонажа у творі: адже детально зображуються як
головні, так і другорядні персонажі.

Твори «сердитих молодих людей» різняться і за «формулою
впізнавання» (термін Л. Я. Гінзбург) героїв – методом «…типологічної
і психологічної ідентифікації персонажа». У своєму дослідженні «Про
літературного героя» дослідниця виділяє «фізичні», «соціальні» та
«морально-психологічні» формули [2, с. 16]. Так, для «Щасливчика
Джима» Кінгслі Еміса характерна, скажімо, «соціально-професійна»
формула: Велч сприймається не інакше, як «професор», Барклі –
«професор музики», декан у книзі навіть не має імені, Бертран –
художник, Гор-Еркварт – багатий меценат. У романі «Поспішай
донизу» Джона Вейна спостерігається в якості впізнавання нових
героїв «фізична» формула, яка акцентує вітальну якість особи і одразу
ж перетворюється на лейтмотивну деталь: про Ерна неодноразово
говориться, що він – «…stocky…» [12, с. 62, 63] Навіть тоді, коли
Чарльзові вже відоме ім’я Ерна, він продовжує іменуватися
«…stocky…» [12, с. 94]. Для роману Джона Брейна «Шлях нагору»
характерне складне поєднання «фізичної» характеристики з
«соціальною», а іноді й з окресленням матеріального становища
людини. Наприклад, експозиція образу Джека Велса поєднує в собі
всі три формули: «Bags of money, about seven foot tall and a beautiful
RAF moustache» [10, с. 41].
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Голден Колфилд як культурний  герой
(за романом Дж. Д. Селiнджера «Над прiрвою у житi»)
В історії літератури кожної країни є книги, які стають символами

свого часу, вбираючи в себе світобачення цілої епохи. Таким художнім
узагальненням життя повоєнної Америки є роман Дж.Д. Селінджера
„Над прірвою у житі”.

Наша мета – розглянути роман у культурологічному аспекті,
подивитися на головного героя під іншим кутом зору: це людина,
яка переживає злам епох, що супроводжується драматизмом,
неоднорідністю ситуації, складністю орієнтування, і тому дуже важко
зробити свій вибір.

Актуальність даного дослідження зумовлена, насамперед,
недостатньою вивченістю цього аспекту відомого твору. При
величезній кількості робіт, присвячених роману „Над прірвою у житі”
взагалі і його головному герою зокрема, як в американському, так і в
російському та українському літературознавстві, на сьогодні немає
спеціальних праць, присвячених вищезазначеному аспекту твору.

Особливості нового підходу до вивчення літературного твору як
явища культури, що склали методологічну й теоретичну основу
нашого дослідження, знайшли своє відбиття в роботах Р.Ф. Юсуфова,
О.Ю. Богданової, В.Г. Маранцмана, багато способів входження в
культуру й прийоми культурологічного тлумачення художнього тексту
розкриті М.В. Черкезовою, Є.М. Колокольцевим, А.В. Дановським,
Н.М. Свіріною, не можна не згадати і про  роботи українських
культурологів та літературознавців  Я. Поліщук, Я. Мельник,
О. Забужко, О. Самусенко, А. Нямцу, які розглядали різні аспекти
існування твору у полі культури.

Як підкреслює М.В. Бикова, «у надрах будь-якої епохи визріває
свій стереотип мислення, свої ідеали, свій «культурний герой», і всі
ці фактори так чи інакше впливають на тип особистості даного часу,
знаходять своє віддзеркалення у літературі…Культурний герой епохи
і його прототипи, тобто сама література впливає на тип особистості
епохи» [3, c. 229-230].

Поняття «культурний герой» досить складне і неоднозначне. Під
ним розуміють персонаж, що створює для людей різні предмети

8. Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого:
Очерки поэтики русских классиков / А. П. Чудаков. – М. : Соврем.
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9. Amis K. Lucky Jim / Kingsley Amis. – L. : Penguin Books, 2000. –
251 p.

10. Braine J. Room at the Top / John Braine. – L. : The Book Club,
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11. Osborne J. Look Back in Anger / John Osborne. – L. : Faber and
Faber Ltd, 1996. – 103 p.

12. Wain J. Hurry on Down / John Wain. – London : Penguin Books,
1978. – 255 p.
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молодший за Голдена, aле не боїться „дорослого” світу, бо має до
нього повагу. А Голден не довiряє нікому i нічому. Отже, 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, звичайно, не має жодної щасливої  хвилини.
Вiн – самотня дитина ХХ столiття.

Голден – підліток , людина на межі дитинства і дорослості, тому
до його літературних попередників можна зарахувати й Мері Поппінс,
Карлсона („мужчину у розквіті сил”) та Пітера Пена, котрі з власної
волі назавжди залишилися у світі дитинства, й Алісу та Піноккіо, що
в казці дитинства пізнали цінності й справжнє обличчя світу дорослих,
й героїв Голдінга („Володар мух”), котрі так точно втілили в дитячих
взаєминах нікчемні чи страшні міфи „здорового глузду” дорослого
суспільного життя”.

Всі ці герої – позитивні  персонажі світової літератури. Чому?
Спробуємо дати відповідь. А. Нямцу вважає, що „світова
загальнокультурна традиція характеризується складною системою
динамічно стійких взаємодій і взаємовпливів, які визначаються
пошуками схожого, подібного в інонаціональних культурах. …Іншими
словами мова йде про „метатекст”, який закономірно об’єднує
найрізноманітніші моделі людського буття”  [10, c. 52].

В традиції західної культури з давнини починаючи й до середини
ХХ ст. головний герой повсякчас людина наївна, відкрита, щира , і не
мудра. Згадаймо бальзаківського Растіньяка (який чим
досвідченішим стає, тим „гіршає” в очах автора і  читача), простака
Вольтера, шекспірівського „простака” Отелло та „хитрого” Яго, класичну
пару Зігфріда (могутнього, щирого, та не надто передбачливого) і
„хитромудрого” Хагена із Троньє (головного негідника з „Пісні про
нібелунгів”) та ін. Якщо опуститися глибше в традиційну європейську
культуру, то побачимо архетипічну пару - виток вище наведеної лінії:
могутній Ахілл та хитромудрий Одіссей Гомера – двоякий символ
можливого вибору, який постає перед кожною людиною на межі
дитинства й дорослості. (принаймні, такої думки дотримується
літературознавці Н. Марченко та Р. Савчук [8, c. 52-53].

Безперечно, не йдеться про якicь прямi паралелi, але невпиннi
намагання Голдена пробити отвip у загальнiй фальшi життя, щоб хоч
на мить дихнути свiжим повiтрям, нагадують нам i безкорисливу
доброту Мишкiна, i героїчну, хоч i марну боротьбу за свої iдеали
Рицаря Сумного Образу, i всепрощення Христа. Можна, на нашу

культури, навчає їх мистецтвам, вводить певну соціальну організацію
тощо. Це  герой-просвітитель – тип міфологічного героя, великий
творець і дослідник і цивілізатор  [9, c. 25-27, 6].

Герой роману Селінджера не намагається подарувати людям
жодних земних благ або докорінно змінити світ. Але він хоче повернути
людям головне – доброту, небайдужість, чуйність, коротше
кажучи, – «справжність», визволити їх з тенет „липи” й „показухи”.
Сам роман є своєрідним авторським міфом, одним з провідних
міфомотивів якого є мотив ініціації. Ініціація стає, таким чином, одним
з варіантів культурної само ідентифікації героя, адже не слід забувати,
що мова йде про перше покоління – породження масової культури.
Покоління, яке, незважаючи ні на що, шукало у загальній схожості
риси відмінності, свою власну особистість, свою дорогу, відстоювало
право на „іншість”. І якщо подивитися на Голдена Колфілда саме під
цим кутом зору, його можна вважати культурним героєм нового часу,
нового типу культури, яка стрімко почала розвиватися у США
наприкінці сорокових років ХХ століття.

Ведучи мову про Голдена Колфілда як культурного героя, ми не
можемо залишити  поза увагою і його літературний  родовід. Він
бере початок від фольклорних героїв-блазнів, адже Голден володіє
даром відстороненого неупередженого зору, завдяки якому гостро
відчуває лицемірство і фальш багатьох соціальних ритуалів. „У цьому
плані герой роману близький середньовічним блазням і юродивим,
які своїм поводженням і вчинками підривали поведінкові і моральні
стереотипи суспільства (надягнута задом наперед червона
мисливська шапка Голдена Колфилда – парафраз блазнівського
ковпака)” [2, c. 27].

У критицi зустрiчається багато порiвнянь Голдена Колфiлда з
рiзними лiтературними героями. Про близькість з  шекспірівськими
Гамлетом та Ромео вже говорилося в попередньому розділі. Частим
є порiвняння героя селінджерового  роману з Геком Фiнном – героєм
роману Марка Твена „Пригоди Гекльберрi Фiнна” [12, c. 233]. Деякі
дослідники, американського роману зокрема, Т. Денісова і
О.Алякринський, вбачають продовження традиції Твена у тому, що
герой переживає свого роду „одіссею”, подібну до Гекової. І справді,
не можна не звернути увагу на те, що Селінджер використовує, якщо
так можна висловитись,  образ дороги. Це не випадково. Дорога дає
можливість свободу неспинного руху зі свободою спостереження. І
саме це спостереження стає однією з головних життєвих справ,
школою морального виховання. Але головне, що рiзнить їх, –
ставлення до навколишнього cвіту. Гек Фiнн, хоча й  двома роками
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відображення людини як внутрішньо незавершеного й
непередбачуваного близьке американському митцю” [4, с. 145].

Як і Родіон Раскольніков, Голден Колфілд вирішує для себе
складне питання: „тварь ли я дрожащая, или право имею?” Як і Родіон
Раскольніков, Голден Колфілд живе напруженим внутрішнім життям.
Але, на відміну від героя Достоєвського, Голден не здатен, та й не
хоче переступити межу, за якою провалля у царство Абсолютного
Зла. Навпаки, і про це так багато сказано, від цього жаху він хоче
рятувати інших, нагадуючи більше героя «Ідіота» – князя Мишкіна.
Н.Л. Іткіна вважає, що  вплив Достоєвського  позначається не тільки
на зображенні людини, а й у слові, формі розповіді. „Проза Селінджера
лірична, з ліричним героєм, який багато в чому близький автору, з
яскраво вираженим „я”, поміщеному у центрі світобудови. І
відношення цього „я” зі світом не монологічні. Прозі Селінджера
притаманна внутрішня поліфонія” [4, c. 192].

Голден веде свою розповідь, так би мовити, „заднім числом”, через
рік після того, як відбулися згадані події. Врешті решт, переживши важку
хворобу, опинившись у приватній клініці, він помітно заспокоюється і
може дивитися на події „на відстані”. І тут, як на наш погляд, найважливіше
з’ясувати - це „одужання”, чи  „просвітлення”? Як не провести тут
паралель з героєм твору К.Кізі „Політ над гніздом зозулі”, котрий, не
витримавши „тиску суспільства”, потрапляє у лікарню для душевнохворих
і там усвідомлює: хворі - не тільки в лікарні, хворі – і зовні.

Літературознавець Уоррен Френч недаремно підкреслив
потрійний надлом-кризу, який переживає підліток: моральний, фізичний
і психічний [13, c. 35]. Саме ця криза й спонукає Голдена шукати
тимчасове сховище від ворожого для нього світу. Але Голден далекий
вiд iдеалу. Biн буває лiнивий, неправдивий, непослiдовний,
егoїстичний. Та вiдвертiсть йoгo тону (роман побудовано у формi
сповiдi Голдена Колфiлда), прагнення розповiсти про все без
приховування компенсує недолiки підлiтка. „Колфiлд живе у своєму
світi. Biн – „бiла ворона”. Так з’являється у твоpi мотив „диваків”. Про
себе він говорить: „ненормальний”, несхвальними епiтетами
„непристосований”, „дивак” нагороджують його й інші” [5, c. 47]. Про
цей мотив говорить також І.Красуцька. „Дивацтво, вiдщепництво для
Голдена, втім, як i для Бранда Ібсена, Файнхальса та Ганса Шнiра
Бьолля, Мерсо Камю, „чудaкiв” Шукшина, - форма непогодження,
протесту, яка йому доступна, проти вад суспiльства, бездуховностi”
[7, с. 25]. Тут, вважаємо, доречно згадати про ключовий для
американської літератури образ невинності – „innocent”, ключовий
для американської літератури, витоки змісту якого – в пуританській

думку, знайти „спільний знаменник” ще з одним відомим літературним
героєм – персонажем однойменного твору американського
письменника Вашінгтона Ірвінга Ріпом Ван Вінклем: Опинившись в
новому, невідомому для нього світі, де всі його забули і де нікому
немає до нього справи, той болісно шукає своє місце в житті

Можливі  й інші культурологічні паралелі, що дають змогу глибше
осягнути текст роману. Насамперед йдеться про відому  легенду
про пошуки Грааля, чаші Iстини, яку віднайшов один лише юний
чистий лицар-підліток Галахад, та відомі слова Христа, що треба бути
„як діти” аби увійти до Царства Божого.

Як за Східною, так і за Західною езотеричною традицією людина
мудрішає, вилюднюється, коли прозріває символи вищого буття в
буденному, в іншому. Аби це відбулося, необхідно, щоб світ горішній,
символічний „зійшов”, опредметнився в середньому людському світі.
За таких умов усе оточуюче набуває іншого значення, глибшого. Та
щоб таке трапилося, слід зламати рамки й шаблони буденного
нормального світу, потрібно перестати діяти  „за порядком”. Так, герой
середньовічного роману виїжджав зі свого буденного (як хатина Дон
Кixoтa в Ламажі) замку в Йоркширі й потрапляв до країни фей,
драконів, чарівників, гномів. Й, можливо, ніколи вже не  повертався,
знайшовши свій Грааль... Для подібної подорожі („Quest”), що згодом
стала чи не найпопулярнішим композиційним ходом в світовій
літературі, необхідно насамперед, відмовитись від звичних шляхів
буденності й піти світ за очі, шукаючи вітру в полі. Як результат,
герой знаходить  випробування, а долаючи їх - себе й своє місце у
Всесвіті. Саме це й робить Голден, кидаючись із гуртожитку в ніч
невідомості, проходячи спокусами Нью-Йорка та знаходячи врешті
вірний шлях до себе самого.

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
відстоювати свою думку, люблячі та чесні. Всі вони самотні, всі вони
зіштовхуються з жорстоким світом дорослих, всі вони, б переживають
серйозні 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 „Над прірвою у житі” залишається відкритим.

Моральним пафосом захисту особистості від ототожнення її з
„клавішею” й „штифтиком” Селінджеру близький Ф. Достоєвський [1,
c. 58]. Але не тільки загально світоглядне, на погляд Н.Іткіної, зближує
двох видатних письменників, а й „сам принцип бачення й
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природний шлях руху від дитини до чоловіка, стати повноцінними
дорослими людьми – відповідальними за свої вчинки, й адекватно,
реалістично сприймати навколишню дійсність, ми бачимо і у Фолкнера,
Фіцджеральда, Хемінгуея. Та якщо їх герої є інфантильними людьми,
які здебільшого не усвідомлюють цього, і несуть тягар інфінтилізму як
певний первородний гріх цивілізації у певних історичних умовах, то
для Голдена Колфілда недорослішання є його власним вибором: він
проповідує нонкомформізм, ідею цивільної непокори. Небажання героя
походити на дорослих  спочатку більше емоційне, аніж усвідомлене.
Він готовий будь за що з’ясувати стосунки зі своїми кривдниками,
серед яких далеко не всі заслуговують суворого вироку. Однак
зрозумілий і максималізм Голдена, його ненаситна жага
справедливості й відкритості у людських взаєминах. Він відчуває
безвихідь, приреченість усіх його спроб улаштувати своє життя у
цьому світі. Вдивляючись у майбутнє, він не бачить нічого, крім тієї
сірої буденності, що вже стала долею переважної більшості
американців. Ця його юнацька нетерпимість і притягує серця читачів.
Але нічого дійсно  позитивного Голден уявити не може. Звідси наївна
мрія про нескладну механічну роботу, що дає можливість вести  тихе
життя із глухонімою дружиною. При цьому Голден і сам хотів би
прикинутися глухонімим, щоб, наскільки це можливо, порвати всі зв’язки
з миром, у якому живеться так незатишно. Він і сам розуміє нереальність
такого плану. Наївним та відірваним від життя, хоча й шляхетним, є
його прагнення рятувати дітей від падіння у прірву на житньому полі.

Перед нами хлопчик із вищих прошарків середнього класу, герой
із чутливою душею, розвиненою уявою. Три дні, які він провів „на
задвірках” – для нього час випробувань, за яким (згідно з авторським
задумом) мають відбутися зміни у моралі підлітка: він має
подорослішати. В Америці середини ХХ століття Голденові незатишно,
дискомфортно. Доброчесність, порядність, рівність – все, що
проголошується в суспільстві як чесноти, на які воно спирається,
виявляється лицемірством та брехнею. І примиритися з цим для
Голдена означає втратити себе.

Отже, у своєму романі Селінджер зумів показати не тільки світ
підлітка, котрий не бажає дорослішати, а й змалював інші типи
особистості, що формуються у післявоєнну добу, епоху становлення
масової культури, тобто у перехідну епоху. І показав, як саме ця
епоха впливає на ще не розвинені дитячі душі: когось вбиває, а
хтось, пристосовуючись, втрачає щирість і людяність.

Таким чином ми бачимо: культурний чинник епохи і особистість
взаємопов’язані, і на перехідних етапах цей зв’язок стає ще тіснішим.

ідеології, поширеній в Сполучених Штатах [11, с. 131]. У романі Дж.
Селінджера „Над прірвою у житі” ця тема одержує нове звучання.
Так, ми стикаємося з характерним  для  поняття «іnnocent» процесом
ініціації, тобто випробовування юного героя, в основу якої покладено
знов-таки традиційний для світової літератури топос дороги. Але
дороги юнака середини ХХ століття.  Автор проводить Голдена через
абсолютно неприродні для «нормального» благополучного тінейджера
ситуації: нічний готель, богемний Нью-Йорк, дансинги, бари, кафе. У
цій урбаністичній дійсності все протиприродно. І герой починає
бунтувати. Дитяче бунтарство Голдена  досить дивне і  нагадує руху
людини в сні: судорожні спроби бігти, ударити – і повна неможливість
щось зробити, відчуття гіркоти і безсилля. Дійсно, Голден певною
мірою чудакуватий. Але диваки бувають різні. Поводження Дон Кіхота
теж сприймалося як дивацтво. Славнозвісний Лицар Сумного Образу
наносив  дійсні удари, хоча й боровся з вітряними млинами і
бурдюками з вином. Його кволий американський нащадок ненавидить
реальне зло, але по-справжньому не те що вдарити, навіть замахнутися
не може, рука скована, ноги стають ватяними, лють іде в пісок.

Боротися з огидним йому світом Голден не може. Він тендітний і
слабкий. І він сам - частина того світу, що заперечує, ненавидить.
Його руки зв’язані не тільки причетністю до нього, не тільки особистою
слабістю, але і розумінням чи, скоріше,  відчуттям, що перед ним –
не окремі негаразди, а море нещасть... «Будь у людини хоч мільйон
років у розпорядженні, усе рівно йому не стерти все паскудство з
усіх стін на світі. Неможлива справа» [14, c. 92 ]

Голден відчайдушно шукає порятунку, шукає острівці
„нормальності”, незіпсованості у світі дитинства. Тільки із сестрою Фібі
і з іншими малятами він почуває себе добре. Провалля у Селінджера – це
ще і невідоме, дивне, ірраціональне. Провалля людської душі.

Як виявляється із зізнань героя роману  та з подробиць розказаної
ним історії, Голден не за віком інфантильний. Згадаємо  випадок із
повією,  та ліфтером . Сексуальний досвід – це неодмінний чинник
людських уявлень про змужніння. І Голден ловить облизня, так і
залишається дитиною. Він символізує чистоту і щирість природного
світу, „світу дитинства”. Happy end’а, традиційного для казки про
благородного принца, перемоги добра над злом не відбувається, так
само як не відбувається повного відродження Голдена або його
примирення з дорослим життям.

„Вічних дітей”, яким, внаслідок історичних катастроф та інших
бурхливих і негативних процесів у розвитку суспільства, не дали
можливості нормально природно подорослішати і, вичерпавши
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Феномен натуралізму та його характерні риси
у романотворчості Е. Золя

Культурно-літературний процес ХІХ століття – складна художня
система, позначена важливими мистецько-естетичним пошуками,
своєрідним синкретизмом напрямів, течій і стилів, появою
злободенних проблем і нового героя, багатством виражальних засобів.
Новаторські ідеї доби своє найповніше вираження знайшли у
різножанровій творчості французького прозаїка Еміля Золя.
Талановитий майстер зображення реалій життя збагатив прозу
змістовно багатими, прикметними інтенціями й засадничими
елементами натуралізму.

До вивчення творчості письменника в окремих розвідках
зверталися такі зарубіжні та вітчизняні літературознавці, як І. Денисюк,
Н. Копистянська, Д. Наливайко, Л. Мироненко, Е. Кучборська,
Р. Голод, І. Лілеєва, І. Нікітіна, Т. Якимович, С. Андрусів, Ж. Женет,
які розглядали художній доробок Е. Золя як цілісний ідейно-
естетичний феномен у літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Актуальність наукової роботи обумовлена новаторським підходом
до розуміння натуралізму у зв’язку зі зміною соціокультурних
цінностей та ідеалів.

Мета даної статті – виділити та проаналізувати домінантні складові
натуралізму у найвідоміших творах Еміля Золя, зокрема у романах
„Тереза Ракен”, „Жерміналь” та „Кар’єра Ругонів”.

Творчість французького письменника ознаменувала новий етап
у розвитку світової літератури та стала синтезом і художнім
переосмисленням традицій реалістичного мистецтва, яке отримало
назву „натуралізм”.

За літературознавчим словником-довідником, натуралізм – це
літературний напрям, що виник у Франції у 70-ті роки ХІХ століття і
охопив у 80-ті літературу Західної Європи та США і характеризувався
об’єктивістським, фактографічним зображенням дійсності,
трактуванням детермінованості людського характеру біологічними,
спадковими чинниками та соціально-матеріальним середовищем [4,
с. 496].

І Голден Колфілд є культурним героєм середини ХХ століття, яке  саме
тоді переживало докорінні – від „епохи джазу”  до „епохи маскульту”.
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становлення. Молода жінка Аделаїда Фук двічі перебувала у шлюбі:
вперше – з Ругоном, вдруге – з п’яницею Маккаром, від яких і
народилися спадкоємці. Нащадки Ругона досягли успіху, багатства
і влади, стали міністрами та фінансистами; діти ж Маккара морально
деградували і перетворилися на п’яничок, повій та вбивць. Для цієї
родини з фізіологічного погляду було властиве повільне чергування
нервового розладу й захворювання крові, що проявлялося з роду в
рід, як наслідок первісного органічного ушкодження. Е. Золя показав
всі природні та інстинктивні прояви людської натури, наслідки яких
умовно називалися чеснотами й вадами. Таким чином, „сімейний
принцип”, покладений в основу циклу, уже в самому задумі було
підпорядковано началу соціальному.

Місцем дії було обрано невеличке провінційне містечко Плассан,
яке стало символом всього французького суспільства. Члени родини
Ругон-Маккари вирізнялися прагненням до насолод, кидалися в
життя, щоб встигнути реалізувати себе у тій зараженій та гнилій
атмосфері. У їхніх душах постійно точилася боротьба почуттів та
ідей, що призвела до фатальних наслідків: замучені, брудні,
неосвічені, вели напівголодне існування або переходили на бік
революціонерів. Водночас фатум спадковості  виявився
нейтральним, оскільки Золя проголосив думку, що людину можна
перевиховати доглядом, турботою, працею, любов’ю.

Отже, окреслені факти дали змогу зробити висновок про те, що
роман „Кар’єра Ругонів” – яскраве вираження натуралістичних поглядів
автора. У ньому прозаїк розкрив та деталізував основні дефініції
натуралізму: 1) надання першочергового значення збиранню та
вивченню фактів, які стали основним будівельним матеріалом роману;
2) розкриття поняття „фізіологічна людина”; 3) змалювання грубих
матеріальних інтересів, гнітючої бездуховності, світу, в якому „утробні
інтереси геть витіснили духовні”; 4) домінування візуальних образів,
їхня незвичайна яскравість і пластичність [5, с. 24].

Песимістичний фінал даного роману – яскраве вираження
основних постулатів натуралістів, оскільки саме вони показали у
творах особистість, яка була неспроможна активно впливати на
середовище. Суспільство, як і природа, було чимось фатальним і
нездоланним для людини.

Яскравим вираженням авторських поглядів став „художній
маніфест натуралізму”, „фізіологічний роман”„Тереза Ракен”.

У передмові до нього письменник зізнався, що хотів дати
„клінічний аналіз докорів сумління”: „Я поставив перед собою
завдання вивчити не характери, а темпераменти. У цьому увесь смисл

Для Е. Золя, натуралізм – це важливий момент оновлення
літератури відповідно до потреб і вимог нової історичної доби. Його
художня концепція, яка спиралася на теоретичні праці філософа-
позитивіста І. Тена і творчість художників-імпресіоністів, постійно
уточнювалася, доповнювалася й врешті-решт знайшла своє
вираження в передмові до роману „Тереза Ракен” (1868), нарисі
„Розходження між Бальзаком і мною” (1868 - 1869), збірниках статей
„Що мені ненависно” (1866), „Експериментальний роман” (1880),
„Романісти-натуралісти” (1881), „Натуралізм у театрі” (1881). У своїх
працях Золя пропагував принцип об’єктивності та правдивості
мистецтва, вимагав від художнього твору документальної точності,
а від митця – скрупульозного спостереження та вивчення дійсності.

Він був переконаний, що письменник повинен створити всебічну
і об’єктивну картину суспільства так, ніби цим займався історик чи
соціолог. Долю своїх героїв, їхню психологію пояснював спадковістю,
впливом середовища та історично добою. У центрі уваги Е. Золя –
співвіднесення та складна взаємодія людини й соціальної дійсності,
зображення тих життєвих перепитій, які стали причиною зовнішніх та
внутрішніх видозмін особистості. Відтак автор ввів у літературу
поняття „фізіологічна людина”, яке було тісно пов’язане із його
загальною концепцією про людину як істоту біологічну та соціальну.
Це була не тільки проблемно-тематична новація, а й дискурс, що
поширився на художню семантику й поетику творів та реалізувався
за допомогою відповідних мовних засобів.

Повне й остаточне втілення натуралістичні погляди письменника
знайшли у праці „Ругон-Маккари. Природна і соціальна історія однієї
сім’ї часів Другої Імперії”, ідейний задум якої виник наприкінці 1868
року. У процесі роботи натураліст значно розширив перспективний
план свого задуму, збільшивши кількість романів та тематичне
спрямування епопеї.

Під час написання Золя керувався теорією спадковості і
„фізіологічним романом”, поставив перед собою конкретну мету:
„Вивчити на прикладі однієї родини питання спадковості та
середовища. Прослідкувати крок за кроком ту потаємну роботу, яка
наділяє дітей одного й того самого батька різними пристрастями й
різними характерами залежно від спадкових впливів та неоднакового
способу життя” [6, с. 16].

Роман „Кар’єра Ругонів” – своєрідний пролог до всього циклу
„Ругон-Маккари”. Він отримав підзаголовок „Походження”, оскільки
в ньому автор описав початок роду Ругон-Маккарів та показав
негативний вплив спадковості та оточуючого середовища на його
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Він зрозумів, що зробив спробу „дослідження випадку занадто
виняткового” [8, с. 54].

Французький письменник змалював „фізіологічну людину”,
поведінка якої визначалася не тільки її волею, але і глибоко
захованими законами спадковості. Він зробив спробу усунути будь-які
психологічні категорії і замінити їх фізіологічними – докори сумління
перетворилися у розлад нервової системи, кохання – у задоволення
плотських потреб. Але разом із тим, роман було насичено різними
психологічними спостереженнями: опис боротьби характерів,
кохання, каяття, докори сумління. Відмовившись від душі,
письменник не відрікся від психології. Психіка для нього – похідне
від фізіології, тобто її зворотній бік.

Стверджуючи нову естетику, нове розуміння художньої правди,
Е. Золя рішуче зламав обмеження й заборони щодо певних сфер
життя, які вважалися „неестетичними”, протипоказаними мистецтву,
відкинув усілякі літературні конвенції.

Студіюючи людську природу, він прагнув передати всі тонкощі,
нюанси психіки, що розширило, урізноманітнило характеротворчі
компоненти у структурі персонажів, увиразнило їх внутрішню
еволюцію. Роман „Тереза Ракен” зайняв особливе місце у творчому
доробку французького письменника, став невід’ємною складовою
його художньої спадщини.

Одним із найперших у світовій літературі творів про боротьбу
робітників проти експлуатації став роман, який отримав назву
„Жерміналь”. Композиція твору цілком підпорядкована авторському
задуму, він нагадував собою наукове дослідження, а його автор –
науковця-експериментатора. Об’єктом спостереження став соціум,
а предметом – його окремі представники. На багатьох сторінках
роману письменник-натураліст передав фактографічні та
документальні відомості про революційний етап історії Франції, виклав
майже протокольні детальні описи життя провінційного міста та його
мешканців. Роки непосильної праці й постійних обмежень призвели
до фізичного й морального виродження людей, свідченням чого стала
історія родини Мае.106 років працювали на одного господаря –
Компанію – представники цієї шахтарської династії. Однак
працьовитість і професіоналізм не врятували героїв від нестатку,
оскільки „бували дні, коли в них у буфеті не було нічого їстівного, ні
єдиної скоринки хліба, ні однієї обгризеної кісточки” [2, с. 35]. На
прикладі трагедії однієї родини автор показав соціальну трагедію усіх
робітників. Безжалісна експлуатація змушує шахтарів Монсу
піднятися на боротьбу за свої права. Рух шахтарів Е. Золя показав

твору” [2, с. 39]. Він зупинився на індивідуумах, які були позбавлені
здібності вільно проявляти свою волю, а тому кожен їхній вчинок був
обумовлений фатальною владою плоті.

Головні герої твору – Тереза і Лоран – тварини в зовнішності
людини, якими керувала глуха пристрасть, інстинкти, розумовий
розлад, викликаний нервовим потрясінням; натури, наділені
винятковим темпераментом. „Тереза і Лоран – два людські звірячі
організми. Я намагався крок за кроком у цих людях-тваринах
описати роботу пристрастей. Кохання моїх героїв – задоволення
фізіологічної потреби. Душа тут цілковито відсутня, саме цього я
й прагнув”, – писав Золя [2, с. 259]. Героїня-креолка – жертва
навколишнього соціального середовища. Адже рано
залишившись сиротою без засобів до існування, вона повністю
залежала від тітки і була змушена підкорятися її волі. Дівчина
звикла приховувати свої почуття, лицемірити, пристосовуватись.
І лише зустріч із Лораном пробудила в ній природні сили,
розпалила грубу чуттєвість. Егоїзм та користь рухали й Лораном,
цим „ледарем з ясно вираженою спрагою легких і постійних
задоволень” [2, с. 187]. Не залишився осторонь і Лоран. Обоє
ніби збожеволіли, адже не могли отримати повністю те, що вже
спробували: Тереза нарешті відчула себе жінкою, а Лоран
задовольнив свої потреби. До подружньої зради й убивства
Камілла їх наштовхнула темна, руйнівна, непідвладна розуму
пристрасть. Вони зрозуміли, що вчинили злочин, але „фізіологічне”
почуття настільки засліпило їх, що, здавалося, це був єдиний
вихід. У натуралістичному дусі автор показав відсутність гармонії
між героями, бажання по-звірячому причинити один-одному біль.
Вони зрозуміли, що їхній шлюб – це кара за вчинене вбивство, на
яке їх наштовхнув безмежний егоїзм і непосильне бажання бути
близькими. Тому, потерпаючи від докорів сумління та страху, у
фіналі роману вони вчинили самогубство.

У романі Е. Золя гостро сатирично, у флоберівських традиціях
змалював чиновників, які збиралися у четвер у пані Ракен. Усіх їх
відрізняла розумова обмеженість, духовна злиденність, тваринний
егоїзм. Це суспільство „кольору цвілі” сприяло деградації людини,
породжувало таких моральних виродків, як Лоран і Тереза.

Відтак, прозаїк намагався перенести в літературу принципи
дослідження, притаманні науці, оскільки вважав, що „романісту слід
бути схожим на вченого, який досліджував свій предмет з
неупередженою точністю” [8, с. 54]. У романі автор досягнув чистоти
експерименту, уникнувши психологічної мотивації поведінки героїв.
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як стихійний бунт доведених до розпачу людей, як „натиск…орди
варварів”, що діяли не свідомо, а в силу інстинктів. Жоден з героїв
не виявився спроможним приборкати й повести за собою юрбу. Навіть
Етьєн Лантьє не зміг стати справжнім ватажком народних мас, а був
лише знаряддям у їхніх руках.

Розв’язка твору стала свідченням історичного песимізму автора,
з одного боку, і розкриттям основ теорії натуралістів, які показали
особистість, неспроможну активно впливати на середовище.

Отже, натуралізм Золя – це сформований світогляд, особлива
позиція по відношенню до дійсності і специфічний метод дослідження.
Проаналізовані нами романи дають змогу визначити основні дефініції
натуралізму у творчості Е. Золя:

1. Орієнтація художнього мислення на науку, зближення завдань
і засобів літературної творчості з науковими;

2. Утвердження ідеї, що закономірності розвитку природи й
тваринного світу можуть бути перенесені на людське суспільство й
на долю окремої особистості;

3. Відтворення життя в його повсякденно-побутовій
правдоподібності, тяжіння до документованої розповіді;

4. Формальна непричетність і байдужість автора до зображуваної
дійсності;

5. Винятковий детермінізм – підкреслення повної залежності
характеру, вчинків героя від його генетичних коренів та фізіологічних
особливостей;

6. Обґрунтування концепції людини: людина не тільки суспільний
феномен, а й частка природи, підпорядкована біологічним законам.

Охарактеризовані нами найвідоміші романи зайняли особливе
місце у творчому доробку французького письменника, стали
невід’ємною складовою його художньої спадщини, але це лише одна
грань його обдарування, без урахування якої  неможливо скласти
повне уявлення про жанрове багатство і розмаїття творчої спадщини
Еміля Золя.
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У передмові до однієї зі збірок своїх оповідань він зазначав:
„Існують письменники „інтенсивні” та „екстенсивні”: ті, хто впродовж
усієї творчості зосереджується на одній із головних тем, яку поступово
поглиблює і узагальнює у наступних творах, – Кафка, Фолкнер,
Вірджинія Вулф, і ті, хто розкривається у динаміці, опановуючи все
нові й нові літературні горизонти, – як, наприклад, Мелвілл, Толстой,
Бальзак. Хоча мені й хочеться потрапити до першої категорії, але
дана книга, як на мене, доводить мою приналежність до другої” [3,
с. 126 ].

М.В. Льоса народився 28 березня 1936 року в перуанському місті
Арекіпа. Після розлучення батьків, що сталося одразу ж після
народження сина, впродовж 9 років він разом з матір’ю проживав у
Болівії. Згодом вони повернулися на батьківщину: спочатку до м.
П’юру, а через рік – до м. Ліму, де батьки знову відновили своє
подружнє життя. Майбутній письменник навчався у багатьох
закладах: школі католиків, військовому училищі Леонсіо Прадо,
столичному університеті Сан-Маркос. У 1958 році він, отримавши
стипендію Мадридського університету, переїхав до Іспанії.

Перший літературний успіх прийшов до нього у 1957 році, коли
молодий журналіст М.В. Льоса взяв участь у конкурсі на краще
перуанське оповідання, який було оголошено журналом „Revue
Franchise”. Він переміг і отримав винагороду – двотижневу
подорож у Париж, який був культурним центром європейської
літератури. Під час мандрівки митець-початківець зрозумів: щоб
стати справжнім письменником, необхідно покинути країну і
переїхати до Європи. Як наслідок, тривалий час він проживав у
Мадриді, Барселоні, Парижі, Лондоні, багато працював для того,
щоб здійснилася його мрія – вибороти славу провідного
перуанського письменника.

Творчість Варгаса Льоси репрезентують п’єси і романи
соціального спрямування: „Сеньйорита з Тасні” (1981), „Каті й
гіпопотам” (1983), „Ля Чунга” (1980), „Місто і пси” (1962), „Зелений
Дім” (1966), „Хто вбив Паломіно Молеро?” (1985), „Похвальне слово
мачусі” (1988); літературознавчі праці: „Гарсія Маркес. Історія одного
міфу” (1971), „Невпинна оргія. Флобер і „Мадам Боварі” (1975).

Самобутній та новаторський стиль Льоси, власне бачення світу
проявилися вже у першій збірці оповідань „Ватажки”, яка вийшла у
світ 1959 року у Барселоні й отримала премію ім. Леопольде Аласа.
Після її появи стало зрозуміло, що в латиноамериканській літературі
з’явився ще один майстер прози. „Можна сказати, що збірка
„Ватажки” – це фундамент усієї творчості Варгаса Льоси, – зазначала

УДК 82.0.09

Давиденко Г. Й.,
доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри зарубіжної літератури
і методики її викладання Глухівського національного

педагогічного університету
імені О. Довженка

Творчість М.В. Льоси: літературно-художній дискурс
Літературний процес кінця ХХ століття був ознаменований стрімким

і яскравим розвитком латиноамериканської літератури і обумовлений
низкою причин: потребою національного самовираження й загального
континентального патріотизму, пошуком авангардних художніх
прийомів, прагненням осмислити історію і природну стихію континенту
тощо.

Вагомий внесок у розвиток і становлення латиноамериканської
літератури зробив знаний перуанський письменник Маріо Варгас
Льоса. Усі без винятку твори митця – своєрідна художня постановка
актуальних проблем буття, пошуку людського самоствердження,
масштабного зображення подій.

Лауреат престижних нагород – премій М. Сервантеса і
В. Набокова – М.В. Льоса у 2010 році отримав Нобелівську премію
„за детальне змалювання структури влади і яскраве відтворення
людини-борця, яка терпить поразку”. Саме цей факт викликав
пожвавлення інтересу науковців і літераторів до життєвого і творчого
шляху письменника.

У дослідженнях А.В. Кофмана, В.Н. Кутейщикової, Л.С. Осповат,
С.П. Мамонтова, Ю. Покальчука, А. Торрес-Риолко основну увагу
приділено загальній характеристиці творчості та аналізу жанрово-
стильової манери письма провідних митців латиноамериканського
регіону. На превеликий жаль, художній доробок М.В. Льоси не став
об’єктом окремих наукових розвідок.

Мета дослідження – висвітлити умови формування світогляду
письменника, художню своєрідність його різножанрових творів,
охарактеризувати новаторський підхід автора до розкриття соціальних
проблем сучасності й визначити роль творчого набутку для розвитку
сучасної латиноамериканської літератури.

 Маріо Варгас Льоса – прозаїк, драматург, критик, філософ,
активний політичний діяч, який у 1990 р. балотувався на
президентських виборах у Перу, проте обраним не був.
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знущалися над молодшими, замість імен вживали прізвиська:
„Ягуар”, „Пітон”, „Кава”, „Кучерявий”, „Холуй”, „Письменник” тощо;
називали їх „псами”, змушували по сто разів співати „Ау, я – пес”,
ходити на чотирьох, кидатися один на одного, кусатися;
підштовхували до блазнювання, пародіюючи кіноакторів; вимагали
чистити до блиску їм черевики, застеляти ліжка, лизати підлогу, пити
сечу. Вони обшукували їх, відбирали гроші, цигарки, цукерки. Одним
влаштовували „темну”, інших – били камінням. Як наслідок, курсанти
змінювалися морально до невпізнанності,  або потрапляли до
шпиталю, або ж помирали.

За стінами училища вирувало життя: матері чекали у відпустку
синів,  друзі дитинства весело проводили час, юнаки закохувалися
у дівчат. Тому, коли вихованців позбавляли відпусток, вони намагалися
потрапити до шпиталю, де не треба нічого робити і можна непогано
харчуватися.  Кадети вдавалися до різноманітних хитрощів, щоб
лікарі повірили у хворобу: піднімали температуру тіла, викликали
симптоми тахікардії. Отже, юнаки не відчували себе пасивними
жертвами обставин, вони боролися за виживання, за порятунок свого
внутрішнього світу від руйнації. Кадети навчилися стійко переносити
приниження і самотність. Військова служба була нелегкою, але
деякою мірою допомагала хлопцям загартуватися і стати справжніми
чоловіками.

Жорстокість завжди породжувала жорстокість не лише у
ставленні один до одного, але й загалом до людей, тварин.
Військовий Альберто, на прізвисько „Письменник”, покалічив
собаку (перебив тварині лапу) лише через те, що той надто
прив’язався до нього. Пес не міг стояти, весь час падав на бік,
підводився і знову падав. Тварину ненавидів і військовий Кава,
який кидав у неї камінням, бив ногами. Інші курсанти насадили
собаці кліщів. А коли його шерсть почала випадати і той роздер
усю спину,  кадети посипали бідолаху перцем і  уважно
спостерігали за стражданнями пса.

В умовах такого безвихідного існування курсантів основну увагу
привернула постать юнака Рікардо Арана, на прізвисько „Холуй”, якого
ненавиділа уся 1 рота без вагомих на те причин. Хлопця цькували,
тому що він боявся битися; мочилися на нього, коли він спав; різали
йому форму, плювали у тарілку з супом. Однак кадет намагався
протистояти агресії, злу і несправедливості, він наважився донести
на курсанта Каву, який викрав екзаменаційні білети з хімії. Автор
наділив героя розумом, наполегливістю, терплячістю, тобто тими
рисами, що дозволили йому зносити всі приниження. Коли кадета

Матілья Рівас, – у тому, що стосується його тематики,
світосприймання та оповідної техніки і стратегії” [2, с. 37].

„Ватажки” – одне із перших оповідань письменника, в основі
сюжету якого зображено страйк учнів середньої школи проти
директора Ферруфіно. Вихованці розуміли, що директор ненавидів
їх, через те вирішив не вивішувати розклад випускних іспитів
заздалегідь, щоб вони не мали часу підготуватися і провалилися на
екзаменах. Він принижував, знущався і бив учнів.

Обурені такими діями керівника, школярі вирішили не ходити до
школи доти, доки не буде оголошено розклад іспитів. Хав’єр, Райгада,
Леон і оповідач стали організаторами і ватажками акції протесту. Вони
чітко продумали форму проведення страйку: учні повинні були
спочатку марширувати, з силою чеканячи крок до болю в ногах, а
потім вигукувати: „Розклад!”. Однак страйкарі зазнали поразки,
оскільки не було порозуміння між старшими і молодшими учнями,
бо останні не хотіли коритися дорослим. Ватажки теж не дійшли згоди
у боротьбі за справедливість, тому що кожен з них хотів бути лідером.
До того ж причиною поразки стала і зрада: учні молодших класів
повернулися до школи, змирившись з умовами директора.

Юнаки у своїх вчинках керувалися насиллям і жорстокістю, страх
і примус визначали їхню поведінку. Такі дії хлопців призвели до
поразки, але моральна перемога залишилася на їхньому боці, бо
вони зробили спробу розірвати гріховне коло і вибороти
справедливість.

Всі події у творі показано крізь призму світосприймання головного
героя-оповідача. Щоб досягти своєї мети – повернути втрачене
лідерство, він використав таку ж методику, як і директор школи, їхній
спільний ворог. Його поведінка стосовно Леона, іншого ватажка, була
небезпечною з точки зору моралі, але не виходила за межі кодексу
честі підлітків, які намагалися поводити себе як дорослі.

Вперше як серйозний письменник Варгас Льоса заявив про себе
після виходу у світ роману „Місто і пси” (1962 р.), за який отримав
іспанську премію „Бібліотека Бревс”. У центрі уваги автора – військове
училище Леонсіо Прадо, де панувала надзвичайно складна моральна
атмосфера: жорстокість звичаїв і порядків, приниження людської
гідності, байдужість старших офіцерів до того, що відбувається
навколо.

Батьки віддавали своїх дітей на навчання, мріючи про те, що їхні
нащадки стануть справжніми чоловіками і корисними для суспільства
людьми. Але умови життя кадетів були жахливими, що не сприяло
формуванню внутрішнього світу вихованців. Старші курсанти
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соціальною несправедливістю. Твір захопив читачів своєю простотою,
доступністю, щирістю і вірою у перемогу справедливості. Динамічний
розвиток подій у романі забезпечили діалоги і полілоги. Важливу роль
у розгортанні сюжету відіграли незначні на перший погляд деталі та
описи безжальних сцен насильства, лицемірства, самотності,
відчуження, влади й бунту чоловічої плоті. Детальне змалювання
життя кадетів дозволило письменникові показати кардинальні зміни
в душі молодої людини, яка понад усе прагне справедливості. Віра
в соціальну справедливість, незважаючи на поразку героїв, надала
роману „Місто і пси” життєствердного характеру.

Соціальна проблематика стала визначальною і в романі „Зелений
Дім” (1966 р.), за який автор отримав престижну літературну премію
ім. Ромуло Гальєгоси (1967 р.). Метою письменника було показати
оновлений світ людства на засадах моралі.

Зелений Дім – це будинок розпусти для військових, який став
символом аморального способу життя всього латиноамериканського
континенту, а не лише Перу.

Головна тема твору – реалістичне відображення життя далеких
провінцій Перу, насильства і відчуження. Для розкриття даної теми
М.В. Льоса використав прийом монтажу, що дало змогу простежити
дійсність у всіх її проявах. Роман своєрідний за своєю архітектонікою:
зміщено часово-просторові рамки, що створило ілюзію одночасного
розвитку всіх подій.

Усі події твору розгорнулися навколо дона Ансельмо, який
відкрив у пустелі заклад під назвою „Зелений Дім” з метою
покращення і пожвавлення зашкарублого життя мешканців.
Головною принадою цього закладу стала не тільки фізична, а й
моральна розпуста. Молодь і навіть старі діди масово ходили до
Зеленого Дому, слава якого зростала з кожним днем, незважаючи
на природні катаклізми: повінь, засуха, нашестя комах. Після
пожежі будинок швидко відбудували, хоча повії та їхні клієнти не
здатні були на справжні людські почуття.

Господаря закладу мешканці провінції поважали, оскільки він був
привітним, життєлюбним, щирим, комунікабельним, невимушеним у
поведінці, цікавився місцевими звичаями. Особливий інтерес
викликало минуле героя, саме той факт, де він взяв гроші.

Дон Ансельмо закохався у неповнолітню сліпу і німу дівчину
Антонію, яку викрав і зробив своєю коханкою. Вона померла під час
пологів, народивши дівчинку. Дочка Чуні з пошаною ставилася до
батька, але не стала для нього розрадою і сенсом життя. Дон
Ансельмо тільки й зміг дати дитині скандальну славу.

Каву за підлі вчинки було виключено з навчального закладу, його
однодумці вбили Рікардо під час військових навчань.

Офіцери-наставники знали про непросте життя кадетів в училищі,
але не вживали ніяких заходів, щоб припинити цей безлад. Єдиний
метод покарання, який вони активно використовували, – це
позбавлення кадетів відпусток. Таким чином командний склад був
байдужим і цинічним у ставленні до своїх підопічних, прагнучи
захистити честь мундира.

Письменник показав, як офіцери приховували правду про смерть
курсанта, пояснивши її як нещасний випадок (хлопець сам був винний
у необережному поводженні з рушницею). Вони вимагали від
майбутніх військових цілковитої покори. Коли ж на захист товариша
підняв свій голос кадет Альберто Фернандес, його змусили
відмовитися від своїх свідчень і погрожували виключенням з училища
за твори ганебного змісту, які той писав для однокурсників.

Однією з центральних проблем, яку намагався вирішити автор,
стало питання соціальної несправедливості. Лейтенант Гамбоя,
командир роти, в якій служив Рікардо, вимагав від начальства
навчального закладу службового розслідування, знаючи наперед,
що за це його могли позбавити підвищення по службі. Офіцер не
знімав із себе відповідальності за все, що відбувалося у роті:
зловживання спиртним, гра в карти, крадіжки, торгівля
екзаменаційними білетами. Зрештою, він, як і Рікардо, зазнав поразки.
Йому не вдалося довести справу до кінця з цілого ряду причин:
відмова кадета Фернандеса від своїх свідчень; не виконання наказу
полковника про знищення важливої інформації, переведення на
службу у провінцію.

Керівництво училища запропонувало кадетам обрати один із
варіантів вирішення конфлікту: захист військової гідності й честі
мундира, солідарність заколотників-вихованців, знищення стихії зла
і насилля, що панувала в навчальному закладі. Більшість курсантів
обрали „окопну солідарність”. Таким чином, лише одиниці витримали
випробування злом, але на них чекала доля самотніх лицарів у
боротьбі з несправедливістю.

М.В. Льоса одним із перших правдиво і різнобічно показав
безпросвітне життя майбутніх військових, зосередивши увагу на
умовах формування їхньої свідомості, системі фахової підготовки і
тій моральній атмосфері, де панували жорстокість, приниження й
підлабузництво.

Заслуга письменника полягала у майстерному відтворенні не
лише страждань курсантів, а й їхнього небажання миритися із
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Як бачимо, у творі декілька сюжетних ліній – це історії закоханих,
життєві долі яких тісно переплелися: життєва стезя господаря
Зеленого Дому і німої дівчини; послушниці монастиря, яка стала
повією; лоцмана-дезертира, сержанта Літуме. Автор у своєму
психологічному романі дослідив сутність особистості та характер
взаємостосунків з іншими.

М.В. Льоса показав: життя більшості героїв порожнє, нікчемне,
спустошене, позбавлене сенсу. Натомість герої не мали сил, щоб
його покращити. Отже, автор підвів до висновку, що треба жити і
насолоджуватися тим, що маєш, поки можеш рухатися, бачити небо
і сонце над головою. Письменник засудив безправність людини,
приниження її гідності, викрив знущання можновладців над бідними.
На його думку, „Зелений Дім” залишиться у величі завдяки
протистоянню цивілізації, пошуку інших шляхів життя.

Соціальні, психологічні та моральні проблеми перуанський прозаїк
підняв в детективному романі „Хто вбив Паломіно Молеро?”. В основі
твору – історія вбивства молодого співака, яка стала причиною
дослідження грані між істиною та справедливістю. Розкриваючи
злочин, митець у стислій і доступній формі розповів про жахливі
закони людського існування.

Талановитий молодий хлопець, співак болеро, солдат авіабази
останнього призиву Паломіно Молеро був жорстоко вбитий за
невідомих обставин. Його не просто повісили, а ще й жорстоко
познущалися: настромили на старе ріжкове дерево, гасили цигарки
об його тіло, свідченням чого були шрами та опіки, намагалися
оскопити, „бо сім’яники звисали мало не до колін”.

Паломіно Молеро був третім сином матері-вдови Асунти, тому
його звільнили від служби в армії. Але він пішов туди добровільно
через кохання до дочки керівника авіаційної бази, полковника
Міндреау Аліси. Закохані хотіли таємно обвінчатися, щоб завжди
бути разом. У вирішальний момент священика на місці не виявилося.
Це дало змогу полковнику з лейтенантом Рікардо Дефо, офіційним
нареченим дівчини, наздогнати їх. За наказом батька лейтенант зі
своїми вірними товаришами зробили те, про що навіть боялися
говорити. Жоден із мешканців не захотів давати свідчень, бо знали
про жорстоке покарання.

Усіх обивателів турбувало одне питання: чи знайдуть злочинців,
чи покарають їх, коли дізнаються, що вони – представники „вищої
касти”. Розслідування справи було доручено лейтенанту дільниці
Сільві та його підлеглому – поліцейському Літумі. Чесні,
відповідальні, справедливі, вони в досить короткий термін знайшли

Трагічною була і доля подружжя Дикунки-Боніфації і сержанта
поліції Літуми. Боніфацію ще маленькою дівчинкою викрали місіонери
з індіанського племені і привезли до монастиря Санта-Марія де Ньєви
на виховання. Коли ж вона виросла, то за серйозний проступок її
було вигнано з місії.  Героїня випустила на волю дівчаток-індіанок,
що як і вона колись, поза власною волею опинилися в монастирі.
Згодом дівчина влаштувалася служницею у будинок подружжя
Андріана Ньєвеса і Ламіти. Там вона і зустріла Літума, який закохався
в неї і став її чоловіком. Однак сержант потрапив до в’язниці, а
Боніфація, розбещена приятелем чоловіка Хосефило, опинилася в
Зеленому Домі. Дівчина зневірилася в людях і відмовилася від Бога.
Коли Літума повернувся із в’язниці, то помстився товаришеві. Він
став сутенером своєї дружини, жив за її рахунок, утримуючи і своїх
приятелів.

Велику увагу автор приділив образу япончика Фусія, який мав
одне бажання – розбагатіти за будь-яку ціну. Він заощаджував
на всьому: голодував (їв лише один раз на добу), не палив
цигарок, не вживав горілки тощо. Проте господар-турок не вірив,
що японець – чесна людина. Фусія заарештували і кинули до
камери, де сиділо двоє бандитів, за допомогою яких він утік і
зажив іншим життям: грабував індіанські племена, займався
контрабандою. За контрабанду каучуку, який продавали лише
спільникам Перу, героя спіймали і заарештували.  Гниючи заживо,
він помер в лепрозорії.

Інший шлях обрав лоцман Андріан Ньєвеса, який намагався жити
чесно. Його силоміць завербували до війська, де за ним вели пильне
спостереження, щоб він не втік. Після довгих тижнів муштри юнак
став лоцманом. Тепер він мав набирати солдатів до війська. Посадові
обов’язки були не до вподоби Андріанові, а тому герой дезертирував.
Опинившись у володіннях Фусія, став працювати у нього лоцманом.
Дружина господаря, Ламіта, дуже сподобалася юнакові, щасливі
закохані вирішили втекти. За звинуваченням у співпраці із
контрабандистами, Андріана спіймали жандарми і кинули до в’язниці.
Коли герой опинився на волі, то йти йому було нікуди. Кохана забула
про нього, вийшла заміж за жандарма і стала щасливою матір’ю
п’ятьох дітей. Він знову став лоцманом маловідомих річок і загубився
в пісках.

Отже, герої займалися контрабандою і виловом черепах, чинили
розбійницькі напади, організовували втечі із в’язниці, зраджували,
кохали і страждали. Але, не дивлячись на це, вони – особи унікальні
та неординарні.
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часово-просторових рамок, заперечення норм добра, якщо воно
вступає у протиріччя з канонами чи нормами суспільного життя.

Отже, вищезазначені особливості творчого стилю митця поєднали
його творчість з постмодерністськими відкриттями світового
літературного процесу, що знайшли яскраве вираження у творчості
Х.Л. Борхеса, К. Кастанеди, А. Куатьє, Ж. Амаду.
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злочинців. Їхній професіоналізм викликав захоплення навіть у тих,
хто був причетний до скоєного злочину. Однак на героїв чекало
вигнання. Літуму перевели до відділку в департаменті Хунін, а
лейтенанта – невідомо куди, можливо, туди ж. Це сталося тому,
що поліцейські надто захопилися своєю справою, стали загрозою
для тих, хто займався контрабандою і шпигунством.

Полковник не стояв осторонь розслідування, а намагався
втрутитися в цей процес. Він мав розкрити махінації мільйонної
контрабанди, але вбили і  його, і доньку. Після смерті героя
справжні винуватці вбивства розповсюдили версію, начебто він
власноруч позбавив життя Молеро, приревнувавши його до рідної
доньки.

Отже, злочинці уникнули покарання, залишилися з грошима і
на волі, постраждалими вийшли тільки бідняки.

„Похвальне слово мачусі” (1988 р.) – роман, який збентежив і
читачів,  і  критиків неочікуваним відвертим еротизмом.
Завуальованість манери письма автора, що проявилося у
поетично-чуттєвому оспівуванні інтимних моментів, відіграла
вагомішу роль за банальну сюжетну схему. Це твір про спокусу
дони Лукреції пасинком-школярем, товариську єдність у насолоді
з чоловіком, у гріхові – з Фончо, у нестриманій грі еротичної
фантазії – з обома. Автор змалював трьох дорослих людей, які
стали маріонетками в руках підступного маленького Амура, чий
образ у фіналі твору спотворила диявольська усмішка.
Письменник побачив закономірність у тому, що зло панувало там,
де не було місця любові, що плоть – слабка й готова до зради.

У романі тісно переплелися чистота хлопчика і гріховність
мачухи, ідеалізм дони Лукреції і цинічний скепсис Альфонсо.
Лукреція дуже нагадувала Федру із твору Еврипіда і римську
патриціанку.

Як бачимо, творчий доробок М.В. Льоси склали різножанрові
твори – оповідання, повісті ,  романи. Прозаїк всебічно
відобразив злободенні проблеми сучасності і реальне життя
суспільства. Новаторство митця проявилося в оригінальній
творчій манері: події розкриваються з різних площин, крізь
призму яких видно життя всієї країни; герой перебуває у ситуації
вибуху.

Художника цікавила національна історія, осмислення
загальнолюдських проблем, які виникали в житті перуанської
провінції чи столиці. Для Варгаса Льоси властиві сміливі
експерименти в манері оповіді, зокрема, зміщення і поєднання
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Богиня Луны). Поэтому целесообразно начать анализ героинь
грейвсовской лирики с каталогизации женских божеств, известных
поэту.

Пантеон кельтских богинь или волшебных покровительниц
отдельных занятий и отдельных местностей, а также «чудесных»
женщин кельтских легенд представлен следующими божествами:

1. Аобх – приемная дочь второго по значению Верховного
ирландского бога Бодб Дирга, жена бога моря Лира.

2. Аоифе –вторая жена бога Лира; за колдовство над детьми
Лира от первого брака была превращена отцом в ворона – птицу
судьбы и смерти.

3. Аэфрон – валлийская (уэльская) богиня войны;
покровительница долины шотландской реки Ди.

4. Банба – жена ирландского бога Мак Куила, одна из триады
богинь судьбы, покровительниц острова Эриу (Ирландия).

5. Блатнад – дочь ирландского бога Мидхира и жена ирландского
чародея-короля Ку Роя.

6. Блодуэдд (Блодувед, Блодеуведд) – валлийская богиня
цветов. За измену мужу, «солнечному» Ллеу, была превращена в
птицу тьмы – сову.

7. Боанн (Бойн) – жена первого по значению Верховного
ирландского бога Дагды; богиня вод; покровительница долины
ирландской реки Бойн.

8. Бранвен (Бранвейн) Прекрасногрудая – валлийская богиня,
жена ирландского бога иномирия Матолфа. Умерла от скорби после
гибели брата и мужа.

9. Бригитта (Бригит, Бригид) – ирландская богиня высот и
возвышенностей; покровительница учености, ремесел и поэзии, а
также священного огня и очага.

10. Домну – ирландская («фоморская») богиня тьмы и темных
сил.

11. Грайне – дочь Верховного ирландского короля Кормака Мак
Эйрта; жена Диармида, сына Верховной богини Дон (Дану).

12. Иануария (Януария) – галльская (бургундская) богиня музыки,
покровительница врачевания и целебной местности Бейр-ла Шатель.

13. Карридвен (Карридвейн, Карридвен) – валлийская богиня
плодовитости, мудрости и вдохновения; обладательница «котла
всевидения». Её символ – свинья.

14. Клуд (Клайд) – ирландская богиня-покровительница долины
шотландской реки Клайд (первоначально – земли ирландских
переселенцев в Шотландию, скоттов).
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Интерпретация мифологических образов кельтского
пантеона в поэзии Р. Грейвса

Одной из характерных черт ХХ века является появление ряда
исследований, затрагивающих сложные вопросы, связанные с
важнейшими современными литературными проблемами.
Особенно популярными в этот период оказались труды известного
английского поэта, исследователя кельтской мифологии Роберта
Грейвса.

Многие зарубежные ученые изучали и продолжают исследовать
творчество Роберта Грейвса. Это Дж. Бирлайн, Д. Дей, Р. Ричман,
М. Сеймор, М. Смит, Дж. Смедз, Дж. Стайнер и другие. Исследования
российских ученых Х. Л. Борхеса, А. А. Тахо - Годи, Т. М. Фадеевой
посвящены философским взглядам Роберта Грейвса и отмечают
односторонность в творчестве мифокритика. В украинском же
литературоведении краткие сведения о творчестве мифокритика
можно найти в трудах А.С.Козлова и Т. В. Шадриной.

Роберт Грейвс является первым мифокритиком, попытавшимся
c помощью  нового метода решить ряд кардинальных проблем
поэзии, а также предложившим оригинальный подход к анализу
поэтических произведений.

Цель данного исследования заключается в краткой
характеристике женских божеств кельтского пантеона и выявлении
круга богинь, прочнее всего ассоциировавшихся с мифологическими
мотивами в поэзии, а также систематизации символов и других
словесно-образных лейтмотивов, сопровождающих и формирующих
женский «лирический пантеон» Р. Грейвса.

Достижение поставленной цели предусматривает
каталогизацию женских божеств из наиболее близкой Роберту
Грейвсу кельтской мифологической традиции, а также
определение степени и характера соответствия или несоответствия
женского кельтского пантеона приоритетным женским фигурам в
мифопоэтике самого Р. Грейвса.

Главным женским мифоперсонажем в критических трудах
Р. Грейвса является Белая Богиня (она же Великая или Тройственная
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объектам. Таковы богини-покровительницы священных рощ и
обрядов, рек, речных долин и священных источников (Аэфрон, Бойн,
Сулис), богини целых земель (Эриу и др.).

Большую группу богинь составляют покровительницы древних
матриархальных занятий или ремесел: прорицания, «поэзии»
(Бригита), врачевания (Иануария, Морген, Сулис и др.), гончарства
и глиняной посуды (Нантосвелта), поддержания домашнего очага и,
следовательно, домашнего хозяйства (Бригита, Нантосвелта,
Росмерта и др.). Не менее традиционна и группа богинь,
воплощающих (и тем самым контролирующих) продуктивные силы
природы.

Две группы богинь определенно ассоциируются со смертью. Одна
группа персонифицируют смерть как социальное (чаще всего,
военное) насилие. Вторая группа олицетворяет смерть как природное
явление, как угасание космических сил.

Однако с мифом о Великой Богине Р. Грейвса приведенный
мифологический каталог соотносится лишь частично. К числу
совпадений можно отнести:

– объединенный мотив жизни-смерти;
– связь женского мотива с мотивом старшинства (наставничества,

материнства);
– космичность женских мифоперсонажей (большинства, но не

всех);
– их эротизм (т.е. женская плодовитость и / или как женская

агрессия).
Таким образом, «Женская мифология» в критическом изложении

Р. Грейвса и «старше», и «моложе» реально-исторических женских
мифов у древних кельтских народов.

Аналогичные способы создания женского мифоперсонажа можем
наблюдать в стихотворении «Богиня-кошка» (“Cat-Goddesses”). Здесь
главной героиней становится мифоперсонаж из восточной
(египетской) мифологии:

A perverse habit of cat-goddesses
– Even the blackest of them, black as coals
Save for a new moon blazing on each breast,
With coral tongues and beryl eyes like lamps,
Long-legged, pacing three by three in nines
– This obstinate habit is to yield themselves… [5, с. 171]
Подобный женский лирический мифоперсонаж возникает и в

стихотворении «Рея» (“Rhea”), в заголовке которого автор использует
античный мифоним:

15. Кройддилад – дочь валлийского бога Луда, попеременная
жена братьев-близнецов, воплощений света и тьмы, Гвина и Гвитира.

16. Морриген (Морген) – богиня-мать; друидесса;
покровительница плодородия и целительства.

17. Нантосвелта – жена галльского бога виноделия Суккелоса;
покровительница дома и домашнего очага. Также богиня смерти.

18. Нементона – романо-кельтская (бретанская) богиня-
покровительница священных рощ.

19. Рианнон – валлийская богиня рассвета и/или Луны; жена
валлийского бога подземного иномирия Пвилла.

20. Росмерта – галльская и британская богиня материального
достатка и благополучия.

21. Садб (Саар, Сабия) Ланеликая – воплощение лани в женском
человеческом облике (или наоборот: женщина в облике лани).

22. Секвена – богиня истоков галльской (секвенской) реки Сены.
Её символ – дикая утка.

23. Сионан (Синайн(ен) – ирландская богиня-покровительница
долины реки Шэннон; внучка ирландского бога моря Лира.

24. Сирона – гальская богиня, (букв.) «звезда»; богиня
целительства, обновления, плодородия.

25. Сулис – богиня-покровительница целебного бриттского
источника Сулис (совр. англ. г. Бат).

26. Фанд – жена ирландского бога иномирия и моря Мананнана
Мак Лира (т.е. сына Лира); возлюбленная «божественного кузнеца»
Кухулина.

27. Фотла – ирландская богиня судьбы; воплощение и одно из
имен (возможно, племенных эпонимов) Ирландии.

28. Эпона – одна из Верховных галльских божеств; богиня-
покровительница лошадей, а также плодородия, изобилия,
плодовитости.

29. Эриу – одна из 3-х соперничавших ирландских богинь судьбы;
дала свое имя стране Ирландии (Эрин).

Проведённый анализ даёт основания утверждать, что
исторически и научно документированная богиня Луны (Рианнон)
занимает в кельтском пантеоне отнюдь не главное место (как ей
полагалось бы, следуя концепции Р. Грейвса), а лишь входит в
группу астральных женских божеств. Однако главная кельтская
Богиня-Мать (Дану или Дон) к этой астральной группе божеств не
принадлежит.

Наиболее многочисленную группу представляют «богини»,
привязанные к определенным местностям и к их природным
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2. Лирическая характеристика героинь Р. Грейвса, восходящих
к мифологическим прототипам, также имеет и некоторые черты
сходства, и еще более существенные черты отличия от этих
прототипов.

 Автор значительно эксплицирует и усиливает эстетические и
психологические характеристики женских персонажей, которые для
мифа либо не типичны вообще, либо факультативны, либо
представлены в зачаточном виде.

3. Подобная авторская стратегия в лирической характеристике
героинь предполагает и особую стратегию в отношениях автора с
читателем.

Читатель Р. Грейвса, если он получил классическое образование,
мог быть осведомлен о главных (но не периферийных) женских
античных божествах, «чудесных» героинях и их мифических
атрибутах и сюжетных перипетиях. Остальные читатели или
отсылаются автором к его сравнительно-историческим книгам по
мифологии, или вынуждены воспринимать мифопоэтический мир
Грейвса-лирика скорее «поэтически», чем «мифологически».

4. Именно Грейвс-лирик сумел реконструировать значимые
особенности древнего мифомышления и мифовосприятия. Среди них
следует назвать специфическую атмосферу «священного ужаса»,
единство восторга и притяжения, подчеркнутую «объективность», при
описании субъективных чувств и настроений; абсолютное ритуально-
магическое превосходство матриархальной женщины, которое не в
силах были отменить даже последующие (патриархальные)
общественные нормы.
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On her shut lids the lightning flickers,
Thunder explodes above her bed,
An inch from her lax arm the rain hisses; [5, с. 171]
Показательны в этом плане также стихотворения “Turn of the Moon”

(«Обратная сторона луны») и “Song: The Far Side of Your Moon”
(«Песня: Дальняя сторона твоей луны»). В обоих стихотворениях автор
обыгрывает мифомотив двойственной природы женщины, магии,
любви. В первом стихотворении “Turn of the Moon” («Обратная сторона
луны»):

Never forget who brings the rain
In swarthy goatskin bags from a far sea:
It is the Moon as she turns, repairing
Damages of long drought and sunstroke… [5, с. 189]
Во втором стихотворении «Song: The Far Side of Your Moon»

(«Песня: Дальняя сторона твоей луны»):
The far side of your moon is black,
And glorious grows the vine;
Ask anything of me you lack,
But only what is mine…  [5, с. 189]
Так, Грейвс снова и снова подчеркивает амбивалентность своего

женского лирического персонажа. Поэту необходим такой женский
образ, который бы соединил в себе и мифологическую традицию,
причем оставляющую возможности для разных трактовок, и
отражение его собственных психологических состояний. Из этих двух
составляющих и складывается характер грейвсовской лирической
героини (“In Her Praise”):

This they know well: the Goddess yet abides.
Though each new lovely woman whom she rides,
Straddling her neck a year or two or three,
Should sink beneath such weight of majesty
And, groping back to humankind, gainsay
The headlong power that whitened all her way …
 [5, с. 196]
Таким образом, на основе проведённого анализа можно сделать

следующие выводы:
1. Женские мифоперсонажи в лирике Р. Грейвса лишь отчасти

совпадают с женским пантеоном исследованных Грейвсом мифологий.
Р. Грейвс сокращает и редуцирует одни группы богинь или

«волшебных» женщин, зато выводит на передний план другие их
группы, далеко не столь важные в реально исторических, научно-
засвидетельствованных мифах и легендах.
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вопросов, а именно: каким предстоит стать человеку в будущем?
Какова будет роль, отведенная ему в новой эпохе? Какие перемены
несёт с собой грядущий вал новейших сверхтехнологий? И, в конце
концов, что с нами будет дальше? Именно на эти и множество других
подобных вопросов пытается ответить трансгуманизм.

Подобная постановка вопросов отнюдь не нова. Желание обрести
божественные свойства, познать трансцендентность и сравняться
со сверхъестественным знакомо человеку, вероятно, ещё со времён
его появления на земле. Осознание крайней ограниченности
собственных физических возможностей взамен наделило
человеческий род неудержимым стремлением вырваться из тесных
границ собственного существования, сделав, тем самым, извечную
тягу к преодолению препятствий нашим древнейшим качеством.

Учитывая бесспорную актуальность целого спектра проблем,
поднимаемого в рамках трансгуманистической философии, было бы
вполне логичным определить и литературный трансгуманизм, как
актуальное явление в рамках современной литературы. Как
показывает историческая практика, проблемы завтрашнего дня
человеческой цивилизации неизменно являются прямым следствием
глобальных проблем дня сегодняшнего. Находящиеся в руках
человечества мощнейшие технологии неизбежно станут следствием
колоссальных преобразований в мировом сообществе, однако какова
окажется суть этих перемен, остаётся лишь прогнозировать.
Перспективы научно-технической революции во многом зависят от
способности человека заблаговременно предвидеть её последствия
и заглянуть за горизонт неведомого. Все эти задачи во многом лежат
на плечах искусства.

Фантастическая литература, традиционно идущая рука об руку
с футурологией, призвана изобразить пунктирной линией на карте
времени извилистые пути нашего дальнейшего развития. Очевидно,
что центральным объектом наблюдения любой художественной
литературы является человек, и научная фантастика не является
исключением. Однако в рамках указанного жанра человек
оказывается в крайне непривычных, неестественных условиях, в
которых он, как правило, действует и проявляет себя несколько иначе,
нежели в обыденной жизни. Имплементируя человеческих
персонажей в ситуации, невозможные в сегодняшнее время, авторы
научно-фантастических произведений зачастую раскрывают их тем
самым с весьма неожиданных сторон, что, собственно, и является
одним из секретов популярности данного направления литературы и
в очередной раз доказывает её актуальность. Между тем, практически

УДК 82-311.9: 165.742 «713»
Донец П. Н.,

аспіртант кафедри російської і зарубіжної літератури
Таврійського національного університету

 імені В. І. Вернадського

Литературный трансгуманизм:
предмет, признаки, проблематика

Мир непрерывно изменяется. А вместе с ним, будучи крохотной,
но теперь уже неотъемлемой частью бесконечного многообразия его
форм и проявлений, находится в постоянном развитии человеческая
цивилизация. При этом, скорость изменений неуклонно возрастает,
неся с собой немыслимые ранее возможности. Стремительный скачок
в развитии науки и техники, захлестнувший мировое общество в
середине прошлого века, в кратчайшие сроки преобразовал
поверхность нашей планеты до неузнаваемости. В глобальных
социально-экономических переменах, наблюдающихся в жизни
мирового сообщества в начале нового тысячелетия, в совокупности
с невиданными темпами научно-технического прогресса, всё
отчётливее проявляются черты информационной революции. На долю
современного поколения выпала решающая роль в процессах
глобализации, модернизации и всемирной интеграции, призванных
бесповоротно изменить жизнь человека в ближайшем будущем.

Вместе с тем, прорыв в компьютерных технологиях позволил
заговорить не только о кардинальной трансформации земного
социума в целом, но и об изменении самого человека, в частности.
Уже сегодня нередко можно услышать о том, что на наших глазах
происходит формирование абсолютно нового типа людей, чей образ
жизни, мировоззрение и ментальность идёт вразрез с устоявшимися
веками традициями. Не исключено, что благодаря дальнейшей
технологизации различных отраслей науки в скором времени станет
возможным говорить не только о духовно-моральной эволюции, но
и об определённом обновлении на физиологическом уровне, в том
числе о продлении жизни людей, победе над неизлечимыми
болезнями, внедрении в человеческое тело нанотехнологий и т. д.

Всё вышеуказанное не могло не коснуться самых многочисленных
аспектов человеческого бытия. Не в последнюю очередь это затронуло
культурную сферу жизни, что, в свою очередь, незамедлительно нашло
отражение в литературе и, тем самым, привело к появлению в
литературных произведениях совершенно новой проблематики.
Иными словами, перед авторами и читателями встал ряд глобальных
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наиболее свойственно проявление литературного трансгуманизма;
определить соответствующий круг авторов в обнаруженных

стилистических рамках;
определить перспективы дальнейшего исследования.

Идеи, в той или иной степени близкие к трансгуманизму,
высказывались ещё задолго до возникновения самого термина.
Исторический опыт свидетельствует в пользу предположения, что
носители трансгуманистической мысли существовали практически
на всех этапах развития человеческой цивилизации. Фактически,
подобная концепция просуществовала в режиме криостазиса на
протяжении огромного промежутка времени, периодически давая о
себе знать в виде её архаичных, прототипных форм, сыгравших,
тем не менее, решающее значение в последующем становлении
трансгуманизма, как целостной системы взглядов. Поэтому можно с
немалой долей уверенности утверждать, что его философские и
культурные истоки насчитывают многотысячелетнюю историю.

Глубокая озабоченность человека вопросами жизни и смерти
привела к возникновению многочисленных культов, предполагающих
существование загробной жизни, о чём свидетельствует
многообразие похоронных обрядов и сохранившиеся традиции
древних культур. По крайней мере, уже само допущение, что смерть
не является неизбежной, и что существует, как минимум,
мифологическое средство достижения бессмертия делало наших
древних предшественников в определённой степени
трансгуманистами и формировало базис имморталистической
философии. Таким образом, зарождалась система взглядов,
основанная на стремлении избежать физической смерти или, хотя
бы, максимально отдалить её. В пользу этого аргумента лишний раз
свидетельствует огромное разнообразие магических, эзотерических
и алхимических школ, существовавших на протяжении практически
всей истории человечества.

Первые успешные попытки разработки рационального
мировоззрения, основанного не на вере в сверхъестественное, а на
сугубо логических рассуждениях, были, очевидно, предприняты в
рамках древнегреческой философии. В этом отношении пальма
первенства принадлежит, в первую очередь, Сократу и софистам.
Ярчайшим примером осмысленного стремления к преодолению
естественных границ могут послужить мифы о Прометее и Дедале,
оба из которых могут рассматриваться в качестве древнейших
прототипов трансгуманистического мышления. Мифические герои
бросают вызов богам, успешно при этом используя не магические,

любой научно-фантастический сюжет неизменно зиждется на прочной
научно-технической информационной основе, накопленной за долгие
века существования нашей цивилизации. Это существенно отличает
научную фантастику от других фантастических жанров литературы,
например, фэнтези. Без обращения к диалектическому материализму,
фактам, методам и прогнозам науки художественная интуиция
способна лишить авторские гипотетические прогнозирования
немаловажного критерия реалистичности, заведя их в плоскость
абстрактной, оторванной от действительности фантазии.

В пользу научной новизны данного исследования свидетельствует
тот факт, что трансгуманизм впервые получает освещение
непосредственно в литературном спектре, и рассматривается как
весомая часть и распространённая тенденция в глобальной сюжетной
концепции научной фантастики. Творчество отдельных писателей-
фантастов, их конкретные произведения, равно как и жанр в целом,
неоднократно исследовались литературоведами, лингвистами,
философами и прочими учёными, критиками и научными
популяризаторами разных стран мира. Однако в обширном пласте
фантастической литературы до сих пор не выделялось и не
анализировалось проявление трансгуманистических идей и концептов.
О тесной взаимосвязи трансгуманизма с искусством неоднократно
упоминали известные американские философы Макс Море, Том Белл,
Ник Бостром, а в рамках Мирового Центра Трансгуманистического
Искусства и Культуры, основанного футуристом, учёным и медиа-
художником Наташей Вита-Море, была сформирована доктрина,
объединяющая различные выразительные творческие формы и идеи
трансгуманизма. Тем не менее, какого-либо литературоведческого
исследования это явление пока так и не получило.

Определим целью данной статьи вводный обзор трансгуманизма,
как единой системы взглядов, идей и мировоззренческих установок,
в целом, и рассмотрение его в контексте мировой научно-
фантастической литературы, в частности. Для достижения данной
цели необходимо решить следующие задачи:

1. рассмотреть исторические предпосылки возникновения
трансгуманизма;

2. рассмотреть определение и характерные признаки трансгуманизма;
3. экстраполировать трансгуманизм в литературную сферу, что,

в свою очередь, потребует решения нескольких подзадач:
ввести определение „литературный трансгуманизм”;
определить признаки его функционирования в литературе;
определить стили и подстили научной фантастики, которым
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культивированию идеи низменности человеческого бытия вследствие
его греховной сущности – всё это может рассматриваться как
решительный шаг в сторону трансгуманизма. Ещё одним таким
шагом, бесспорно, послужила гелиоцентрическая система мира,
окончательно сформировавшаяся в XVI веке благодаря Николаю
Копернику и его последователям. И, наконец, наиболее
трансгуманистическим по духу произведением данной эпохи
следовало бы назвать трактат Джованни Пико делла Мирандолы „Речь
о достоинстве человека” (1486), в котором впервые прозвучало
открытое заявление о том, что человек не обладает готовой формой,
но должен сам себя во что-то превратить [2].

Выход книги Френсиса Бэкона „Новый Органон” (1620), в которой
он предложил новаторскую научную методологию, основанную на
эмпирических исследованиях, а не на априорном рассуждении,
провозгласил наступление века Просвещения. Идея усиления власти
человека над природой для улучшения условий его существования
в совокупности с наследием эры Возрождения, великими
географическими открытиями, а также эпохальными исследованиями
Исаака Ньютона, Томаса Гоббса, Джона Локка, Эммануила Канта и
других – всё это сформировало прочную культурно-информационную
основу для возникновения рационального гуманизма, придающего
наибольшее значение научно-критическому мышлению. Именно
рациональному гуманизму предстояло стать непосредственным
предшественником трансгуманизма.

На протяжении XVIII-XIX ст. идея усовершенствования человека
посредством науки впервые получает относительно серьёзное и
пристальное рассмотрение. В частности, теоретическая возможность
продления жизни с помощью медицины допускалась Вольтером и
Бенджамином Франклином. Немало рассуждали о дальнейшей
эволюции человечества такие философы как Франческа Виллард,
Николай Фёдоров, Фридрих Ницше. Однако уже к концу
девятнадцатого века оптимизм, вызванный перспективами научно-
технического прогресса, начинает постепенно вырождаться в
позитивизм, что неизбежно привело к коллизии этих взглядов с
реалиями окружающей действительности. Всё это, в свою очередь,
возымело обратное действие, заставив многих обратиться к
иррационализму, что послужило причиной массового всплеска анти-
технологических, анти-интеллектуальных взглядов, некоторые из
которых продолжают существовать по сей день.

Таким образом, необходимый идейно-мировоззренческий
фундамент для возникновения трансгуманизма был сформирован

а, скорее, технические средства для расширения человеческих
возможностей. И даже последующий крах смелых идей Дедала
оказывается вызван вполне естественными, логически объяснимыми
причинами, а не насланным свыше наказанием богов.

Следует также отметить, что слово „transhumanized” впервые
прозвучало ещё в средневековые времена, в частности, его
использовал Данте Алигьери в своей „Божественной комедии”.
Однако тогда в него не вкладывался тот смысл, который принято
подразумевать под данным термином сегодня: автор использовал
его для описания человека в состоянии блаженства [17].

Вырвавшись из оков ограниченного средневекового мышления,
человек вновь нашёл в себе силы и решимость к познанию самого
себя и окружающего мира в эпоху Возрождения. Гуманистические
идеалы всесторонне развитой гармоничной личности, толчок в
развитии научного, морального, культурного и духовного потенциала,
отказ от руководства исключительно постулатами религиозных
авторитетов в пользу собственных суждений и наблюдений – всё
это ознаменовало становление современной науки и начало
формирования совершенно новых философских и мировоззренческих
укладов. Несмотря на то, что классический гуманизм, фактически,
является историческим прародителем трансгуманизма, в их идейных
концепциях можно выделить не так уж много общих признаков. В
рамках понятия „studia humanitatis” изначально не
предусматривалось какой-либо эволюционной, многоступенчатой
структуры развития человека, как биологического вида, речь шла
скорее о своеобразном продуктивном самопознании, многогранном
гуманитарном саморазвитии, а также раскрытии и дальнейшей
реализации изначально заложенных в индивиде положительных
душевных качеств, без отступления при этом от христианских
канонов. Иными словами, за вычетом абстрактного
совершенствования культурно-моральной стороны личности через
ревностное изучение произведений античных классиков и
оттачивания до блеска навыков изящной словесности, гуманистами
не проектировалось какое-либо дальнейшее развитие человека в
контексте будущего и уж, тем более, оно не рассматривалось сквозь
призму науки и техники. Таким образом, гуманистическая модель
эволюции представляется не столько поступательной и интегративной,
сколько закольцованной и ретроспективной. Тем не менее,
предпринятые гуманистами первые попытки поиска рациональной
альтернативы устаревшей схоластике, а также представление ими
человека как наивысшей ценности в противовес средневековому
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электронике, кибернетике и робототехнике, освоении космического
пространства и научных изобретениях. В этот период близкие к
трансгуманистическим идеи получали развитие преимущественно
на страницах научно-фантастических романов. Огромный вклад в
исследование различных аспектов формирующегося движения
трансгуманизма и его дальнейшую популяризацию внесли такие
авторы, как Артур Кларк, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн, Станислав
Лем, Брюс Стерлинг, Грег Эван, Вернор Виндж и многие другие.

Тогда же идеи трансгуманизма получают необычайно широкое
распространение в мировой литературе, главным образом, в жанре
научной фантастики. Следует заметить, что этот процесс начался
ещё за несколько десятилетий до официального возникновения
трансгуманизма, как культурно-философского и научного движения,
и, соответственно, до отпочкования от него трансгуманистического
искусства, как частного явления в рамках общего течения. На
страницах романов писателей-фантастов того времени мы не
встретим таких терминов, как „трансгуманизм”, „трансчеловек” или,
скажем, „постчеловеческое общество”. Однако при этом в
художественных произведениях писателей периода „Золотого века”
научной фантастики (50-е годы) и „Новой волны” (60-е) эта тема уже
получала весьма отчётливое освещение. Ряд черт трансгуманизма
просматривается, например, в произведениях Роберта Хайнлайна
(„Жизни Лазаруса Лонга”), Артура Кларка („Конец детства”), Станислава
Лема („Кибериада”) и других. Явные следы трансгуманизма несложно
обнаружить в некоторых романах Гарри Гаррисона, Клиффорда
Саймака, Ларри Нивена, Фрица Лейбера. В советской фантастике можно
отметить представленную в некоторых произведениях братьев
Стругацких концепцию люденов – людей, у которых открылись
способности к переходу на более высокий эволюционный уровень.
Будучи весьма оптимистической по духу философией, трансгуманизм
несомненно в большей степени свойственен фантастике именно этого
периода, нежели установившейся в последующие десятилетия
тенденции „омрачения будущего” в таких жанрах, как антиутопия,
киберпанк, постапокалипсис и т. п.

Именно с этого момента становится возможным выделять
литературный трансгуманизм, как конкретное явление в литературе.
Позволим себе определить это понятие как любое проявление
концепции трансгуманизма, его частных аспектов или близких к нему
идей в научно-фантастических произведениях. Это не отрицает
возможности раскрытия темы трансгуманизма в других жанрах
литературы. Однако поскольку именно научная фантастика

уже к началу XX века. Был необходим лишь толчок, способный
подтолкнуть к трансформации разрозненного течения научной мысли
в единую логически завершённую форму. Роль такого катализатора
выпало сыграть эссе „Дедал: наука и будущее” (1923) британского
биохимика Джона Холдейна, в котором ему блестяще удалось
обрисовать красочные перспективы изменения человека и общества
под влиянием научных и технологических открытий [9]. Это породило
целую волну исследований и футурологических прогнозов
выдающихся учёных и мыслителей того времени и даже на некоторое
время установило в научных кругах своеобразную моду на дискуссии
о будущем. Ярчайшими иллюстрациями этому могут послужить
сочинение „Мир, плоть и дьявол” Джона Бернала (1929), в котором
он рассуждает об усовершенствовании интеллекта с помощью
передовых социологических и психологических методов,
колонизации космоса и вживлении в человеческий организм
имплантатов [3]; работы Олафа Степлдона, а также эссе „Икар:
будущее науки” (1924) Бертрана Рассела, который разделял менее
оптимистические взгляды относительно будущего земной
цивилизации, доказывая, что без совершенствования духовно-
моральных качеств, люди лишь расширят с помощью технологий и
без того богатые возможности для причинения друг другу вреда [15].

Вторая мировая война внесла существенные коррективы в
глобальное видение будущего, привнеся в него немалую долю
пессимизма, осторожности и подозрительности. Во многом этому
способствовала дискредитация евгеники, что, в свою очередь, на
долгие годы наложило табу на идеи построения лучшего мира при
помощи изменений самого человека и общества. Хотя было бы не
вполне справедливо утверждать, что доминирующие представления
о будущем того времени были исключительно мрачными и
антиутопичными. Приблизительно в этот же период было создано
немалое количество литературных, музыкальных и
кинематографических произведений, изображавших идеалистические
картины грядущего и выдвигавших смелые предположения о том,
что с войнами раз и навсегда покончено, что уже через полстолетия
человечество переселится на другие планеты, а все виды
нетворческого труда будут выполняться роботами с непременно
мигающими лампочками. Такие настроения, конечно же,
подогревались эйфорией вокруг первого успешного полёта человека
в космос и назревавшим технологическим бумом.

В целом же, можно констатировать, что основное внимание
футуристов в эти годы было заострено на стремительно развивающейся
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транслюдей. Однако по мере того, как идеи FM получали широкое
распространение, все большее число людей начинали причислять
себя к категории трансгуманистов. В связи с этим, данное понятие
было существенно расширено и дополнено и, в результате, стало
включать в себя элементы самоидентификации и активной
деятельности. В итоге, под трансчеловеком стала подразумеваться
любая личность, активно готовящаяся стать постчеловеком –
потомком человека, модифицированном и усовершенствованном до
такой степени, что его причисление к разряду людей становится уже,
в принципе, невозможным. Иными словами, под этим понятием может
подразумеваться некое разумное существо, значительно
превосходящее физическими и умственными возможностями любого
сегодняшнего отдельно взятого человека. При этом оно может не
обладать привычной физической формой, а являться полностью
искусственным сознанием, например, существовать в качестве
информационных структур в сверхбыстрых компьютерных сетях.
Представить себе и уж, тем более, спрогнозировать дальнейший
сценарий развития событий – практически невыполнимая задача.
Американский философ Джон Сёрл в качестве одной из сущностных
характеристик человеческого сознания выделяет так называемый
„аспект знакомства” [1, с. 133]. Постчеловеческий мир пока что
находится за пределами этого аспекта.

Многие трансгуманисты весьма оптимистичны в своих прогнозах
и полагают, что непрерывно ускоряющиеся темпы научно-
технического прогресса приведут к появлению постчеловека уже к
середине XXI столетия. Подкрепляя уверенность в собственных
предположениях, они ссылаются на явление технологической
сингулярности – концепции, предложенной Вернором Винджем, которая
гипотетически допускает некий момент в будущем, когда
технологическое развитие станет настолько стремительным, что важные
научные открытия будут совершаться почти одновременно, в одно и
то же время [16]. Иными словами, рождение постчеловеческого разума
предполагается трансгуманистами возможным после того, как
временные интервалы между изобретениями сократятся до
минимального предела, сделав тем самым график технического
прогресса практически вертикальным [10].

На волне этих и ряда подобных идей на рубеже 70-80-х гг.
возникает большое число разрозненных научных и общественных
организаций, выдвигавших, тем не менее, схожие концепции. Все
они, так или иначе, отталкивались от ключевых понятий, среди которых
продление жизни, крионика, колонизация космоса, нанотехнологии,

основывается на фантастических допущениях в области науки и
техники, а также наиболее активно эксплуатирует тему будущего,
мы будем изначально рассматривать этот жанр как потенциальный
носитель трансгуманистического контента.

В 1957 году термин „трансгуманист” был впервые употреблено
знаменитым биологом Джулианом Хаксли. В своей книге „Новые
бутылки для нового вина” он описал самосовершенствующегося
человека, преследующего цель овладения недоступными ранее
умениями и способностями [12, с. 13-17]. При этом слову
„трансчеловек”, как ни странно, было суждено появиться на двадцать
лет позже – его первое упоминание в 1976 году можно найти в одном
из научно-фантастических рассказов Дамьена Бродерика.

Приблизительно в это же время были опубликованы две книги
основоположника исследований в сфере крионики Роберта
Эттингера – „Перспектива бессмертия” (1964) и „От человека к
сверхчеловеку” (1972), сыгравших значительную роль в формировании
классического трансгуманизма и, в первую очередь, одного из его
подвидов, ставшего впоследствии известным как иммортализм.

Пожалуй, наиболее значимой фигурой в ранней истории
трансгуманизма стал ирано-американский футуролог Ферейдун
М. Эсфендиари, который позднее изменил имя на FM-2030. Будучи
одним из первых учёных, специализирующихся непосредственно в
изучении будущего, он сформировал вокруг себя в 60-х годах школу
оптимистичных футуристов в Нью-Йорке, известную под названием
UpWingers. В 1989 году в своей книге „Трансчеловек ли вы?” он
впервые ввёл понятие „трансгуманист”, подразумевая под его
значением людей, имеющих такое мировоззрение и образ жизни,
при которых главной целью существования становится
самосовершенствование, достижимое посредством использования
современных достижений науки и техники [4]. Описывая сущность
транслюдей, FM-2030 перечисляет их признаки, среди которых
значатся улучшение тела имплантатами, бесполость, искусственное
размножение и распределенная индивидуальность [8]. По убеждению
автора, трансчеловеку суждено выступить в роли своеобразного
эволюционного моста между прошлым и будущим, т. е. стать
промежуточным звеном между существующим типом людей и
постчеловеком.

Согласно первоначальному сформулированному FM-2030
определению, чёткая ориентация на будущее, глубокая
осведомлённость в научно-технических вопросах и осознание своей
связующей роли вовсе не является априорным свойством
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и эрудит Робин Хансон. Вышеупомянутые учёные продолжают
творить историю трансгуманизма по сей день, неизменно оставаясь
в авангарде научной мысли современности.

Ввиду того, что часть трансгуманистов не согласилась с
взглядами Института Экстропии, в 1998 году Ником Бостромом и
Дэвидом Пирсом была основана Всемирная Трансгуманистическая
Ассоциация, насчитывающая на сегодняшний день сотни молодых
учёных и активистов [5]. Её участники ведут активную научно-
исследовательскую работу, регулярно публикуют рецензируемые
онлайновые журналы, организуют конференции по соответствующей
тематике и всячески способствуют продвижению
трансгуманистических идей. Благодаря их деятельности
неопределённая ранее позиция трансгуманизма в научном мире
получила форму строгой академической научной дисциплины.

К этому времени идеи трансгуманизма окончательно
интегрируются в научно-фантастическую сферу и отныне занимают
там прочную нишу. Явные признаки их наличия можно обнаружить в
романах Вернора Винджа („Пламя над бездной”, „Глубина в небе”,
„Конец радуг”), Джона Райта („Золотой век”), Аластера Рейнольдса
(„Космический апокалипсис”), Карла Шрёдера („Вентус”, „Леди
лабиринта”), Чарльза Стросса („Акселерандо”, „Небо сингулярности”,
„Оранжерея”), Иэна Бэнкса („Культура”), Александра Лазаревича
(„Сеть Нанотех”, „Технокосм”), Юрия Никитина („Трансчеловек”,
„Сингомэйкеры”, „Я – сингуляр”) и других.

В произведениях жанра киберпанк также популярны
трансгуманистические технологии и концепции. И если в романах
классиков-первопроходцев Уильяма Гибсона („Нейромант”) и  Брюса
Стерлинга („Схизматрица”) в большей степени заостряли внимание
на возможных угрозах и отрицательных последствиях возникновения
постчеловеческого общества (что, впрочем, не мешает нам
рассматривать их с позиции наличия аспектов трансгуманизма), то в
ряде произведений пост-киберпанка концепции транс- и
постчеловечества возникают и функционируют уже в явном виде
(например, „Трансметрополитен” Уоррена Эллиса). Начинают
выделяются такие поджанры научной фантастики как „сингулярная
фантастика” и „трансгуманистическая космическая опера”.

С самого начала существования трансгуманизма, как
рационального и культурного движения, его последователям
приходится сталкиваться с ожесточённой критикой в свой адрес. Их
непримиримыми противниками являются приверженцы учений и
идеологий, имеющих цели, прямо противоположные идеям

биотехнологии, информационные технологии, загрузка сознания в
память компьютера и т. д. Немаловажную роль в защите позиции
трансгуманизма в этот период сыграл исследователь в области
искусственного интеллекта Марвин Мински.

В 1992 году был основан Институт Экстропии (закрыт в 2006 г.).
Именно это событие послужило катализатором объединения
множества отдельных ранее групп. Его основателем стал философ
Макс Море, впервые давший развёрнутое определение понятия
„трансгуманизм” в его современном смысле [13]. В его основу легло
предположение, что ныне существующий человеческий вид является
не конечным этапом развития нашей эволюции, как было принято
считать ранее, а, наоборот, её началом. Приверженцы данной позиции
полагают, что изучение результатов, перспектив и потенциальных
опасностей использования науки, технологий, творчества и прочих
достижений разума позволит добиться преодоления
фундаментальных пределов человеческих возможностей. Таким
образом, бесконечное совершенствование человека с
использованием всех возможных для этого способов было
определено главной целью трансгуманистического движения.

Приблизительно в это же время благодаря работам Наташи Вита-
Море сформировалось направление трансгуманистического
искусства. Это ёмкое понятие объединяет в себе самые
разнообразные и неожиданные формы творчества. Данное явление
получит более детальное рассмотрение в нашей следующей статье.
Пока же мы лишь разграничим понятия литературный трансгуманизм
и трансгуманистическое искусство и назовём их родственными, но
не тождественными явлениями.

Тем временем, развитие трансгуманизма набирало обороты.
Огромнейшую роль в становлении его идейных основ сыграла книга
Эрика Дрекслера „Машины созидания” (1986), ставшая первым
объёмным научным трудом, посвящённым молекулярной технологии.
Упомянутая работа, в числе прочих её достоинств, впервые дала
комплексное освещение связанных с данной темой потенциальных
проблем и попыталась ответить на глобальные стратегические
вопросы, которые ставит перед человечеством разработка технологий
подобного рода [7]. Не менее существенное значение сыграли книги
исследователя в области робототехники Ганса Моравека „Дети разума”
(1988) и „Робот” (1999). Кроме того, было бы нелишним упомянуть в
данном контексте двух других выдающихся трансгуманистов-
современников – это исследователь в области моделирования
нейронных процессов Андерс Сандберг и американский экономист
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развитие исключительно чистых и безопасных технологий, способных
помочь восстановить окружающую среду [14]. Ещё одним
нестандартным движением является трансцендентальный
трансгуманизм, представляющий собой систему взглядов,
рассматривающую все существующие научные
трансгуманистические идеи сугубо в контексте духовного
самосовершенствования человечества. Приверженцы подобных
идей представляют научно-технологический прогресс и развитие
астральной (энергетической) сущности человека как единый
взаимосвязанный процесс.

За последние десять лет данное течение охватило мировые
масштабы и продолжает распространяться экспоненциальными
темпами. Объём материалов о трансгуманизме с каждым годом
неуклонно возрастает. Во многих странах действуют местные
дискуссионные группы, а в США таковые насчитываются практически
в каждом крупном городе. Всемирная паутина объединяет
трансгуманистов со всего мира, постоянно регистрируя новых
единомышленников и позволяя им свободно общаться и
обмениваться информацией.

Данная тема открывает широкие перспективы для дальнейшего
исследования. Изучая обширное творческое наследие писателей-
фантастов, представляется возможным выделение литературного
трансгуманизма в качестве многоступенчатой деривационной
структуры с отдельными типами и разновидностями. Подобная
развёрнутая классификация даст возможность без всякого труда
выявлять и дифференцировать постгуманистические идеи в научной
фантастике в дальнейшем и, соответственно, подключать данные
произведения к общему фонду трансгуманистического искусства.
Возможно, это также позволит по-новому взглянуть на жанр
фантастической литературы, в целом, а также будет способствовать
дальнейшей самоидентификации трансгуманистической
фантастики, как особого явления в мировой литературе.
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трансгуманизма. В первую очередь, это энвайронментализм (отказ от
технического развития в пользу возвращения человека к природным
истокам), в особенности его наиболее фанатичные проявления в виде
экотерроризма, а также религиозный фундаментализм, традиционализм,
крайний консерватизм, различные течения, практики и движения
оккультного, эзотерического, мистического или синкретического
характера и прочие идеологические формы, в той или иной мере
противостоящие научно-техническому и интеллектуальному
прогрессу. Оппоненты трансгуманистов существуют среди
выдающихся научных деятелей и социальных мыслителей. Так,
влиятельный американский философ, политический экономист и
писатель японского происхождения Френсис Фукуяма назвал
трансгуманизм „самой опасной в мире идеей” [6]. Кроме того, будучи
ревностными защитниками гражданских прав и личных свобод
человека и сторонниками укрепления традиций демократии,
трансгуманисты получили противников в лице организаций
ультраправого и ультралевого толка. Всё это не является столь
удивительным, учитывая кажущуюся радикальность некоторых
способов усовершенствования человеческой природы и самого
подхода размышления о будущем, предлагаемых трансгуманистами.
Тем не менее, сторонников подобных идей нельзя обвинить в слепом
оптимизме – большинство из них видят и тёмную сторону будущего
развития и единодушно соглашаются с тем, что некоторые из таких
технологий способны нанести нашей жизни существенный урон и
даже поставить под угрозу само выживание человеческого вида.

Отсутствие единой концепции развития земной цивилизации
среди трансгуманистов, а также противоречия, вызванные
плюрализмом мнений относительно представления будущего,
привели к появлению большого числа ответвлений и разновидностей,
отличных от классического трансгуманизма. Среди них существуют
как направления, концентрирующих внимание лишь на частных
аспектах общей идеи (иммортализм, постгендеризм,
сингуляриционизм), так и течения, предлагающие различные пути
достижения общих целей. Часть из них разошлись в экономических
и политических взглядах, сформировав такие направления, как
экстропианство, либертарианский трансгуманизм, анархо-
трансгуманизм, технокоммунизм. Другие пошли по пути углубления
и развития первоначальной концепции трансгуманизма эклектичными
идеями. В числе последних следует выделить техногайянизм –
молодое и перспективное движение, объединяющее защитников
природы и трансгуманизма [11]. Его участники выступают за активное
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Особливості використання графо-стилістичних засобів
у творах Ґюнтера Ґрасса

Проблема графічного оформлення літературного твору завжди
викликала у дослідників певний інтерес. І це не випадково, бо
сприйняття тексту, як відомо, відбувається перш за все візуально.
Використання автором різноманітних графічних стилістичних засобів,
особливо нетипових для мовних норм, привертає увагу читача до
форми написання. Саме за допомогою цих засобів письменник має
змогу повідомити адресату те, що в усному мовленні передається
просодичними елементами (наголосом, інтонацією, паузами тощо).
Як зазначає І. Дегтярьова, «окрім формальної функції (власне текстове
оформлення), система графічних засобів пов’язана зі змістом і
розширює семантику висловлювання додатковими конотаціями,
емоційними відтінками» [3, с. 27]. Тобто, графічні компоненти
комунікації є носіями стилістичної інформації і надають тексту
емоційного, експресивного та стилістичного забарвлення.

Серед багатьох дослідників існує досить поширена думка про
те, що графічна форма тексту має додаткове семантичне значення
при з’ясуванні ідейного плану твору письменника, при визначенні
авторського стилю. «Аналізуючи художній твір, – зауважує
російський літературознавець В. Д. Семенов, – необхідно
враховувати можливості свідомого прояву письменником творчої
індивідуальності у відборі графічних засобів і композиції графічних
елементів» [5, с. 1].

Варто наголосити на тому, що питання, пов’язане з використанням
Ґ. Ґрассом графічних засобів для більш ефективного виявлення
творчого задуму, донині не отримало належного відображення у
працях науковців. Саме цим визначається актуальність нашої
роботи.

Предметом даного дослідження стали твори Ґ. Ґрасса, які
складають так звану «Данцизьку трилогію», та роман «Із щоденника
равлика». Об’єктом дослідження є система авторських графічних
стилістичних засобів і їх експлікація у названих творах.
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Іронічний підтекст вбачаємо у автоматизованому  читанні молитви
на ніч.  Як точно відмічає Ґ. Ґрасс вустами Оскара Мацерата
(головного персонажа роману «Бляшаний барабан»), молитва деяких,
навіть глибоко віруючих людей, перетворилася на звичку, безглуздий
ритуал. Таким, позбавленим сенсу, вечірнім (або ранковим) заняттям
є молитва в оточенні Оскара:

«Sie ... betete mit mir, obgleich sie protestantisch war, ein
„Vaterunser“, drei „Gegru?etseistdumaria“, auch dann und wann:
„Jesusdirlebichjesusdirsterbich“ ...» [6, c. 236]. („Vater unser“, „Gegru?et
seist du Мaria“, „Jesus dir leb’ ich Jesus dir sterb’ ich“) [O.I.]. («Вона,
хоча і була протестанткою, один раз читала зі мною „Отче наш“ , три
рази „Благословенна будь, Маріє“, а іноді ще й „Ісус тобою живу я,
Ісус для тебе вмираю“...» [переклад наш – О.І.])

Те ж саме спостерігаємо у повісті «Кішки-мишки», коли молиться
головний персонаж Мальке:

«Herrichbinnichtwurdigda?dueingehstuntermeindach» [9, с. 159].
(«Herr, ich bin nicht wurdig, da? du eingehst unter mein Dach» [О.І.]).
Таке графічне оформлення вказує на те, що всі молитви схожі

між собою і набувають таким чином одного значення.
На відміну від творів «Данцизької трилогій» у романі «Із

щоденника равлика» Ґ. Ґрасс використовує дві форми написань
разом. У першому випадку йдеться про написання разом готових
мовленнєвих конструкцій без змін: «Spater mal, Franz, wenn du
enttauscht bist, wenn du den Kehrreim des Liedchens „Zwecklos“, der
die Zeile „Hatjadochkeinenzweck“ wiederholt … » [10, с. 289]. („Hat ja
doch keinen Zweck“ [О.І.]).

«Half sofort und hie?: Wei?nichtmehrwie» [10, c. 520]. (Wei? nicht
mehr wie [О.І.]). У інших випадках складовою новоутворених іменників
шляхом написання разом є початкова форма дієслова:

«Dieses sich offentlich Mitteilenkonnen, dieses Zuwortkommen. …
Dieses Infragestellendurfen, dieses Nocheinmaldaraufhinweisenwollen»
[10, c. 471].

Ці поняття походять від звичних висловлювань, якими
користуються під час офіційних виступів, промов, у дискусіях тощо,
наприклад, «Ich will noch einmal darauf hinweisen …» («Я хочу ще раз
наголосити на тому …») і їх функція полягає в тому, щоб показати
психологічне напруження, яке відчуває промовець під час виступу
або дискусії.

Для того, щоб виразити, наскільки набридли аптекарю Аугсту
постійні автопереїзди під час виборчої кампанії, письменник знову
використовує  графічний засіб написання разом і цим самим

Мета роботи – дослідити функціонально-стилістичне значення
розділових знаків та інших графо-стилістичних засобів на матеріалі
творів Ґ. Ґрасса.

У своїх творах письменник застосовує різноманітні графічні засоби
для вираження певних стилістичних функцій. До них відносяться,
насамперед, пунктуаційні знаки: три крапки, дві крапки, дужки.
Особливої уваги заслуговує також використання автором
стилістичного прийому «Zusammenschreibung» (написання разом). В
українській мові не існує відповідного терміну на позначення цього
графо-стилістичного прийому. За визначенням самого Ґюнтера Ґрасса
«Zusammenschreibung» це «утворення зі стереотипних фраз або
висловлювань розповідача за допомогою формальних ознак одного
поняття» [8, c. 44].

У художньому літературному тексті графічні стилістичні засоби
виконують ряд прагматичних функцій. Однією з них є функція
привернення уваги адресата. В одному із своїх інтерв’ю Ґ. Ґрасс
повідомляє, що «написання разом» він використовує цілком свідомо.
Завдяки цьому письменник вражає читача, змушує його зупинитися
і ще раз переглянути прочитане [8, c. 44]. Це пояснюється тим, що
на перший погляд читачеві важко визначити межі окремих слів, навіть
у заучених до автоматизму фразах. Він змушений звернути ще раз
увагу і усвідомити, про що йдеться, уникнути бездумного,
монотонного бурмотіння.

Особливо часто використовує Ґ. Ґрасс цей графічний засіб у
«Данцизькій трилогії». Так, наприклад, у «Бляшаному барабані»
написання разом перших рядків трьох найпопулярніших різдвяних
пісень «Ohtannenbaumоhtannenbaumwiegrunsinddeinek
lingglockchenklingelingelingallejahrewieder...» [6, c. 423] («Oh,
Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grun sind deine...», «Kling
Glockchen, klinge-linge-ling...», «Alle Jahre wieder...» [O.I.]) виконує
критичну, викривальну функцію. Кожного Різдва постійно лунають
лише ці пісні саме у такій послідовності. Автор натякає на те, що
зазвичай їх співають не задумуючись про слова, їх зміст та
значення, чим надає цьому звичному різдвяному ритуалу
сатирично-іронічного забарвлення. З цією ж метою у романі
«Собачі роки» Ґ. Ґрасс об’єднує формально в одне поняття
початкові рядки пісень, які постійно були на вустах у тогочасної
молоді: «Nicht alle Jungs haben Uniform an, aber alle singen mit
[…]. „Wirliebendiesturme…“ singen alle […]. Jetzt singen sie:
„Unddiemorgenfruhedasistunserezeit“. Danach was Lustiges:
„Einmanndersichkolumbusnannt“» [9, с. 295].
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Отже, наявність розділового знаку у кінці ґрассівського
речення дає читачеві можливість долучитися до процесу
творення, стати співавтором твору. Кожен читач, залежно від міри
розуміння тексту, від власного досвіду, може розвинути обірвану,
незавершену думку на свій розсуд і вже потім сам поставити
кінцеву крапку.

Прикладом майстерного використання графічних засобів
оформлення тексту з метою емоційного впливу на читача може
слугувати повість Ґ. Ґрасса «Кішки-мишки». Особливо часто автор
використовує тут три крапки на початку речення/абзацу, починаючи
його з маленької літери.

«… und einmal, als Mahlke schon schwimmen konnte, lagen wir
neben dem Schlagballfeld im Gras.» [7, c. 5], –  таким незвичним
способом розпочинає Ґ. Ґрасс свій твір. Три крапки на початку речення
у поєднанні з еліптичним формулюванням «und einmal» вказують на
те, що Піленц (від його імені ведеться розповідь) викладає факти з
життя Йоахіма Мальке фрагментарно, не повідомляючи передісторію,
тим самим зосереджуючи всю увагу читача на головному, не
розпорошуючи увагу на другорядне.

Так само Піленц повідомляє наступний важливий епізод. За
допомогою «… und einmal» розпочинається опис того, як Мальке
шукав англійську викрутку:

«… und einmal – ein doppelschornsteiniges Lazarettschiff war
eingelaufen, […] ging Joachim Mahlke ohne Schraubenzieher in den
Bugraum […]» [7, c. 15].

Остання зустріч Мальке з Тулою Покріфке зображена аналогічно:
«… und einmal kam eine Bahn – oder hatte eine Bahn kommen

konnen, in der Tulla Pokriefke, die seit Wochen Kriegshilfsdienst leisten
musste, als Schaffnerin mit schiefem Kappi sa?» [7, c. 158].

Подібне оформлення тексту виконує суто прагматичну функцію:
руйнує автоматизм сприйняття звичного, очікуваного початку і таким
чином створює відчуття тривоги, переживання, змушує зробити певні
зусилля для самостійного відтворення початку описуваної ситуації,
тобто вимагає від читача не пасивного, а активного сприйняття
літературного тексту.

Хоча у романі «Із щоденника равлика» автору вдається так
закодувати передісторію, що читачеві дуже важко, а то й зовсім
неможливо, здогадатися, що могло б бути на початку:

«… oder wollen wir Leine ziehen?» [10, c. 293] – початок розділу 4;
«… und gratuliere euch zum Geburtstag.» [10, c. 510] – початок

розділу 26;

акцентує увагу читача. Навіть жарти не приносять йому
задоволення, бо вже всі їх не раз чули, більше того, вони дратують
і напружують Аугста:

«Alles, besonders das Witzewissenerzahlenschonkennen strengt an:
ich kann nicht mehr lachen und mit den Ohren wackeln» [10, c. 347].

У порівнянні з «Данцизькою трилогією» у романі «Із щоденника
равлика» Ґ. Ґрасс рідше використовує даний графічний стилістичний
засіб і функція його теж є іншою: надати більш поетизованого
зображення предмету чи поняттю (наприклад:
Witzewissenerzahlenschonkennen, Nocheinmaldaraufhinweisenwollen
тощо). У «Данцизькій трилогії» автору вдається таким способом
передати певний часовий колорит нацистської доби.

Крім описаного нами графічного засобу написання разом,
творчій манері Ґ. Ґрасса притаманне також досить різноманітне
використання розділових знаків. Разом із функцією членування
речення та тексту на складові, пунктуація вказує на інші елементи,
які надзвичайно важливі у емоційно-експресивному плані,
наприклад емоційні паузи, іронію тощо. Погоджуємося з думкою
Н.Г. Гольцової [2], яка стверджує, що у структурі художнього
тексту розділові знаки набувають особливого, функціонально-
стилістичного значення. Визначення ролі певного розділового
знаку у контексті дає змогу проникнути у змістовну, емоційну та
інтонаційну площину художнього тексту, тобто точніше зрозуміти,
оцінити прочитане, максимально наблизитися до авторського
задуму.

Одним із найпоширеніших засобів вираження авторського задуму
у творах Ґ. Ґрасса є використання розділового знаку «…»
(Gedankenpunkt). Три крапки використовуються письменником для
різних цілей – на позначення незакінченої думки, для паузації у
мовленні, для показу неочікуваного переходу від однієї думки до
іншої тощо.

Часто письменник вживає три крапки у кінці речення, яке є
синтаксично завершеним, але наявність цього пунктуаційного знаку
подумки змушує читача розвивати вже ніби то завершену ситуацію
далі:

«Mein Ruhm, lieber Kind, ist jemand, fur den ich um Nachsicht
bitte …» [10, c. 337];

«Unterwegs nach Burgsteinfurt legte ich mich im VW-Bus lang,
machte ich Sehschlitze, horte ich nicht mehr Kurzberichte im
Mittagsmagazin, sondern, je mehr ich mich dem Haus Schichaugasse 6
naherte, Worte und Widerworte …» [10, c. 370].
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За відсутності двокрапки речення «Nur einmal, am Ende, wurde er
aggressiv gegen sich» («Лише одного разу, в кінці, він проявив агресію
проти себе») також було б граматично коректним, проте мало б
додаткову імплікацію. Альтернативний варіант без двокрапки  так само
вказує на одноразовість прояву агресії Аугста проти себе, але не
виключає агресивної поведінки по відношенню до інших.
Запропонована автором версія напроти фокусує увагу на тому, що
агресивним Аугст був взагалі лише один раз у своєму житті. Отже,
наявність двокрапки надає певної виразності, несе додаткову
уточнюючу змістову інформацію, тобто «Nur einmal, am Ende, wurde
er aggressiv, namlich/und zwar gegen sich» («Лише одного разу він
проявив агресію, а саме проти себе»). З огляду на це можна
стверджувати, що найважливіша стилістична і прагматична функція
ґрассівської двокрапки полягає як в ущільненні мовного оформлення
твору, так і акцентує увагу читача на особливо важливих моментах
оповіді.

Таким чином, графічне оформлення тексту слугує первинним
засобом досягнення прагматичної мети автора. Від графічного
оформлення залежить взаєморозуміння з читачем, здійснення впливу
на нього та актуалізація авторських інтенцій.
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«… und bringe am Wochenende in meiner Reisetasche nur wenig
Gewi?heit mit […]» [10, c. 289];

«… denn als wir uns […] in der Niedstra?e vor einem Jahr zu treffen
begannen […]» [10, c. 290].

Таким чином, три крапки на початку тексту вказують на те, що
продовжується якась раніше розпочата подія, або між подіями, що
описуються, пройшов певний проміжок часу.

Не менш поширеним графічним засобом, яким користується
Ґ. Ґрасс у своїх творах, є двокрапка (Doppelpunkt). У його творчості
зустрічаються як нормативне вживання цього знаку, так і випадки,
не регламентовані правилами пунктуації.

Однією з найважливіших функцій двокрапки у митця є «функція
компресії інформації» [4, с. 2]. На думку І.М. Микитюка, графічні
стилістичні засоби можуть бути прикладом мовної економії. У деяких
випадках інформація, що передається графічно, в усній мові може
бути виражена лише описово за допомогою вербальних засобів [4,
с. 2]. У Ґюнтера Ґрасса така економія відбувається за рахунок заміни
деяких лексичних одиниць розділовим знаком – двокрапкою.
Наприклад:

«Hermann Ott […] war drei?ig Jahre alt, als er sich […] mit dem
deutschnationalen Gemusehandler Isaak Laban […] am Gartenzaun
befreundete: sogleich Streit und Besserwissen» [10, c. 311];

«Sich entscheiden: schwierig fur Zweifel» [10, c. 375];
«Zweifel nahm den mit und den: so viele Rollen» [10, c. 456].
«Tagsdrauf: Eibelstadt – Weinprobe mit geladenen Gasten –

Ochsenfurt auf dem Marktplatz – dann kirchenreich Wurzburg» [10, c.
519].

У такий спосіб автору вдається стиснути мовне оформлення тексту
за рахунок заміни двокрапкою надмірних граматичних
функціональних слів, таких як дієслово-зв’язка, сполучники, вставні
слова. Як бачимо в останньому прикладі, тенденція звуження
проявляється у скороченні головного речення до одного компоненту.
Разом з цим пропуск таких лексичних елементів як «namlich», «denn»
надає реченню структурної відкритості, яка вимагає від читача
самостійно визначити причинно-наслідкові зв’язки.

Переконатися в тому, що Ґ. Ґрасс є справжнім майстром
графічного оформлення літературного твору, дозволяє наступний
приклад:

«Augst war kein Schlager. Nur einmal, am Ende, wurde er aggressiv:
gegen sich» [10, c. 493] («Аугст не був забіякою. Лише одного разу,
в кінці, він проявив агресію: проти себе») [переклад наш – О. І. ].
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Векторы «другости» в современном гуманитарном дискурсе
В современном обществе неоднородность и многомерность

социального бытия все более пронизывает события жизни людей.
Это новое пространство заполнено многочисленными «другими», что
порождает необходимость их упорядочивания с точки зрения новых
типов отношений человека с окружающим миром.

То, что интерес к проблеме Другого в XX веке обозначился более
остро, связано, в первую очередь, с тем, что общество и культура
переживают кризисное, переходное состояние. Именно различие
становится сейчас основным структурообразующим фактором
современной социальной жизни, а сама идея различия приобретает
решающее экзистенциальное значение в человеческом сознании и
бытии. Появляется возможность по-настоящему осмыслить и понять
событийность человеческого существования, но одновременно
наблюдается и смена социокультурной парадигмы, когда четко
выстроенная вокруг властного центра иерархия общества,
традиционно понимаемая истина как критерий и средство
коммуникации, линейная структура общества утрачивают свою
очевидность». В этом контексте в современной гуманитарной науке
концепт «другой» становится базовым.

Долгое время эта проблема являлась прерогативой философии
и психологии, однако в последние десятилетия литературоведение
все больше и больше обращается к проблеме Другого, не отбрасывая
при этом литературный канон, а используя его в качестве
художественного материала. Литературные образы с нетипичной
возрастной, гендерной, конфессиональной, этнической
характеристиками позволяют интенсивно искать ответ на один из
ключевых вопросов всей мировой литературы: «Кто есть я?». Авторы
литературных произведений предлагают разные решения понимания
«я» (от винтика в механизме той или иной системы до центра
мироздания), но неизбежно приходят к проблеме «Я и Другой»,
являющейся «одной из граней сложного процесса самоопределения,
самоидентификации и самоактуализации человеческой личности» [1].
Литература при этом выступает практической иллюстрацией к

7. Grass G. Katz und Maus: [Eine Novelle] / Gunter Grass. –
Gottingen: Steidl, 1997. – 330 S.

8. Grass G. Vom Abenteuer der Aufklarung: Werkstattgesprache /
Gunter Grass,  Harro Zimmermann. – Gottingen: Steidl, 1999. – 330 S.

9. Grass G. Werkausgabe in zehn Banden [Text] / G. Grass. –
Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1987. – Bd. 3: Katz und Maus: [Eine
Novelle]. Hundejahre: [Roman]. – 865 S.

10. Grass G. Werkausgabe in zehn Banden [Text] / G. Grass. –
Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1987. – Bd.4: Ortlich betaubt:
[Roman]. Aus dem Tagebuch einer Schnecke: [Roman]. – 588 S.
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Пестова Н.В.  в исследовании, посвященном лирике немецкого
экспрессионизма, использует термин «чужесть», объясняя это тем,
что «восприятие и трактовка любой инакости как чужести базируется
на приписывании явлениям, лицам или предметам тех свойств или
качеств, которые рождаются из диалектических отношений между
чуждым и нечуждым. На плоскость нечуждого, своего, родного,
знакомого, известного проецируются признаки других лиц или
предметов и на фоне своего собственного толкуются как чуждые»
[5, с. 74]. Вводя понятие «профили чужести», Н.В. Пестова замечает,
что «эти структуры не являются реальными величинами, они по
природе своей виртуальны и находятся в полной зависимости от
свойств воспринимаемого лица или предмета и той перспективы
наблюдения, которая в данный момент актуальна для наблюдателя.
Но они обладают не только критическим, но и огромным креативным
потенциалом. Они раскрывают возможности совсем другого мира,
другого миропорядка» [5, с. 76].

Это толкование «инакости» как «чужести» приводит к тому, что
то, что видится как чуждое, может «интерпретироваться
амбивалентно: одновременно как нечто притягательное, волнующее
и как нечто угрожающее – т.е. так, как это заложено и отражено в
экзотизме, ксенофобии, этноцентризме и других психологических
схемах поведения человека» [5, с. 77]. Значит, анализируемая
категория является частью общественной жизни и подчиняется всем
закономерностям исторических и социокультурных изменений, а «в
основе всего того, что трактуется как чуждое, лежат индивидуальные
и социально-психологические образцы или стандарты восприятия
чуждого, связанные с определенными и стандартными аффектными
проявлениями человеческого поведения». Такими стандартами
Пестова Н.В. называет экзотизм, ксенофобию и этноцентризм.

Поясняя свою точку зрения, исследовательница расшифровывает
эти понятия. Понятие экзотизма означает одну из разновидностей
отношения или позиций человека, для которой характерна
подчеркнуто положительная оценка, особое предпочтение всего
Чужого, как во времени, так и в пространстве. Это Чужое наделяется
множеством позитивных качеств, ему приписывается особая
притягательная сила. Все из чужой культуры словно окружено особой
аурой. При этом возможно такое положение вещей, при котором сила
притяжения этой культуры тем сильнее, чем скуднее сведения о ней.

Экзотизм сопровождает весь исторический и культурный процесс
знакомства Европы с удаленными странами и другими культурами.
Со времен великих географических открытий XV века европейские

философии, психологии, мифологии. В современном
литературоведении тема отношения к чужому национальному
характеру весьма актуальна и осмысляется в плане
этнопсихологических стереотипов. Произведения художественной
литературы представляют большие возможности для подобных
исследований, ведь в них зафиксирована языковая картина мира, в
которой присутствует указанный аспект, и мировоззренчески
значимые представления о национальных характерах, воплощенные
в художественных персонажах. Главное внимание при этом уделяется
не художественной функции изображаемых чужестранных
персонажей, а живущим в народе представлениям о них,
стереотипам.

Надо отметить, что степень разработанности темы Другого в
современной гуманитарной науке довольно высока. Тем не менее,
признавая универсальность концепта «Другой», исследователи
подчеркивают при этом «зависимость его содержания от конкретной
ситуации и постановки проблемы, от того, какой смысл вкладывает в
него тот или иной автор» [2, с. 5]. Поэтому проблемы, связанные с
Другим, являются актуальными и сейчас, так как «личность
конституируется в непрерывном общении с внешней по отношению
к ней средой обитания, существенным элементом которой является
другая личность… Относясь к Другому, личность оценивает себя и
удостоверяется в своей самостности» [3, c. 16].

Что же предлагают нам новые исследования в области изучения
проблемы «другого»? Во-первых, проблема «другости» в
литературном дискурсе – это во многом проблема терминологии.
Сегодня исследователи зачастую используют понятия «другой»,
«иной», «инаковый», «чужой», «чуждый», а также «другость»,
«инакость», «инаковость», «чужесть» и «чуждость» как
взаимозаменяемые, не выстраивая их в определенную систему.
Между  тем всю эту  групп у понятий  целесооб разно
рассматривать как систематическое целое. При этом возникает
потреб ность  в  наиболее общей ,  и,  следователь но,
объединяющей для этой группы понятий категории. Асеева Н. А.
предлагает использовать в этой роли категорию «альтеральное».
Смысл ее введения она видит в том, что «понятие альтерального
применимо к анализу разного рода отношений – как отношений
между отдельными индивидами, так и связей между
сообществами людей. При этом отношения “Я – Другой”, “Я –
Иной” могут рассматриваться как взаимодополняющие, а
отношения “Я – Чужой” – как контрадикторные [4, с. 124].
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образом, каждый индивидуум идентифицирует себя с культурой
своей группы и способствует ее самоутверждению.

Ксенофобия как термин психологии означает неуместный,
неоправданный, очень интенсивный страх перед всем чуждым и
любым чужаком, даже если это всего лишь представитель другой
группы. Этот страх реализуется в недоверии и отторжении чужака.
Рассматривая ксенофобию в экспрессионистское десятилетие,
Пестова Н.В. находит ее проявления в социальном аспекте:
страх, переродившийся впоследствии в  другие формы
отчуждения и отторжения – преследование инакомыслия вплоть
до физического уничтожения и истребления главного расового
чужака – еврея [5, с. 83].

Вторым дискуссионным аспектом в трактовке проблемы Другого
на современном этапе развития гуманитарной науки становится
отношение к нормативному дуализму и бинаризму. Нормативный
дуализм – это метод дифференциации связанных между собой
явлений, которые дополняют друг друга или даже просто не могут
существовать друг без друга - например, дух и тело, мышление и
чувства, день и ночь. Делается это с целью определить одно из них
как «лучшее» по отношению к другому, «худшему». Уже в
пифагорейской картине мира отчетливо видятся бинарные пары
категорий, причем мужское начало размещено в одном ряду с
такими понятиями, как форма, дух, порядок, разум, четное, правое,
свет, добро, а женское начало – с противоположными категориями
бесформенности, материи, хаоса, телесности, нечетного, левого,
тьмы, зла. Иными словами, бинаризм мышления и его ценностная
не нейтральность «во многом детерминируют способы восприятия,
категоризации и социального структурирования половых различий»
[6, с. 607].

Современные исследователи все чаще указывают на то, что
старые бинаризмы – колонизируемый/колонизатор, господствующий/
подчиненный, мужское/женское, магистральная/маргинальная
культура, природа/культура – подвергаются деконструкции. Различие,
которое всегда было основным моментом в подходе к изучению
Другого, постоянно меняет точку отсчета, что делает необходимым
пересмотреть понятия «этнос», «класс», «гендер». «субкультура»,
«природа». Наиболее продуктивной в этом контексте видится
типология образов Другого, разработанная Шапинской Е.Н., которая
выделяет шесть видов Другого, наиболее часто репрезентируемых
в различных культурных формах: этнический, гендерно
обусловленный, субкультурный, экзистенциальный, фантазийный и

литература, искусство и наука последовательно и непрерывно заняты
экзотическими темами. В процессе расширения представлений и
знаний о малоизвестных странах, развития торговли с ними или
колонизации эти темы получали заново интерпретировались:
рождались мифы о «благородных дикарях», «естественном
состоянии», в котором человек мирно и беззаботно жил в полной
гармонии с природой. Такие представления нередко становились
исходным пунктом для формирования идеалистических и утопических
теорий. При этом они находили выражение не только в произведениях
искусства, но в и философии, как это случилось в эпоху
Просвещения, когда складывалось критическое отношение к
европейской цивилизации [5, с. 80].

Пестова Н.В. очерчивает литературоведческие перспективы
использования экзотизма на современном этапе развития
литературы, которые, считает она, не ограничиваются созданием
местного колорита, а выводят на изображение Чужести как таковой.
Таким образом, культурно-антропологическая и социально-
психологическая составляющая экзотизма пополняется чисто
литературоведческой, и это, по мнению исследователя, помогает
по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные и
детально изученные литературные произведения Средневековья
и Нового времени, повествующие о путешествиях и экзотических
странах. Универсальные составляющие феномена «экзотизм»
дополняются возможностью «иначе увидеть основные коллизии
этих произведений и задуматься над тем, как восприятие чуждого
всегда контрастирует с открытием своего собственного и как
необычно это свое/нечуждое может быть представлено». Таким
образом, в литературе экзотизм «простирается от восхищения
южными островами до эскапизма – бегства от себя и из мира»
[5, с. 81].

Комплементарными понятиями экзотизма Н.В. Пестова
называет  этноцентризм и ксенофобию. Этноцентризм означает
такую позицию человека, когда он меряет все другие культуры
по своей и последняя всегда оказывается по рангу лучше,
предпочтительнее, совершеннее. Социологи и психологи
расширяют это понимание и включают в понятие этноцентризма
не только отношения между этническими группами, но и
отношения между группами (религиозными, социальными) внутри
общества. Каждый член такой группы судит о любой другой
группе, к которой он не принадлежит, исключительно при помощи
системы ценностей, принятой в его собственной группе. Таким
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В эпоху культурного плюрализма происходит и смена отношения к
 фантазийному Другому, созданному воображением человека, когда
природная «другость» исчерпана. Это выражается все более заметной
реабилитации таких персонажей как, к примеру, Франкенштейн и
Дракула, в популярной литературе, где «на место отторжения и страха
пришло понимание и возможность смены субъективной позиции, что
вполне вписывается в постмодернистское провозглашение
прославления различий» [8, с. 24]. Однако это не означает
исчезновение враждебного Другого как такового. Напротив, «с
инкорпорацией самых разных Других (вплоть до столь монструозных
созданий как вампиры) в коллективную идентичность магистральной
культуры, возникают все новые и все более фантастические Другие,
существование которых необходимо человеку для осознания
собственного «Я» в плюралистическом пространстве современной
культуры» [8, с. 24].

В отличие от пяти упомянутых выше моделей отношения к
Другому, модель экзистенциального Другого менее всего подвержена
деконструкции в современном дискурсе. Под «экзистенциальным
Другим» Е.Н. Шапинская понимает «личность, не вписывающуюся
в общество, противопоставляющую себя общепринятой системе
норм и творящую свой собственный универсум по своим
собственным правилам». Оппозиция обыденности и
исключительность, ярко выраженных творческих способностей и
повседневной реальности не может переродиться в компромисс.
Если Другой интегрируется в культуру и социум, он исчезает, а всякие
претензии на сохранение «другости» становятся не более чем
эпатажем [7, № 4, 50].

Таким образом, результаты выделения векторов «другости» в
современной гуманитарной науке указывают на амбивалентное
отношение общества к Другому, на  стойкую тенденцию размывания
четких границ бинарных оппозиций, снятие их категоричности, на
своеобразное «присвоение» Другого и признание «другости» без
сопутствующей враждебности.
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животное как Другой.   Автор классификации анализирует процесс
смены моделей отношения к Другому в современном
постколониальном обществе, основанный на деструкции или
реверсировании стереотипных бинарных оппозиций, и приходит к
выводу, что именно современные социальные практики ведут к
сдвигам в бинарных структурах или к их деконструкции. Так,
«изменение соотношения “Запада” и “Востока” в постколониальном
дискурсе ведет к пересмотру “Западом” собственной идентичности»,
поэтому под Другим предлагается понимать «не только незападного
(национального, постколониального) другого, но другого, как а) внутри
Запада… так и внутри б)национальной/локальной культуры» [7, № 3,
с. 53].

Что касается гендерно обусловленного Другого, то суть
изменений, имевших место в последние десятилетия, заключается
в разрушении оппозиции феминность/маскулинность, в обретении
женщиной права на собственную субъективность. Возникает
повышенный интерес к Другому как женщине, являющейся
одновременно этническим Другим. Гендерная идентичность тесно
связывается с идентичностью национальной, что усиливает
маргинальность «инокультурной» женщины в художественном
произведении и приводит, в свою очередь, к педалированию образа
гендерного этнического Другого.

Субкультурный Другой сам по себе – порождение второй
половины XX века, когда были открыты и концептуализированы
субкультуры. Однако, если изначально субкультура рассматривалась
как коллективный Другой по отношению к доминантной культуре, то
со сменой культурной парадигмы в последние десятилетия XX века
субкультуры утрачивают свой оппозиционный статус. В общем
процессе «деконструкции бинаризмов» появляется «возможность
говорить о переходе с позиций неприятия и отторжения, от
концептуализации Другого как разрушительной силы, угрожающей
стабильности общества, к восприятию “другости” как естественного
выражения разделов и границ, проходящих через культуру и социум»
[7, № 3, с. 55].

Процесс деконструкции Е.Н. Шапинская усматривает в
репрезентации даже, казалось бы, незыблемой и неизменной
«другости» животного, которое как часть природы, всегда было
Другим по отношению к миру искусственно созданного бытия,
культуры. В последние десятилетия и эта «другость» интенсивно
снижается за счет показа животных, птиц, рыб в привычных для них
условиях на близком расстоянии.
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Социальные мифы в произведениях американских
еврейских писателей

Уже на ранних этапах развития США американские религиозные
и политические деятели, критики и писатели обращались к
«американской мечте». Так, первые положения, которые впоследствии
вошли в понятие «американской мечты», были сформулированы в
канонических публицистических текстах проповедей, памфлетов и
дневников «отцов-основателей» США. В дальнейшем с развитием
литературы «американская мечта» стала находить свое отражение и
в художественном сознании американской нации.

Америка известна своей многонациональностью, однако, как
это ни парадоксально, население Соединенных Штатов отличается
невероятной сплоченностью. До начала массовой иммиграции
первой половины XIX в. этот феномен можно было объяснить
высокогомогенностью американцев с точки зрения национальности
и религии [5, с. 31-36]. Большинство населения принадлежало к
выходцам с британских островов, которые исповедовали гонимое
на берегах Старого Света учение Жана Кальвина. Однако в
дальнейшем единство по национальному и религиозному принципам
перестало играть основополагающую роль в вопросе национальной
идентичности. Поддержать сплоченность нации помогла, в числе
прочих, идея о существовании «американской мечты». В нашем
исследовании предпринята попытка исследования данного
феномена, для чего была рассмотрена история его возникновения,
эволюция и значение в современном мире.

Как и каждая самодостаточная, полноценная нация американцы
обладали своей собственной мифологией, центральным мифом которой
и являлся миф об этом чисто национальном американском явлении.

В начале XIX в., этот термин еще не был зарегистрирован ни в
одном произведении массовой или серьезной литературы, ни в
научных трудах. Представление о некоей чисто национальной Мечте
существовало в форме устного предания, как надлежит существовать
народному эпосу. Долгое время «американская мечта» не имела
теоретического и логического выражения.
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А. Мулярчик, комментируя книгу У. Аллена «Традиция и мечта»,
дает следующее определение: «Американская мечта» - совокупное
представление об идеальном будущем Америки, возникающем в
творчестве писателей США, начиная с Купера и кончая многими
современными прозаиками» [12, с. 173].

А.М. Зверев выделяет три основные составные части этого
понятия:

 веру в то, что ресурсы американской земли необозримы и
материальное изобилие суждено здесь без исключения;

 убеждение, что лишь в Америке человек становится полностью
свободным от сословных, идеологически: образовательных и прочих
ограничений и получает возможность в полной мере проявить себя
как личность;

 уверенность, что в Америке право на счастье предоставлено
всем, а шансы добиться счастья для всех равны и все решают лишь
личные качества человека, его умение распорядиться
обстоятельствами, которые для него создает судьба [8, с. 180-187].

Однако с другой стороны, существует мнение об «американской
мечте» как об утопии. По мнению О.Ю. Матвеевой, в процессе
эволюции утопия, положенная в основу американской мечты,
мифологизировалась. В культурном сознании сложились
определенные представления, имеющие мифологическую природу
и оказывающие ощутимое воздействие на общество. В основе
социального мифа об американской мечте лежит вера в быструю
реализацию своего витального потенциала, преодоление всех
препятствий и непременное стремление к успеху, оптимизм
относительно беспредельности своих возможностей [11, с. 43].
Исходя из этого, можно сказать, что в Америке существуют три
основных социальных мифа:

 США – страна равных возможностей в борьбе за личное
благополучие и богатство нации;

 в США отсутствует жесткая стратификация;
  США  – лучшая страна в мире, и если человеку повезло родиться

в этой стране, он обречен на счастье.
Таким образом, «американская мечта» – одна из главнейших

составляющих менталитета, культуры, истории, социальной и
политической жизни США; миф, который глубоко укоренился в
массовом сознании, предопределил восприятие мира
американцами. «Американская мечта» сыграла важнейшую роль
в становлении американского государства и нации, оказала
решающее влияние на формирование американского

Впервые этот термин употребил Генри Адамс в своей «Истории
Соединенных Штатов Америки» (1884). По мнению Т. Г. Голенпольского
и В. П. Шестакова, первоначальный вариант «американской мечты»
был широко тиражирован в многочисленных дешевых романах Горацио
Алджера, одного из самых популярных пророков евангелия успеха.
Популярность романов Алджера относится к концу XIX - началу XX века,
когда классовые противоречия американского капитализма еще не
получили явного антагонистического выражения и миф об обществе
«равных возможностей» еще сохранял иллюзию реальности [7].

Теоретическое развитие это понятие получило в работе Джеймса
Траслоу Адамса «Американский эпос» (1931). Адамс понимал
«американскую мечту» как «идею о земле, где жизнь должна быть
лучше, богаче, полнее для каждого человека» [10, с. 64]. В
дальнейшем с развитием литературы «американская мечта» стала
находить свое отражение и в художественном сознании американской
нации [14, с. 262].

Вопросом «американской мечты» занимались как социологи
и историки (У. Аллен, С. Беркович, М. Лернер, Д. Бурстин,
Дж. Сантаяна, М. Баркер, Р. Сэбин) [1], так и литературоведы и
культурологи (Ф. Карпентер, К. Линн, Д. Ноубл, Г. П. Злобин,
Б. А. Гиленсон, А. М. Зверев, Т. Г. Голенпольский, В. П. Шестаков) [16].

Многие исследователи феномена «американской мечты»
сходятся во мнении, что дать точную дефиницию этому понятию
крайне затруднительно, так как оно включает в себя сложный
комплекс идеалов, надежд, характерных для американского
социально-политического сознания. «Американскую мечту»
определяли и как «некую иррациональную коллективную надежду»,
и как «традиционную национальную этику преуспеяния» [6, с. 8].
Довольно часто «американской мечтой» называли сам «американский
образ жизни». Содержание «мечты» наполнено представлениями об
«американской исключительности», о «равных возможностях», о
«человеке, создавшем самого себя» (selfmade man).

Selfmade man воспитан в соответствии с идеологией либеральных
ценностей, разговаривает на языке, соответствующем этой
идеологии, принимает символы государства и стремится к еще более
справедливому, свободному миру будущего. Если человек не
адаптируется к данной социокультурной системе, ему сложно
соответствовать нормам общества. Образ «selfmade man» позволяет
среднему американцу примириться с любыми изменениями, так как
его задача будет состоять в соответствии своего личного поведения
поведению, желаемому системой.
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самостоятельной, хотя и не обособленной ветвью литературы США
XX века. Рассмотрим изменения американской мечты в изображении
еврейских писателей США ХХ века.

Первая половина XX в. Целый пласт американо-еврейской
литературы связан с жизненным опытом множества иммигрантов,
главным образом из Восточной Европы. Непривычные условия Нового
Света, бедность, трудности освоения нового языка, отход от
традиционного образа жизни – все это отразилось в произведениях
первого поколения еврейских писателей США. Первой знаменитой
книгой такого рода был роман А. Кахана «Йекл. Притча о Нью-
Йоркском гетто» (1896). Затем А. Кахан, работавший в журналистике
в основном на идиш, написал еще несколько книг на английском, из
которых особым успехом пользовался роман «Возвышение Давида
Левинского» (1917), где автор развенчивал литературный штамп
«истории американского успеха».

Писатели первого иммигрантского поколения А. Кахан,
А. Езерска, Л. Льюисон, М. Антин (1881–1949) правдиво отображали
бедность и социальную дискриминацию в США, однако в их
произведениях нет беспощадной критики американской
действительности, поскольку они ценили гражданскую свободу,
которой были лишены евреи в Старом Свете, и стремились, пройдя
через «плавильный котел», влиться в жизнь своей новой родины.

Все эти произведения рисуют крах мифа об Обетованной Земле.
Щемящее чувство бездомности становится уделом героя («Йекл.
Притча о Нью-Йоркском гетто»). Полная бесперспективность приводит
героя романа Х. Рота «Наверное, это сон» к поискам Земли
Обетованной в смерти. Дэвид Левински в романе А. Кахана достигает
материального благополучия лишь ценой сознательного отказа от
себя самого. Однако, сбрив бороду и пейсы, что для Дэвида означает
не просто дань западной моде, а своеобразный ритуал посвящения,
он не стал американцем, а остался в душе местечковым евреем из
Литвы, и потому финансовый успех для него – окончательное
моральное поражение.

Тема социального и духовного отчуждения представлялась
еврейским писателям вечной еврейской темой, но в эпоху, когда
индивид все острее ощущал свою беспомощность перед лицом
большого бизнеса, современной техники и мощной государственной
машины, она стала одним из основных мотивов всей американской
интеллектуальной жизни. Во второй половине ХХ века американо-
еврейские писатели уже чувствовали себя достаточно уверенно в
американском обществе, чтобы выразить свою отчужденность от

национального характера, определила взаимоотношения США с
окружающим миром.

Понятие «американская мечта» как социально-этический миф
приобрело широкое хождение в литературе, искусстве, критике,
общей культурологии, философии в годы после второй мировой
войны. Особое место в процессе создания и продвижения
«американской мечты» имеет литература еврейских писателей.
Еврейская американская литература является частью американского
литературного процесса, но при этом она остается еврейской.
Произведения еврейских писателей и писателей – евреев по
национальности (что, как отмечает Анни Ройфе, на самом деле не
одно и то же) – имели большой резонанс в двадцатом веке [17].

Традиционно еврейской считали литературу, написанную на
«еврейском» языке, иврите или идише, однако такой подход сильно
ограничивал количество авторов, которые по тем или иным причинам
могли быть включены в рамки данной литературы. В связи с этим
исследователи поделились на группы по принципу выбора главного
признака для определения понятия еврейской литературы [4, с. 117].

Исследователи отмечают, что писатели, появившиеся в пятидесятых,
шестидесятых и семидесятых годах, в своих произведениях дают
слово американскому еврею, который стремится влиться в
«мейнстрим», стать своим в американском обществе [15, с. 269-283].

С одной стороны, произведения еврейской американской
литературы являются описанием того, как те или иные действующие
лица романов или рассказов пытаются найти себя и обосноваться в
стране, которая не является им родной, а с другой, персонажи
художественного произведения родились в Америке, ощущают себя
американцами, но при этом также пытаются понять свою этническую
принадлежность. Если обратиться к истокам американской еврейской
литературы, то в работах, относящихся к двадцатым годам XX в.,
поднимается вопрос врастания в американское общество.
Произведения, написанные после Второй мировой войны (до 1957 г.),
отражают попытки персонажей устроить свою жизнь в незнакомой
стране.

Наряду с быстрым развитием уже успевших сложиться ранее
этнических литератур США, рубеж XIX–XX столетий увидел и
оформление новых, вызванных к жизни существенным расширением
нации за счет притока в страну иммигрантов. Некоторым из этих новых
литератур в дальнейшем суждено было создать едва ли не ярчайшие
страницы американской словесности. Речь идет, прежде всего, о
еврейско-американской традиции, которая стала затем вполне
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опору в этом мире. «Опора» является в образе женщины, странной
польской еврейки, одержимой дибуками (дибук – это душа
умершего), с не сложившейся личной жизнью, не сумевшей
приспособиться к этому миру, как бы застрявшей в прошлом. Эта
женщина принадлежит реальному историческому прошлому героя,
и она же – проводник древней мистической традиции.

Момент встречи с прошлым в прозе Зингера – всегда  «момент
истины». Преуспевающий Сэм Палка настолько нуждается в своей
Ханне-Басе – посланнице из его юности – и вместе с тем настолько не
способен соединить с ней, с этой странной и старомодной женщиной,
свою нынешнюю жизнь, что ему ничего не остается, как стать
собственным двойником – Давидом  Вишковером. И у Бориса Лемкина
есть такой спутник из прошлого – друг и телохранитель Гарри, «тень
Бориса», почти неграмотный человек, на самом деле – нянька , опекун
и единственный друг капризного и неприспособленного к жизни Бориса,
пожертвовавший своей карьерой и даже личным счастьем ради друга.

Еврейская тема играет значительную роль в произведениях
С. Беллоу, а также в романе Дж. Хеллера «Бог знает» (1984). У
Б. Маламуда страдание, которым проникнута жизнь еврейства,
становится ключом к пониманию страданий других людей. Он много
пишет о взаимоотношениях между евреями и другими этническими
группами в США, особенно неграми (роман «Квартиросъемщики»,
1971), отмечая еще не вполне выявившееся в тот период враждебное
отношение негров к евреям.

Х. Голд в романе «Отцы» (1967) обращается к истории жизни
своего отца, приехавшего в Америку из Украины в возрасте 14 лет:
домашний еврейский уклад дает, как считает писатель, ту связь с
прошлым, «которая необходима всем нам, чтобы выжить». Эта связь
с прошлым находит отражение и в автобиографии Х. Голда, носящей
символическое название «Мои последние две тысячи лет» (1972), а
затем и в «Семье» (1981). Осмысление прошлого - в основе
мастерски написанных произведений Э. Доктороу «Книга Даниэля»
(1971) о Розенбергов деле, «Рэгтайм» (1973) и других.

Новелла Беллоу «Лови момент» (1956 г.) представляет собой
блестящее литературное произведение, которое часто включается в
учебные программы средних школ и колледжей как образец
мастерства и краткости. Главным действующим лицом новеллы
является неудавшийся бизнесмен Томми Вилхельм, пытающийся
делать вид, что у него все хорошо, чтобы таким образом скрыть
свою несостоятельность. Новелла начинается с иронии: «Когда нужно
было скрывать свои беды, Томми Вилхельм умел это делать не хуже

него, а нееврейская аудитория оказалась подготовленной к тому,
чтобы увидеть в образе чуждого окружению еврея подлинного героя,
что и обусловило особую, решающую роль творчества еврейских
писателей в США послевоенного периода.

Одна из особенностей американо-еврейской литературы –
внимание к возможностям, которые открываются перед евреем в
США. Если прежде ассимиляция казалась неотвратимой, то теперь
американские евреи убедились, что можно оставаться евреем и
одновременно быть «настоящим американцем», добиться успехов
на правительственной службе, в сфере культуры или бизнеса.
Различные жизненные пути двух братьев – в центре романов «Жизнь
наоборот» (1986) Ф. Рота и «Украденный еврей» (1981) Дж. Нугеборна.
Следование традиционным идеалам еврейской религии и
нравственности сопоставляется в обоих романах со стремлением к
материальному преуспеянию, в обоих случаях алия выступает как
реальная возможность для утратившего стержень в жизни
американского еврея. При множестве различий между этими книгами
их объединяет не только тема выбора пути двумя братьями, но и то
обстоятельство, что один из них (в обоих романах он носит имя Натан)
пишет прозу, составляющую часть романа.

И. Зингер изображал в своих произведениях две конкретные
группы евреев-жителей штетлей (деревушек) Старого Света и
эмигрантов XX века, пересекавших океан до и после второй мировой
войны в поисках лучшей жизни. Произведения Зингера охватывают
весь период Холокоста - уничтожения нацистами и их пособниками
значительной части европейских евреев. Герои американских новелл
И.Зингера – это люди, во многом сотворившие феномен Америки ХХ
века, создавшие Нью-Йорк – величайший город мира [9]. Некоторые
из них – просто олицетворение «американской мечты»: эмигранты
первого поколения, покорители Америки и победители судьбы,
казалось бы, стоящие на вершине жизненного успеха, - знаменитый
еврейский писатель, лирический двойник автора («Поклонница»),
миллионер Гарри Бендинер («Последняя любовь»), другой нью-
йоркский миллионер, покровитель писателей и актеров Сэм Палка
(«Сэм Палка и Давид Вишковер»), еще один покровитель еврейских
писателей и художников, владелец фирмы недвижимости Борис
Лемкин («Новогодний вечер»). Каждый из них – «selfmade man».

Однако, каждый из этих новых американцев несчастен и одинок,
это человек, добровольно выпавший (или насильно вырванный) из
традиции, лишенный чувства защищенности, он напуган будущим
и беспомощен перед настоящим. Но судьба дает ему шанс найти
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мечту. «На эту идею как-то наткнулся сам генерал Карпентер и с тех
пор только о ней и трубил».

Таким образом, можно утверждать, что «американская мечта»,
которая является магистральной темой американской литературы на
всех этапах ее развития, наиболее отчетливо находит свое отражение
в художественной литературе США второй половины ХХ века. Это
объясняется историческим развитием США: столкнувшись с
действительностью «бурных 60-х», писатели почувствовали
необходимость в осмыслении и переоценке влияния, которое
«американская мечта» оказала на национальную историю и
«настоящее» страны. Содержание «мечты» наполнено
представлениями об «американской исключительности», о «равных
возможностях», о «человеке, создавшем самого себя» (selfmade man).

Стабильность американского общества обеспечивается
следующими факторами:

– американская мечта стала идеологией государства. Это жесткая
идеологическая структура, пронизывающая все общественные
институты;

– социальные мифы, язык и модель социального поведения
отражают тенденцию сохранить и укрепить в обществе единственный
вариант развития реальности в будущее;

– процесс сохранения стабильности открытой социокультурной
системы американского общества вынуждает его расширять область
влияния своей модели будущего в глобальных масштабах, т.е. можно
говорить, что укрепление системы идет за счет воздействия на
внешнюю среду в целях ее трансформации, а процесс развертывания
американской мечты по всем фрагментам социокультурной жизни
достигает своего максимума.
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других .  По крайней мере, он так думал.. .» [2 ,  с.  75] .
Парадоксально, но именно подобная трата сил способствовала
его краху. Томми настолько поглощен сознанием собственной
несостоятельности, что последняя действительно приобретает для
него катастрофические масштабы – он терпит неудачу с
женщинами, работой, машинами и, наконец, на товарном рынке,
где теряет все свои деньги. Вилхельм являет собой пример того,
что в еврейском фольклоре носит название шимель – человек, с
которым всегда случаются несчастья. В новелле «Лови момент»
обобщается присущая многим американцам черта – боязнь
оказаться неудачником.

Солу Беллоу или Филиппу Роту, даже вдумчивым и мудрым
литературоведам и исследователям культуры Гарольду Блуму или
Альфреду Казину казалось, что, осуществляя мечту родителей, они,
первые в своем роду амэриканэр геборэн (идиш – «рожденные в
Америке»), становятся «как все», стопроцентными американцами.
Лишь позже многие из них с удивлением обнаружили, что их
локальный еврейский опыт выходцев из еврейских кварталов
Бруклина, Бронкса, Бостона или Чикаго отражает весь конфликт
великого перелома, становления послевоенного американского
общества, оправляющегося от последствий «великой депрессии» и
переходящего в неожиданную реальность «нового блистательного
мира» постиндустриального потребительского общества. Подобное
уже случалось за полстолетия до того. Тогда открытые Фрейдом
закономерности стали достоянием мировой науки потому, что
психологическая дилемма венских евреев оказалась универсальным
симптомом перехода к индустриальному обществу, показала, какую
цену необходимо платить за буржуазную «современность». Не
случайно наиболее известный роман о еврейских терзаниях –
«Случай Портного» Филиппа Рота разворачивается на кушетке
психоаналитика. От Фрейда до Рота еврейский модернизм соединял
в себе безмерную отчужденность и скрупулезный критический
интеллект, что и позволило определить генеральную линию развития
американской литературы [13].

В последнее время миф об «американской мечте» в
произведениях еврейских писателей становится всё более утопичным.
«Американская мечта» в ее современном состоянии имеет мало
общего с ее изначальным содержанием. «Мечта» становится
средством пропаганды и воздействия на массовое сознание.

Эта идея описана в коротком рассказе А. Бестера «Феномен
исчезновения» [3]. Рассказ повествует о войне за Американскую
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інтерес до царини літератури у позалітературних контекстах є
актуальним напрямом сучасних компаративістичних студій. Цю
проблему досліджували у різний час такі українські та іноземні вчені,
як М. Грушевський, І. Франко, Д. Кіттредж, Д. Ліхачов, Ц. Тодоров
та ін. Проте до сьогодні в українському порівняльному
літературознавстві ще не розглядалося питання стосовно дифузії
народних та літературних балад, що і визначає актуальність даної
статті.

Головною метою роботи є встановлення шляхів розвитку від
балади народної до літературної як факту не тільки історії фольклору,
але й історії літератури, що розглядається як явище
міждисциплінарного характеру.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення конкретного
завдання, яке полягає в з’ясуванні взаємовпливів фольклористики
і літературознавства у їх орґанічній єдності.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих
результатів дослідження. Однією із найбільш складних проблем
порівняльного літературознавства науковці відзначають
співвідношення не тільки окремих розділів у літературознавстві, але
й взаємозв’язок, взаємовплив і взаємодію літератури з іншими
галузями людської свідомості. З цієї точки зору принципово
важливими є міркування видатного українського державного діяча,
історика та літературознавця Михайла Грушевського, який
наголошував на складності питання відносин обох категорій
словесного мистецтва – усного і писаного. І досі залишаються
справедливими слова, сказані М. Грушевським: „Взаємовідносини
їх завдавали і завдають великого труду критикам і історикам
літератури” [2, т.1, с. 58]. Для нашої роботи зауваження М.
Грушевського стало принципом розгляду проблеми, пов’язаної із
співвідношенням фольклору і літератури.

Наголошуючи на потребі вивчення «цілості» історії красної
словесності як суми історій літератури та фольклору, М. Грушевський
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зростає зацікавлення до фольклору [4, с. 359]. Наведені міркування
вченого заслуговують на серйозну увагу, бо він, відомий фахівець в
галузі літературознавства, авторитетно свідчить про взаємодію
фольклору і літератури, яка відбувається практично в усіх галузях
духовної культури, а у тому числі, природно, і в баладотворенні.

Інтенсивні процеси жанрової деканонізації та синтезу засобів і
прийомів художнього зображення різноманітних шкіл, течій, стилів,
епох, які пронизують сучасну постмодерну літературу, відбуваються
в умовах глобалізації економіки і культури, масової комунікації у
сучасному суспільстві. Значні трансформації у сфері культури та
зрушення у національних жанрових системах супроводжуються
переосмисленням понять, концептів, побудов, підходів у
літературознавстві. Показово, що відомий французький компаративіст
Цвєтан Тодоров запропонував відмовитися від опозиції між
літературними та нелітературними жанрами на користь „типології
дискурсів”, з-поміж іншого арґументуючи це тим, що лірична поезія
має більше спільного із молитвою, аніж із історичним романом [5,
с. 20]. При всій парадоксальності цієї точки зору, на наш погляд,
вона не тільки має право на існування, але й відкриває нові
можливості, які дозволяють по-іншому поглянути на проблему
співвідношення літератури і фольклору.

Слід враховувати той фактор, що фольклор відіграє не однакову
кількісну та якісну роль у еволюційному процесі національних
літератур. Так, Н. Копистянська підкреслює велику роль усної
творчості для української чи латиноамериканських літератур,
меншу – для англійської, ще меншу – французької писемності [3,
с. 52]. У цьому процесі особлива роль належить саме баладам. Так,
за переконаннями Ф. Макнейл (Fiona McNeill), розвиток англо-
американського літературознавства був пов’язаний із дослідженнями
перш за все баладного жанру. Утверджуючи свою точку зору,
дослідниця посилалась на науковий доробок Ф.Чайлда, який вбачав
початки англійської літератури саме у традиційній баладі, а баладний
фонд – основою писаної літератури [9, т.1, с. 117]. Ф. Макнейл також
вказує на той факт, що «балада стала першою темою дослідження
першого професора літератури у США» [9, т.1, с. 117].

Ідучи за М. Грушевським, І. Франком, Д. Кіттреджем,
Д. Ліхачовим, Ц. Тодоровим ми свідомо відстоюємо думку про
дифузію між літературою і фольклором, бо далеко не завжди можливо
чітко встановити ті кордони, які існують між ними. Такий аспект аналізу
здається нам і актуальним, і перспективним. Не випадково, в останні
десятиліття порівняльний метод набув такої популярності і в

доходить висновку: „Отже, розділяти різко сі дві категорії, писану і
усну, нема ніякої рації. Між писаною і неписаною словесністю завсіди
існує певний зв’язок, часами дуже тісний і нерозривний, – певна
дифузія, ендосмос і екзосмос, переливання з одної сфери до другої.
Мотиви і манери писаної літератури ширяться в тих кругах, де
розвивається словесність неписана. І навпаки: література писана
абсорбує в собі в більшій або меншій мірі здобутки перед письменної,
словесної творчості і пізніше не перестає в більшій або меншій
мірі черпати з усної творчості” [2, т.1, с. 58-59. Виділено мною.
О.К]. Саме такий підхід і визначив напрямок нашої роботи.

Варто згадати, що у розвідці „Теорія і розвій історії літератури”
(1909), написаній в якості передмови до історії українського
письменства, І. Франко під літературою розумів „всі витвори
людського слова”: чи ті, які передавалися із пам’яті (усна словесність),
чи ті, які були закріплені письмом (письменство). Міркування І. Франка
перегукуються із М. Грушевським: „Виразних і тривких границь між
словесністю і письменством нема, бо те, що раз затверджено на
письмі, може переходити знов в усну традицію, в пам’ять і життя
нових поколінь і, навпаки, те що вчора зложилося в усній передачі
або існувало від віків у пам’яті людей, сього дня може бути закріплене
письмом” [7, т.16, с. 382].

У вступі, написаному для публікації «Англійські та шотландські
народні балади» (Кембридж, 1904), професор англійської літератури
Гарвардського університету, фольклорист, один із найвпливовіших
американських літературних критиків початку XX ст. Д.Л. Кіттредж
(George Lyman Kittredge) (1860-1941) підсумовував і на той час стан
складної дискусії щодо баладної літератури: „Врешті-решт,
неможливо, щоб студент літератури пройшов повз народну баладу,
хоча її можуть і зневажати. Які б не існували думки про важливість
таких поем у їхньому відношенні щодо походження поезії на загал,
чи епічної поезії зокрема, балада, подібно до інших форм народного
матеріалу, протягом останніх двох століть справила могутній вплив
на художню літературу, і історики літератури завжди будуть змушені
брати її до уваги” [8, с. xxxi].

Відомий російський філолог Д.С. Ліхачов в одній зі своїх студій,
розмірковуючи стосовно взаємодії літератури і фольклору,
наголошував на тому, що, починаючи із XVII ст., фольклор входить у
літературу, і відбувається це не випадково: з одного боку,
розширюється коло реципієнтів із демократичними інтересами, а з
іншого боку, руйнується «висока», церковна література. Завдяки
секуляризації письменства і у верхівці феодального суспільства
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відмінності та подібності літератур: «Відомо, що кращі поети та
мистецтвознавці усіх народів – ось уже протягом тривалого часу –
прагнуть до загальнолюдського. У кожному явищі, чи воно історичне,
міфологічне, казкове чи навіть просто вигадане, крізь національне та
особисте проступає і просвічує це загальнолюдське» [1, т.10, с. 411].
Далі Ґете окреслює основні завдання студій, які сьогодні ми
називаємо компаративними: «Потрібно пізнати особливості кожної
нації, щоб змиритися із ними, точніше, щоб саме на цьому ґрунті з
нею спілкуватися, бо відмітні якості нації схожі до її мови та монет,
вони полегшують спілкування, більше того, – тільки вони і роблять
його можливим» [1, т.10, с. 411]. Інакше кажучи, йдеться про
встановлення якнайширшого інтертекстуального простору, що дає
можливість вивчати загальні закономірності світового літературного
процесу.

Відомо, що фольклор має спільні з красним письменством роди
(епіка, лірика, драма), схожі жанри та виражально-зображальні засоби,
які вироблялися впродовж віків. Звичайно, кожний національний
фольклор віддзеркалює яскраву самобутність того чи іншого народу,
постаючи орґанічним невід’ємним складником моделі світосприйняття
певного етносу, зокрема українського, відображаючись у ліризованій
усній творчості [Див.: 6, т. 2, с. 537-538].

Вiдомо, що література виросла із фольклору та увібрала чимало
рис народно-поетичної творчості. Цей процес взаємного обміну та
збагачення продовжується і надалі, оскільки впливи та зв’язки
фольклору і літератури, народної та авторської балад, без сумніву, є
складними та різноманітними. Показово, що чимало українських
науковців, починаючи від Михайла Драгоманова, Миколи
Костомарова, Михайла Грушевського, Івана Франка, здійснюють свої
студії у міждисциплінарному річищі, на стику історії і фольклористики,
літературознавства та фольклористики чи лінґвістики й
фольклористики.

Висновки та перспектива подальших досліджень. Отже,
дуже часто фольклор і література становлять єдине ціле, гармонійно
доповнюючи одне одного. На різних стадіях свого розвитку,
фольклорна і літературна традиції то зближуються, то віддаляються.
Доробок українських романтиків засвідчує, що український фольклор,
зокрема жанр національної народної балади, та фольклорна і
літературна балади інших письменств стали тим головним підґрунтям,
на якому сформувалася українська нова жанрова поетична система
в цілому та виросла літературна балада України, вбираючи у себе
фольклорні теми, сюжети, образи, поетичні прийоми, естетичні й

літературі, і в лінґвістиці, і у фольклорі. Сказане, звісно, має
відношення і до міжлітературних зв’язків (наприклад, українських та
англійських), зокрема, долі окремих жанрів, наприклад, балади.

Як відомо, популярність літературній баладі принесла доба
романтизму із його поглибленим науковим інтересом до жанрів
народної творчості

(Й.-Ґ. Гердер, Й.-В. Ґете, Б. Грінченко, М. Драгоманов та ін.). Це
стосується, в першу чергу, традиції шотландської культури (досить
згадати Р. Бернса, В. Скотта та ін.). Якщо в добу класицизму
ставлення до народної творчості було неґативним, то романтики
звернулися до неї у пошуках етичних та естетичних ідеалів. Народна
балада поступово починає функціонувати як явище літературного
плану. Виходячи з цього, ми свідомо робимо наголос на
літературознавчому спрямуванні нашого дослідження, хоча,
звичайно, розуміємо і необхідність фольклористичного трактування
тих проблем, які розглядаються у нашій роботі. У своєму дослідженні
ми намагаємося розглядати проблеми фольклористики і
літературознавства у їх орґанічній єдності, як явище
міждисциплінарного характеру, що дало можливість встановити
шляхи розвитку від балади народної до літературної як факт не тільки
історії фольклору, але й історії літератури. Народна балада стала
основою для літературного жанру, щедро поділилася із ним своїми
поетикальними та мовними засобами. Два різних жанри (фольклорний
та літературний) продовжили свій паралельний розвиток та
побутування пліч-о-пліч, час від часу переходячи з фольклору до
літератури, і навпаки, маючи літературне коріння, твір починав
функціонувати у фольклорі. Власне, про це і говорив колись
М. Грушевський, коли писав про певний зв’язок, навіть дифузію між
писаною і неписаною словесністю. Важливість вивчення шляхiв, які
пройшла балада  від народної до літературної в контексті українсько-
англійських літературних зв’язків не викликає сумнівів. Саме жанр
балади дає особливо великі можливості для встановлення глибинних
типологічних зв’язків між культурами різних народів. Такий аспект
обумовлює використання сучасних методів компаративістики, що
надає обраній нами темі безперечної актуальності і наукового
значення.

Основи компаративістики, як і фольклористики закладалися за
доби романтизму (Й.-В. Ґете, Й.-Ґ. Гердер, брати В. та Я. Ґрімми, в
Україні – це Б. Грінченко, М. Драгоманов, М. Дашкевич, І. Франко,
О. Потебня та ін.). Велике значення при цьому мала концепція світової
літератури Йоганна-Волфґанґа Ґете, який на початку XIX ст. писав про
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Античное наследие в русской литературе
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В западной Европе в эпоху ренессанса особое внимание
уделяется исследованию античной литературы и искусства, знание
древних языков считалось основой образованности, а
международным языком становится латинский язык. В России и
Украине также в программу обучения включается греческий и
латинский языки. «Уже в XVI веке… князь Константин Острожский
открыл в городе Остроге школу, где заведено было преподавание
не только славянского, но и греческого и латинского языков. Затем
надо особо отметить деятельность киевского митрополита Петра
Могилы (1598-1647), который в 1631 основал Киево-Могилянский
коллегиум, преображенный вскоре в Академию. Для преподавания
в ней были собраны все наличные научные силы, в том числе и
некоторые из греков. Тут началась деятельность первых наших
ученых-филологов» [4, с. 61]. Епифаний Славинецкий, знаток древних
языков и античной литературы, составляет два словаря –
«Филологический» и «Греко-славено-латинский». Автор
«Грамматики», по которой учился Ломоносов, при создании своего
труда пользовался латинской грамматикой Доната. Изучая античных
авторов по ораторскому искусству, в первую очередь труды
Аристотеля, Квинтилиана, Цицерона создаются сочинения по
«риторике». В Москве в 1634 г. патриархом Филаретом была открыта
греко-латинская школа, а по распоряжению патриарха Никона (1605-
1681) из Греции (Афона) были привезены рукописи, среди которых
были произведения Гомера, Гесиода, Эсхила, Софокла, Демосфена,
Плутарха и др. [4, с. 63]. Известно, что в Славяно-Греко-Латинской
школе, которая была открыта в Москве в 1649 г. и затем преобразована
с Славяно-Греко-Латинскую Академию в 1668 г., изучались древние
языки и античная литература. Из-за рубежа в Москву приглашаются
специалисты-филологи.

В XVII веке быстрыми темпами развиваются взаимоотношения с
Европой, в связи с чем растет число переводов из
западноевропейской литературы, и уже в 1705 году издается книга

моральні норми та ідеали. Перспектива подальшого дослідження
вбачається не у їхньому протиставленні, а залученні методологічного
арсеналу та теоретичних здобутків обох наук для розгляду спільних
та дотичних компаративістичних проблем.
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Чаще вихри гнут великаны – сосны,
С высоты быстрей низвергают башни,
Молнии легко поражают в бурю

Горные выси.
(Од. II, 10. Пер. Н. В. Вулих)

А. Кантемир согласен с основным положением житейской
философии римского поэта Горация.

Большое внимание уделяет Кантемир переводческой
деятельности. В своих переводах из античных авторов он чаще всего
обращается к Горацию и Анакреону. Образцом для басен Кантемира
были басни Эзопа, к которому обращались и античные баснописцы
Федр, Бабрий. Поэма Кантемира «Петрида» является первым
героическим эпосом в русской литературе. По мнению А. Н. Соколова,
«… связь поэмы Кантемира с жанром эпопеи устанавливается уже
заглавием: «Петрида» – это звучало как принцип. Кантемир выбирает
самое «классическое» название для своей поэмы…, подчеркивая
тем самым свой замысел: воспеть Петра так же, как Гомер и Вергилий
своих героев» [6, с. 88]. Сравнивая «Петриду» Кантемира с
«Энеидой» Вергилия, Е. В. Глариантова делает следующий вывод:
«… у Кантемира мы встречаем стилистическое (метонимическое)
употребление имен античных богов. К такому употреблению мы
относим: традиционное обращение к Музам (также непременный
атрибут эпической поэзии); метонимическое упоминание движения
Феба (солнца) для обозначения года; при описании Петербурга
упоминание Марса как символа войны и военного нападения. Однако
самым любопытным в поэме в смысле «подражания древним»
представляется описание, напрямую восходящее к тексту
«Энеиды», – общее описание чудовищ, сидящих у входа в Ад
(старость, глад, нищета, война, ненависть, болезни. зависть). Это
описание впервые появляется у Вергилия в 6-й песне «Энеиды» и
довольно точно передано Кантемиром прямо в середине отрывка.
Возможно, вводя это описание, Кантемир хотел подчеркнуть
ориентацию создаваемой им поэмы именно на эпос Вергилия. Таким
образом, первый образец эпической поэмы нового типа в русской
литературе опирается на опыт римского героического эпоса» [2,
с. 44-45].

Василий Тредиаковский, поэт, переводчик романа французского
писателя Фенелона «Приключения Телемаха», назвав свою поэму
«Тилемахида», впервые в русской литературе употребляет гексаметр;
шестимерный размер в античном стихотворении является основным
размером в древнем эпосе [1, с. 79]. Как и в романе французского

с латинским названием «SYMBOLA ET EMBLEMATA» – «Символы и
эмблемы», в которой излагаются наиболее употребительные эмблемы
и символы в большей степени связанные с греческой и римской
мифологией. В связи с европеизацией русской культуры возникает
спор о задачах просвещения, в результате которого формируются
два направления: грекофильское и латинское («западников»). «Рим
и латинский язык обладали для московского общества тех лет
знаковым смыслом и были связаны с Западом, просвещением и
обновлением» [5, с. 150].

Симеон Полоцкий, богослов, ученый, воспитатель царских детей,
переводчик, преподаватель латинского языка, в своем сочинении
«Вертоград многоцветный» наряду с вопросами о морали
рассматривает тему о государственном направлении, уделяет
внимание историческим деятелям. В качестве источников он
использовал сочинения античных авторов Плутарха, Пилиния
Старшего и др. Рассматривая проблему царской власти, Симеон
Плоцкий обращается к сочинениям Аристотеля и утверждает, что
основным достоинством царя является забота о своих подчиненных
[5, с. 150].

Феофан Прокопович, церковный деятель, писатель, сочинение
«DE ARTE POETICA» пишет на латинском языке. В своей
«Поэтике» он в первую очередь обращается к сочинению
Аристотеля «Поэтика». «Несмотря на эклектический характер
некоторых глав, «Поэтика» Прокоповича» свидетельствует о
глубокой эрудиции в области античной и возрожденческой теории
литературы [6, с. 46].

Антиох Кантемир, дипломат, поэт, переводчик сатир Горация, чьим
литературным традициям он следует при создании собственных
сатир. В сатире «Об истинном блаженстве» Кантемир, подражая
Горацию, рисует идеал спокойной жизни без бурных страстей, в
стороне от общественной борьбы. «тот в своей жизни лишь блажен,
кто малым доволен». Здесь поэт следует идее Горация о «золотой
середине». Размышляя над вопросом о правильности выбора
жизненного пути в понимании «счастье», по мнению Горация,
человеку нужно душевное спокойствие и ощущение радости жизни
в гармонии с окружающим миром, быть вдали от шумных споров и
общественных баталий.

Тот, кто золотой середине верен,
Верь мне, избежит и убогой кровли,
Избежит дворцов, что питают зависть

Пышным убранством.
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цивилизации и личность ученого, просветителя, от качеств характера
которого может зависеть дальнейшая судьба его открытия. Ученый,
как и титан Прометей, любя и жалея людей, учит их пользоваться
богатствами природы для своего блага, так что роль ученого в
обществе заключается в том, чтобы своими знаниями облегчать
людям жизнь и этим доставлять им радость. На примере только
изобретения стекла автор показывает, как жизнь человека изменилась
к лучшему:

И было в деле сем удачно мастерство
Превысило своим реченьем естество,
Тем самым стало житие на свете нам счастливо [3, с. 189].

Значение науки столь велико для развития общества. Что
Ломоносов представляет ее как божественный дар:

Не дар ли мы в стекле божественном имеем…
Представили в своем мечтание Прометея…
Похитил с солнца огонь и смертным отдал в руки [3, с. 190].

Согласно мифу, Прометей похитил огонь с неба и спас
человеческий род от гибели. Ведь Зевс задумал уничтожить
неразумное человечество, но Прометей научил людей различным
искусствам. В трагедии «Прикованный Прометей» Эсхила титан
Прометей не только богоборец, но просветитель и благодетель, он
является первопричиной всех достижений цивилизации.

Ведь я их сделал, прежде неразумных,
Разумными и мыслить научил.
Я не в упрек им это говорю,
Но объяснить хочу вам все значенье
Моих благодеяний… Раньше люди
Смотрели и не видели и, слыша,
Не слышали, в каких-то грезах сонных
Влачили жизнь; не знали древоделья,
Не строили дома из кирпича,
Ютились в глубине пещер подземных,
Бессолнечных, подобно муравьям.
Они тогда еще не различали
Примет зимы, весны – поры цветов –
И лета плодоносного; без мысли
Свершали все – а я им показал
Восходы и закаты звезд небесных.
Я научил их первой из наук –
Науке числ и грамоте; я дал им
И творческую память, матерь Муз,

писателя XVII века Фенелона, в «Тилемахиде» Тредиаковского
повествуется о путешествии сына Одиссея Телемаха. В разных
странах Телемаху встречаются разные правители, таким образом
автор демонстрирует разные формы государственной власти;
Тредиаковский считал необходимым для монарха быть гуманным и
соблюдать законы. В философской дидактической поэме «Феоптия»
Тредиаковский впервые в русской литературе упоминает о титане
Прометее (Тредиаковский не поддерживал чрезмерное увлечение
латинским языком в науке и образовании и считал, что лекции в
академии и университете должны читаться на русском языке, таким
образом отстаивал русские культурные традиции).

С творчества Михаила В. Ломоносова в русской литературе
начинается формирование классицизма. Ломоносов высоко ценил
памятники мировой литературы, особенно античной, прежде всего
басни Эзопа, «Метаморфозы» (или «Золотой осел»), Апулея,
«Сатирикон» Петрония, «Разговоры богов», «Разговоры гетер»,
«Разговоры в царстве мертвых» Лукиана по их нравоучительной
направленности, из эпического жанра – поэмы Гомера «Илиада» и
«Одиссея», «Энеида» Вергилия , «Метаморфозы»
(«Превращения») Овидия. С отрывками из произведений великих
авторов античной литературы можно было ознакомиться благодаря
«Риторике» Ломоносова, где он обращается к сочинениям Гомера,
Плутарха, Демосфена, Цицерона, Вергилия, Овидия, Лукиана,
Аристотеля, Персия, Тацита и др. Демосфен в своих речах
обличал  тиранию Филиппа. Автор «Риторики» умело
подобранными примерами «высказывает свои сокровенные
мысли о назначении и качествах властителя. Монарх должен
заботиться о своих подданных и защищать их, а не разорять».
«Риторика» Ломоносова являлась сводом правил и рекомендаций
для письменной и устной речи, требования к которой были такими
же, как и у античных авторов: высокая идейность, гражданская
позиция, нравоучительная направленность. Теория Ломоносова
«трех штилей» в общих чертах разрабатывалась в античной
литературе, в трудах Цицерона, Горация, Квинтилиана, затем была
возрождена в европейской литературе во время Ренессанса и
классицизма. В «Разговоре с Анакреонтом», споря с «певцом
вина и бездумного веселья», Ломоносов считает, что в личности
должны сочетаться и стремление к полезной для общества
деятельности, и пользование радостями жизни.

В поэме «Письмо о пользе стекла» Ломоносов ставит проблемы,
актуальные не только для его времени: роль знания, науки в развитии
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Когда же труд ученого станет достоянием общества, он будет
оценен по заслугам, и имя его останется а памяти народной, как
бессмертное имя титана Прометея.

Ходя за тайнами в искусстве и природе,
Я слышу восхищен веселый глас в народе [3, с. 195].

Таким образом, Ломоносов обратился к образу Прометея, чтобы
показать особую роль науки в развитии цивилизации, а также
взаимосвязь судьбы открытия и личности ученого.

Итак, можно сказать, античное наследие сначала в переводах, а
затем и в собственном творчестве русских писателей начинает
занимать свое достойное место в литературе данного периода.
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И первый я поработил ярму
Животных диких; облегчая людям
Тяжелый труд телесный, я запряг
В повозки лошадей, узде послушных, –
Роскошного богатства красоту.
Никто, как я, бегущие по морю
Льнокрылые измыслил корабли…
И это все изобретя дл смертных,
…………………………………….
Скажу о самом важном: до меня
Не знали люди ни целящих мазей,
Ни снедей, ни питья, но погибали
За недостатком помощи врачебной.
Я научил их смешивать лекарства,
Чтоб ими все болезни отражать.
……………………………………..
… А кто дерзнет сказать, Что до меня извлек на пользу людям
Таившиеся под землей: железо,
И серебро, и золото, и медь?
Никто. Конечно, коль не хочет хвастать.
А кратко говоря, узнай, что все
Искусства у людей – от Прометея!

[7, с. 444-505].
Научные открытия не всегда сразу встречают понимание и

поддержку со стороны окружающих и властителей, так что
дальнейшая судьба открытия зачастую зависит от стойкости и
мужества ученого отстаивать свои идеи. Долг ученого по
отношению к науке и обществу защитить свое открытие, хотя путь
к победе тернист. Подвиг ученого Ломоносов сравнивает с
подвигом Прометея, который за похищение огня ради спасения
и прогрессивного развития рода человеческого был жестоко
наказан верховным богом Зевсом, но несмотря ни на какие
страдания не отступил от своих убеждений. Подобно Прометею
ученый должен быть готовым принять страдания за свои идеалы,
не идти на уступки воинствующему невежеству.

Коль много таковых примеров мы имеем,
Что зависть, скрыв себя под святости покров,
И груба ревность с ней, на правду строя ков,
От самой древности воют многократно,
Чем много знания погибло невозвратно [3, с. 190].
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самоорганизующимся системам можно отнести и homo sapiens, и
общество, членом которого он/она является.

Выдвижение человека на первый план при проведении
исследований в области лингвистики приобрело конкретные
очертания в определении „языковая личность”, которое достигло
уровня понятийной оформленности благодаря работам Г.И. Богина и
Ю.Н. Караулова.

Языковую личность невозможно представить вне связи с другими
языковыми личностями, а связь эту в современной науке принято
определять как коммуникацию. Существующая теория коммуникации
предполагает наличие разнообразных моделей и видов, но в нашей
статье под коммуникацией мы будем понимать вербальную
коммуникацию (ВК).

ВК может осуществляться как внутри одного лингвосоциума, так
и между различными лингвосоциумами. В последнем случае
возникает потребность в языковом посредничестве, т.е. переводе,
который является важнейшим способом межкультурной и
межъязыковой коммуникации.

Таким образом, целью статьи является рассмотрение
общетеоретических вопросов, связанных с функционированием
понятия языковая личность в современном переводоведении.
Изложение данных вопросов проводится исходя из базовых
положений синергетического подхода, основными свойствами
которого являются: системность, самоорганизация, существование
альтернативных решений, отсутствие жестких правил, возможность
качественных изменений, потенциальная несводимость суммы к
целому вопреки правилам арифметики, нелинейность процессов и
состояний. Следует отметить, что возможность рассмотрения
„синергетической концепции континуума переводческого
пространства» была обоснована в докторской диссертации Людмилы
Вениаминовны Кушниной, которая определила перевод как
„синергетическую систему взаимодействия языков и культур” [6, с. 23].

Представляется целесообразным начать рассмотрение
значимости понятия языковая личность (ЯЛ) в переводоведении с
выделения трех сфер использования данного понятия. На наш взгляд,
такими сферами могут выступить, во-первых, языковая личность
автора исходного, оригинального текста, во-вторых, языковая
личность переводчика, в-третьих, языковая личность потребителя
перевода, адресата (читателя или слушателя).

Описанию языковой личности писателя (ЯЛП) посвящено
бoльшее количество работ, чем описанию языковой личности

УДК 81:81“25

Кислицына Н. Н.,
кандидат филологических наук, доцент,

доцент кафедры теории и практики
перевода и социолингвистики
ТНУ имени В. И. Вернадского

Концепция языковой личности в переводоведении
Современное переводоведение тесно взаимодействует со

многими науками. Явно выраженная междисциплинарность
обусловлена, прежде всего, тем, что оно, по определению Венедикта
Степановича Виноградова, „имеет дело с изучением процессов
передачи произведений духовной культуры одной языковой общно-
сти к другой” [2, с. 14]. Являясь одной из составляющих гуманитарной
парадигмы, переводоведение решает как свои специальные, так и
универсальные, общие вопросы.

Главный вопрос многих гуманитарных наук – это вопрос о
соотношении языка, сознания, мышления и речи. Различные
исследовательские подходы (лингвоцентрический, системоцентрический,
структурный, функциональный, антропоцентрический),
главенствующие в те или иные периоды развития языкознания,
определяют доминирующие точки зрения на постановку и способы
решения актуальных задач. Смена одной методологической
концепции другой возникает тогда, когда становится
затруднительным или даже невозможным объяснение
накопившихся фактов с опорой на существующую научную
систему взглядов и принципов.

В современном научном сообществе сложилось мнение о том,
что в качестве нового междисциплинарного подхода, подхода
третьего тысячелетия, может выступить синергетический подход.
Синергетика,  пишет С.К. Гураль, „активно используется в разных
областях знания как методология изучения процессов,
самоорганизации в сложных системах различной природы. Сложной,
динамичной, самоорганизующейся системой является и язык. На
этом основании выявленные в теории самоорганизации …
закономерности могут быть экстраполированы в сферу языка и
коммуникации. Синергетический анализ языка позволяет … получить
новое знание о смыслообразовании, об организации коммуникативных
процессов, а также о методике обучения языку” [3, c. 7]. Уточним
данное высказывание, добавив, что к сложноорганизованным и
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потому, что переводчик, по сути, является и первым читателем
переводимого произведения. По определению Т.Г. Пшёнкиной,
„Переводчик стремится соотнести языковые коды, специфику
мировидения коммуникантов, испытывая при этом влияние того, кого
он переводит, и, ориентируясь на потребности того, для кого он это
делает. Цели, мотивы, информационные, семиотические и
эмоциональные процессы, сопровождающие деятельность
переводчика, не могут не оказать воздействия на динамические
преобразования его сознания и языковой способности” [7, c. 1].

 Поэтому переводчику, помимо задач, связанных с пониманием
текста как лингвистической единицы, а это и тематика произведения,
и особенности языковых средств, и специфика композиционной
структуры произведения, приходится сознательно, а порой
бессознательно решать и ряд других задач.

Во-первых, переводчик как актер и/или психолог должен
попробовать перевоплотиться в автора произведения, встать на его
мировоззренческие позиции. Такое перевоплощение далеко от магических
манипуляций и ставит перед собой вполне конкретные задачи.

Например, следует ознакомиться с существующей литературной
критикой, посвященной истории вопроса, попытаться определить
стереотипные представления, которые мог разделять автор, учитывая
время написания оригинального текста, принадлежность автора к
литературному течению, его политические взгляды, социальное
положение, автобиографические факты. Такие данные позволят
переводчику понять авторский замысел, коммуникативную интенцию
писателя, предопределить тональность произведения, т.е. отношение
автора к описываемому в произведении, и в последствии грамотно
работать с лексикой, принимая во внимание ее денотативный и
коннотативный компоненты, стилистическую маркированность.
„Только опора на сопоставление разноуровневых стилистических
ресурсов и возможностей обоих языков может обеспечить грамотные
переводческие трансформации, позволяющие добиться эффективного
результата на высшем уровне эквивалентности,  на уровне
совпадения комплексного воздействия произведения на читателя”
[8, с. 185].

Во-вторых, переводчик, являясь посредником  в коммуникативно-
речевом взаимодействии автора и читателя, должен учитывать
уровень языкового сознания адресанта и адресата, готовность
последнего адекватно воспринимать текст перевода.

Следующая задача более явно связана с личностью
переводчика.  „До настоящего времени, – пишет В.Г. Красильникова, –

переводчика (ЯЛПр) или языковой личности читателя (ЯЛЧ). „Наиболее
продвинутыми в этом отношении – констатирует Ю.Н. Караулов –
следует считать, видимо, исследования по языку писателей, в которых
автор художественных и публицистических произведений мог бы
расцениваться как анализируемая и описываемая языковая личность”
[4, с. 85]. В подтверждение своих слов Юрий Николаевич приводит
существование словарей языка писателей, литературно-критических
материалов и работ, посвященных анализу особенностей
лингвистических средств, используемых автором. В то же время,
многочисленные работы, посвященные исследованию языка писателя,
нельзя считать аналогами работ, посвященных исследованию ЯЛП.
Среди основных причин, препятствующих отождествлению этих
понятий, Ю.Н. Караулов называет: 1) необходимость автора „говорить”
за героев его произведения (как тут не вспомнить тематику Пигмалиона,
когда порожденное автором существо, в конце концов, обретает
независимость); 2) несводимость словаря писателя, представленного
парадигматически, к его лексикону, „организованному по сетевому
принципу”; 3) недостаточность исследования мотивационного уровня
личности писателя.

Таким образом, говоря о ЯЛП, можно выделить следующие
важнейшие характеристики:

 ЯЛП  – сложная система, обладающая уровневой структурой;
 ЯЛП культурно обусловлена, поэтому принято говорить об

английской языковой личности, русской языковой личности и т.д.;
 Лингвокультурные традиции оказывают влияние на

формирование уровней ЯЛП;
 ЯЛП можно рассматривать как эталонную ЯЛ, являющуюся

образцом для подражания.
 Основная потребность ЯЛП состоит в общении с другими ЯЛ,

чтобы «поделиться» с ними своим видением мира.
Создавая свое произведение, писатель ориентируется на

читателя, а не на переводчика. Специфику взаимоотношений между
писателем и читателем можно охарактеризовать словами Татьяны
Владимировны Чернышовой, которая обозначила их как
„взаимодействие, осуществляемое на разных уровнях – когнитивном,
концептуальном, вербальном и пр., определяющих сходство
ментальных и социально-политических установок, когнитивных
пресуппозиций, пересечение тезаурусов языковых личностей ав-
тора и „своего адресата” [10, с. 7-8].

Переводчик находится между писателем и читателем. Он
является медиатором не только с технической точки зрения, но и
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Говоря о ЯЛ читателя, следует отметить, что по многим
параметрам она соотносится с ЯЛП и ЯЛПр. ЯЛЧ также является
структурированной системой, обладающей культурно
обусловленными параметрами, но, в отличие от ЯЛП и ЯЛПр, которые
мы относим к эталонным ЯЛ, ЯЛЧ можно рассматривать как
стандартную ЯЛ, т.е. некий стереотип читателя, на которого
рассчитано переводимое произведение. Стереотип в данном случае
предполагает наличие устоявшихся общепринятых ассоциативно-
смысловых полей, системы языковых и стилистических средств.
Основной потребностью ЯЛЧ является потребление информации с
различными целями (эстетическое наслаждение, расширение своего
кругозора и т.д.)

Поэтому, для переводчика, так же, как и для писателя, важно
установить, чего ожидает от него рядовой читатель. В основе этого
ожидания лежат ментальные, концептуальные, когнитивные,
ценностные установки читателя.

Как правило, такие установки, образующие сложные системы
и обусловленные лингвистическими и социокультурными факторами,
у иноязычного писателя и читателя перевода не совпадают. Одной
из задач переводчика является согласовать такие расхождения,
чтобы избежать диссонансных моментов на любом уровне.

Подводя итоги нашего исследования, следует сказать, что
доминантным понятием, определяющим взаимоотношения внутри
трихотомии писатель – переводчик – читатель является языковая
личность, обуславливающая возможность сингармоничной
организации их языкового сознания.
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еще недостаточно изучена зависимость понимания текстов от
интеллектуальной структуры личности, особенностей познавательных
психических процессов, в частности, от развития воображения, хотя
всеми исследователями отмечается определяющее значение
воображения в понимании художественной литературы и
литературном творчестве” [5, c. 153]. Таким образом, уточняет далее
автор: „Понимание иноязычного текста … выражается в уяснении
связей и отношений описываемых явлений объективной
действительности, связей и отношений описываемых объектов и
явлений, отношения к ним автора и отношения автора и содержания
текста к читателю” [5, c. 154]. Следовательно, адекватному пониманию
текста, которое лежит в основе его эквивалентного, равноценного
перевода, способствует наличие развитого воображения у
переводчика.

Воображение, мысленное представление, – это процесс, который
исследуется в первую очередь в психологии и представляет собой
свойство личности. Оно теснейшим образом связано с другими
психическими процессами, состояниями и качествами индивида
(вдохновением, мышлением, эмоциями, памятью, умом). Результат
данного процесса становится доступным другим членам
лингвосоциума благодаря вербализации, а в случае межкультурной
коммуникации – благодаря вербализации средствами иного языка,
языка перевода, поэтому личность переводчика все чаще определяют
как вторичную языковую личность. Данное определение предполагает
наличие не только лингвистических способностей у индивида, но и
его когнитивные способности, и личностное ментальное пространство.

Некоторые исследователи определяют деятельность переводчика
как соавторство. Так, согласно Т.А. Фесенко, „особенность
переводческой деятельности заключается … в том, что переводчик,
по сути, должен выступить в двух ипостасях: как интерпретатор
концептуальной программы, заложенной в ИТ, и как автор (вернее,
„соавтор”) концептуальной программы заданной в КТ (конечный
текст, – добавлено Н.К.)” [9, с. 58].

Таким образом, языковая личность переводчика или вторичная
языковая личность переводчика предполагает единство
индивидуально-психологических, лингвистических и социальных
начал. В трактовке Т.Г. Пшёнкиной языковая личность переводчика
представляется как „функциональный орган” [7, с. 5],
оптимизирующий переводческую деятельность, успех которой во
многом зависит от того, насколько точно сможет переводчик учесть
интересы „своего” читателя.



153152

УДК 821.111:82-3“19”

Костенко Г. М.,
кандидат філологічних наук,

доцент кафедри теорії та практики перекладу
Запорізького національного технічного університету

«Російська тема» в англійській літературі: міф і реальність
Парадигмою дослідження є сучасний етап світового літературного

процесу, нерівномірність розвитку якого, існування на одному
синхронному зрізі різних стадій розвитку всесвітньої літератури
дозволяють вченим обґрунтувати тезу про відносність й історичну
рухливість, наприклад, концепту «національна література»
(М.І.Конрад, М.Л.Васильєв, М.Епштейн, Е.Саїд, Н.О.Висоцька).
Отже, метою дослідження стають підходи до сприйняття
іншонаціонального і тих процесів, які відбуваються в свідомості
індивідуального читача в момент сприйняття. Різні культури виділяють
для себе різні смислові акценти, від культури до культури змінюється
співвідношення компонентів національного та іншонаціонального,
історичного і «позачасового».

Незважаючи на всю важливість і значущість цієї проблеми у
вітчизняному літературознавстві на сьогоднішній день лише в
деяких теоретичних роботах це питання висвітлене найбільш
вичерпно, що обумовлює актуальність цього дослідження. Серед
найбільш обґрунтованих робіт назвемо статті Ю.Левіна
«Сприйняття творчості іншонаціональних письменників» (1974),
А.Гірівенко «Проблема сприйняття творчості іншонаціонального
письменника» (1988) і  К.Б.Гайтукаєва «Проблема
іншонаціонального характеру в «Героєві нашого часу» М. Ю.
Лермонтова» (1989).

Ю.Левін, наприклад, виділив три основні аспекти включення
творчості іншонаціонального письменника в даний літературний
процес: переклад, критичне тлумачення і творче засвоєння, при
цьому важлива роль відводиться так званому «посередникові», тобто
перекладачеві, критикові, або іншому пропагандистові зарубіжної
літератури, діяльність яких може спричиняти різну інтерпретацію
творчості митця [3, с. 249-252]. Можна казати про створення певного
міфу, навіть стереотипу щодо сприйняття іншонаціонального певними
культурними прошарками.

 «Фантазії на російські теми», які містять аналіз образу Росії й
російського характеру, створені за законами англійської логіки,

5. Красильникова В.Г. Роль воображения в понимании текста: в
продолжение психотипической теории перевода Ю.А. Сорокина / В.Г.
Красильникова // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Под
ред. Н.В. Уфимцевой, В.В. Красных, А.И. Изотова. – М. : МАКС Пресс,
2010. – Вып. 40. – 156 с.

6. Кушнина Л.В. Взаимодействие языков и культур в
переводческом пространстве : гештальт-синергетический подход:
дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 „Теория языка” / Кушнина
Людмила Вениаминовна. – Пермь, 2004. – 425 с.

7. Пшёнкина Т.Г. Вербальная посредническая деятельность
переводчика в межкультурной коммуникации: психолингвистический
аспект: автореф. дис. на соискание научн. степени д-ра филол. наук:
спец. 10.02.19 „Теория языка” / Т.Г. Пшёнкина. – Барнаул, 2005. – 31 с.
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Пресс, 2009. – Вып. 38. – 200 с.
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Для Ґолсуорсі, який в Росії не бував, джерелом розуміння росіян
була російська література. У статті «Англієць і росіянин» (1916)
письменник підкреслює правдивість і глибоку терпимість російської
літератури, чому могла б повчитися англійська література. У свою
чергу, англійська література надає російській літературі чудові зразки
і «нонсенсу», і дієвості, що говорить про можливість взаємовпливу
[8, с. 86]. Водночас Росія залишається для англійців дивним і
незрозумілим символом, а знайомство з російською літературою
може дійсно здивувати (як це сталося з В.Вулф, що вельми
захоплювалася російською літературою, зокрема Чеховим, і
залишила декілька есе, присвячених проблемі аналізу творчості
російських письменників, серед них дослідження з красномовною
назвою «Російський погляд»).

Зазвичай, образ Росії представлений окремими персонажами,
як, наприклад, в поемі Байрона «Дон Жуан». В епоху Байрона погляд
усієї Західної Європи був звернутий до Російської Імперії, вплив якої
в другій половині XVIII – початку XIX століть постійно зростав, особливо
в міжнародних відносинах. Зв’язок з відомими французькими
просвітниками, розвинені торгові відносини з Англією, успішні війни
з Турцією, завоювання Криму і вихід до Чорного моря, придбання
Фінляндії у війні з Швецією і, нарешті, перемога над Наполеоном –
все це зміцнило міжнародний авторитет Росії і поставило її в ряд
великих європейських держав.

Незважаючи на це, Росія в творчості Байрона постає абсолютно
в іншому  світлі: за зовні блискучими військовими досягненнями
ховаються низькі потреби, тваринні інстинкти в середовищі гвардійців
і козацтва, принизливі придворні відносини, рабське становлення
народу. У сатирі «Бронзовий вік» (1822) Байрон з обуренням писав
про кріпосне право у Росії, за одним заходом згадуючи наполеонівські
походи і пожежу Москви [цит. за: 1, с. 407].

У ХХ столітті цей стереотип продовжує існувати в романі-фантазії
В. Вулф «Орландо» (1928), в якому письменниця створює достатньо
традиційний, за визначенням О.Є.Соловйової, образ російської
природи: степи, засніжені простори, широкі річки, вовки тощо; все
надмірно і на межі можливого [4, с. 138]. І в зовнішності жителів
Московії робиться акцент на бородатих обличчях і хутряних шапках,
на дивній московській моді, яка приховує тіло, не даючи можливості
зрозуміти, хто перед вами – чоловік або жінка. Але В.Вулф, добре
обізнана  з російською літературою й культурою, не стала б так
відверто підкреслювати стереотиповість рис зовнішності російських
людей, якби її метою не було б втілити іронічний погляд на обмеженість

з’явилися в англійській літературі ще в XVI столітті1 , але лише
наприкінці ХХ століття ця проблема привернула увагу
літературознавців. Робота Е.Кросса «Російська тема в англійській
літературі з XVI століття до 1980: вступне дослідження і бібліографія»
(1982) – одна з перших спроб узагальненого підходу до проблеми
взаємовпливу російської й англійської дійсності, яка охоплює твори
від Дж.Тербервіля 1568-1569 р.р. до «Визнань з Олімпійських ігор»
Дж.Мея 1980 р.

Найчастіше інтерпретація Росії й російського в англійській
літературі складалася з набору кліше, що відзначають у своїй статті
про імідж Росії Д.Стахов і А.Кротков. Від «Зимової казки», «Макбета»
і «Генріха IV» Шекспіра до Теннісона з його грубим варваром зі Сходу,
московітом з крижаним серцем і народом-жертвою2  до Вайльда з
його зображенням діяльності нігілістів та вбивства царя Олександра
ІІ у маловідомій п’єсі «Віра, або Нігілісти» (1880), де у заголовок
винесено ім’я Віри Засулич, і Свінберна, в оді якого «Росія» виникає
як образ пекла без жодного божественного проблиску світла, поки
не з’являється червона зірка майбутньої кривавої розправи з
монархом, зірка царевбивства. Так продовжувалося аж до
веллсовських сторінок про «Росію в імлі» [5, с. 26].

Проте найбільший інтерес до «російської теми» спостерігається
в англійській літературі на початку ХХ ст., що було, з одного боку,
мотивовано захопленістю російською літературою; з іншого боку,
безпосереднім російським досвідом письменників. Так, наприклад,
для Е.Л.Войнич російська тема, на думку К.Ю.Генієвої, пов’язана в
широкому плані з темою революційною [2, с. 372-373]. Героїня роману
«Олівія Латем» (1904), який багато в чому носить автобіографічний
характер, дізнавшись, що життю коханого, народовольця Володимира
Дамарова, загрожує небезпека, їде до Росії, до Петербурга. До того
ж, Войнич зробила немало, пропагуючи російську літературу в Англії,
перекладаючи Гоголя, Щедріна, Островського, Гаршина, Степняка-
Кравчинського. У 1911  р. вона публікує збірку «Шість віршів Тараса
Шевченка» з ґрунтовним нарисом життя й діяльності українського
поета, який до цього був невідомий англійській публіці.

1 Першим прикладом твору про Росію можна вважати «Листи з Росії»
Дж.Тербервілля (1568-1569), які були перекладені російською мовою
лише у 1994 р. в журналі «Аріон» (перекладач Г.Кружков) і є цінним
джерелом стереотипів про Росію, що з’явилися в Європі XVI ст.

2 Це вірш Теннісона «Польща» (1832), в якому головною темою стає
катування польського народу батогом. Згодом поняття «батіг» щодо Росії
набуває для Теннісона суто політичне забарвлення.



157156

про Волпола, що письменник має свою філософію, згідно з якою
людство мешкає у темряві, оскільки правда здається темною й
неясною [7, с. 70], тобто людині ніколи повністю не зрозуміти ні глибин
душі іншої людини, ні її культуру або мову.

Це частково автобіографічний роман, оскільки сам Волпол у 1914-
17 рр. перебував у Росії як представник Червоного Хреста і
був знайомий з А.Купріним, Ф.Шаляпіним, М.Горьким та іншими
відомими діячами того часу. Незважаючи на це, в його романі багато
утертих російських стереотипів: бородаті мужики, незмінна балалайка
й обов’язкові щі на обід. Певною мірою в цьому можна побачити
відповідь російській літературі, такій популярній в Англії того часу, в
якій Волпол вустами свого героя Дерварда виділяє лише сніг, ікони
й піднесену простоту російських селян, яких змальовано у творах
Достоєвського й Тургенєва [12, с. 61].

Саме захопленість російською літературою англійця Тренчарда,
перебування якого в Росії представлена через сприйняття Дерварда,
стає причиною його вступу до російської армії. Тренчард мріє стати
новою людиною далеко від рідної Англії, проте зіткнення з реальністю
виявляється руйнівним. Герой розчарований у росіянах, які насправді
зовсім не схожі на Карамазових і Раскольникових, та і він, у свою
чергу, розчаровує росіян, оскільки вони не бачать в ньому
«спортсмена» і «людину справи» [12, с. 62].

Людський характер не такий однозначний, упевнений герой
Волпола Дервард, але саме дослідження російського характеру він
вважає своїм головним творчим завданням. Здається, йому вдалося
зрозуміти його таємницю, і раптом нова зустріч руйнує попередні
оцінки. Розповідаючи, наприклад, про Молозова, він не може
приховати здивування, як цей стовідсотковий росіянин може в той
же час бути завжди пунктуальним, точним у всіх справах,
небагатослівним і чудовим дипломатом [12, с. 50].

Знайомство з новими людьми не може не позначитися на
характері самого героя. Дервард все більше й більше відчуває себе
росіянином, сам того не усвідомлюючи. Вночі, лежачи на соломі,
він дивиться в зоряне небо, відчуваючи повну злагоду зі всім світом.
Завтра буде битва, і, можливо, його навіть уб’ють, але зараз нічого
не може зачепити струни душі, що блукає далеко, а очі вдивляються
в яскраві зірки прямо перед ним [12, с. 76-77]. У цьому епізоді не
можна не помітити відгук відомої сцени з роману Л.Толстого «Війна і
мир», коли на полі Аустерліца поранений князь Андрій вдивляється
у високе небо і відчуває повний спокій і марність всіх своїх колишніх
прагнень. Так чи інакше російська література проникла у свідомість

уявлень народів один про одного,  коли єдиною ланкою для
взаєморозуміння стає мова.

Найчастіше роман «Орландо» характеризують як фантазію, але
з деяким уточненням. Дж.Біч звертає увагу на вивчення складності
людської особистості, яке проводить В.Вулф, таким чином,
критикуючи обмеженість людського сприйняття [6, с. 490], а
Р.Рубенштейн бачить у цьому творі письменниці свіжий погляд на
розвиток художньої літератури й роботу людської думки з точки зору
мистецтва [11, с. 166]. Дж.Хефлі впевнений, що фантазія й алегорія
знаходяться тільки на поверхні, тоді як письменниці вдалося вирішити
серйозне творче завдання за допомогою гумористичної форми і дати
подіям, що відбуваються, новий коментар, дійшовши несподіваних
висновків [9, с. 94].

Дійсно, в романі розкривається абсолютно по-новому історія
розвитку літератури від часів Єлизавети I до 1928 р. (рік виходу роману
з друку); і, звичайно ж, оригінально розроблена «російська тема» –
на тлі Великого Морозу, що стався в Лондоні в 1683 р. Саме в
морозному серпанку, ковзаючи по скутій льодом Темзі, головному
героєві з’являється таємнича незнайомка – московська княжна
Маруша Романович. У той час, підкреслює біограф Орландо, мало
було відомо про жителів Московії, оскільки вони не говорили
англійською, а французька, якою могли б спілкуватися, не була
популярною при англійському дворі. Саме мова вперше зводить
разом Марушу й Орландо, об’єднуючи закоханих в якесь таємниче
співтовариство, приховане від розуміння оточення.

Знайомлячись ближче з Марушею, або Сашею, як він її ласкаво
називає, Орландо розуміє, що йому не вистачає слів, щоб описати
цю дивну жінку. Щоб це зробити, йому потрібні інший пейзаж і інша
мова, оскільки його думки й почуття при перекладі на французьку
втрачають свою гостроту. Щодо Саші, то англійська мова була для
неї дуже відвертою, дуже щирою, дуже улесливою, і, якою б
відкритою і чуттєвою не здавалася Саша, в ній була прихована якась
таємниця, яку Орландо так і не зміг розгадати. В.Вулф в «Орландо»
намагалася представити проникливий і відчужений погляд на
російський національний характер з точки зору іноземця.

Думки іноземця про події російської дійсності подає і Г.Волпол у
романі «Темний ліс» (1916), змальовуючи події Першої світової війни.
Пояснення заголовку роману можна знайти в статті Дж.Ґолсуорсі
«Англієць і росіянин»: «серце іншої людини – це темний ліс» [8,
с. 82]. Волпол робить спробу заглянути не просто в душу іншої
людини, а в душу людини іншої культури й мови. П.Брейбрук сказав
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героя Волпола, підпорядкувавши собі образи й характери. Саме в
ній він знаходить розуміння власної суті й навколишнього світу.

Проте література може й змінити спостереження та знання людини.
Те, що він критикував в Тренчарді, неспроможного відокремити
реальність від художньої вигадки, тепер тяжіє над ним. Дерварду
здається, що йому відкрилися таємниці російської душі, такої
непрактичної, повної ідеалізму й містики; що взагалі росіяни й англійці
настільки схожі, що це навіть збиває їх з пантелику, але східне в
російській душі ніколи не примириться із західним [12, с. 108].
Наскільки правильні висновки Волпола, краще за всіх прокоментував
Е.Гемінгвей у своєму оповіданні «Триденна негода», герої якого
обговорюють роман Г’ю Волпола «Темний ліс». Один з героїв запитує:
«А що він знає про Росію? – Не знаю. Хто їх розбере, цих
письменників. Може, він жив там ще хлопчиськом. Там багато всього
про Росію» [10, с. 114-115].

Саме про Росію хоче писати Волпол, зрозуміти її загадку, побачити
її майбутнє; проте в романі практично немає сцен з російського життя.
Дія в основному проходить на колишній території Польщі з її
своєрідним побутом і традиціями. Та й спостереження над російською
душею в нього дуже суб’єктивні, дуже літературні. Росіяни насправді
виявляються якимись «англійцями», а англійці надмірно русифіковані.
Об’єктивної картини чужої реальності не вийшло, а своя розтанула у
психологічних замальовках і коментарях. Так або інакше, але картина
російського життя в уяві Волпола не позбавилася повністю
традиційних стереотипів, хоч його інтерпретацію російської дійсності
можна вважати певним кроком до творчого зближення двох літератур,
питання, яке ще потребує всебічного дослідження. Текст, що виникає
в точці перетину двох або більше культур, тобто «мультикультурний»,
або все частіше – «кроскультурний» текст, вимагає дещо іншого
підходу. Дослідникові доводиться враховувати екстралінгвістичні
чинники: особистість автора, його культурний багаж, виховання і
становлення як особи, що поєднує дві картини світу, які ніби
віддзеркалюють одна одну.
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це до матеріального (біологічного) рівню, то почуття – це рефлекс
(безумовний рефлекс), а інтелект – саморефлекс (умовний рефлекс),
отже почуття природнє, а інтелект культурний (цивілізаційний). Таким
чином, інтелект пригнічує почуття, але в літературному
екзистенциалізмі завдяки почуттю в інтелекті підсилюються та
надаються іншій інтерпретації певні речі, і особистість виходить на
наступну сходинку сприйняття всесвіту. Умовна конструкція
літературного екзистенціалізму складається із певних аспектів.

С. де Бовуар у романі „Сила обставин” зображує власне життя
як пристрасть, яка утворюється навколо творчого процессу
письменниці. Творчий процес постає загальною пристрастю, яка у
випадку письменниці є плинною, тому що підживлюється
наполегливою працею та інтелектуальним осмисленням, і
обмежується її біологічним життям. Однак, від загальної пристрасті
відводяться вектори, які можна вважати тимчасовими, оскільки вони
мають початок і завершення та тривають недовго, але збагачують і
прикрашають життя героїні-Сімони, отже мають естетичну функцію.
Ці вектори-пристрасті – кохання до чоловіків, яке підживлюється лише
почуттями, проте впливає на творчість, оскільки завдяки естетичній
функції емоційно збагачує  її. У романі „Сила обставин” письменниця
констатує та аналізує стосунки із Б. Віаном, Ланзманном,
Н. Олгреном. У цьому аспекті героїня-Симона представлена як тіло,
яке має потреби. Ж.-П. Сартр знаходиться окремо, оскільки коханцями
вони були у 30-х рр., а в романі зображуються події з 1945 р., таким
чином, письменниця розкриває інтелектуальне спілкування із
Ж.-П. Сартром, на відміну від інших чоловіків.

Свідомий вибір С. де Бовуар розкривається у створенні нею
літературних шедеврів та відмови від загальноприйнятого
суспільством шлюбу (окрім Ж.-П. Сартра вона ще молодою могла
вийти заміж за будь-кого з прихильників, яких письменниці ніколи не
бракувало, після 40-ка рр. їй неодноразово освідчувався Н. Олгрен,
якому вона декілька разів відмовляла). Свідомий вибір С. де Бовуар
у „Силі обставин” створює атмосферу тиску вибору, який
простежується у важкості творчого процесу, складності спілкування
із Ж.-П. Сартром, та пригніченні від самотності. Таким чином,
письменниця підкреслює прикладом власного життя проблемність
будь-якого вибору, оскільки зосередженість на певному варіанті
призводить до позбавлення свободи особистості. Отже, не зважаючи
на прагнення особистості до свободи, яке підкреслюється певними
вчинками С. де Бовуар, вона констатує, що все рівно людина не
може бути вільною.

УДК 821. 133. 1 – 3 де Бовуар. 09
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Екзистенцiалiстськi аспекти на поетикальному рiвнi роману
Сiмони де Бовуар «Сила обставин»

Дослідження спадщини французької письменниці Сімони
де Бовуар  (1908–1968) порушує проблему інтерпретації екзистенції –
своєрідного буття в існуванні – як художнього образу почуття, що
переходить у типологію сучасного роману, де оповідальні інстанції
фокусуються навколо відчуття буття головного героя, яке
підкреслюється зміщенням акцентів із зовнішньої (мало дії) у
внутрішню (напружена динаміка у психології персонажів)
репрезентацію художнього простору.

Аналіз мистецтва С. де Бовуар сприятиме перекодуванню
творчості письменниці, заповнить прогалину у вивченні літературного
екзистенціалізму ХХ ст. та допоможе краще зрозуміти цей мистецький
феномен, в якому гармонійно перетинаються література й філософія.

У дослідженнях Веліковського С. [2], Зоніної Л. [3], Євніної Є.
[5], Полторацької Н. [7] [8] простежується інтерес до проблематики
творів письменниці „Мандарини”, „Дуже легка смерть”, де виявляється
перетин біографічних подій авторки із творчим вимислом у текстах.
Мотив суму, страху смерті інтерпретується в етичному проблемному
полі, таким чином, залишається відкритою проблема естетичної
поетики, що розкривається на рівні екзистенціалістських творчих
засобів, які утворюють систему певного типу творення. Отже, слід
зосередити увагу навколо екзистенціалістських аспектів роману „Сила
обставин”, щоб краще зрозуміти суть творчості С. де Бовуар, зокрема,
та феномен літературного екзистенціалізму 2-ї пол. ХХ ст. взагалі.

Суб’єктивність твору  „Сила обставин” 1963 р. підкреслюється
світоглядним екзистенціалістським умонастроєм С. де Бовуар.
Незважаючи на те, що цей настрій, на перший погляд, здається
емоційним, вирішальну роль в якому грає відчуття, він має певну
конструкцію, на формування якої вплинув інтелект. Отже, літературний
екзистенціалізм – це перетин „розуму” і почуття, суть якого
простежується навіть в етимології терміну умонастрій. Якщо звести
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сер. ХХ ст., а використання миючих засобів). До речі, скоріше за все,
коли застосовують для натовпу „унікальність”, рекламники навіть не
здогадуються, що це поняття бере витоки в екзистенціалізмі, якого
ця сама „більшість” боялася у сер. ХХ ст. Таким чином, вирвані з
контексту інтелектуально-елітарні риси екзистенціалізму з часом
опошлилися засобами ЗМІ та стали „попсою”.

Шлях невірного тлумачення розпочинається із жовтої преси 50-х
рр. ХХ ст. С. де Бовуар зауважує: „Газета „Правда” напала на
екзистенціалізм із сміховинною, але все ж таки засмучувальною
лайкою. Гароді хоча й називав Сартра „могильником літератури”, проте
зберігав у своїх нападах певні звичаї, проте Канапа у статті
„Екзистенціалізм – це не гуманізм” у непристойному тоні називав нас
фашистами і „ворогами людства» [1, с. 102]. Таким чином, у сприйнятті
довкілля екзистенціалізм був не тенденціями мистецтва, а своєрідним
ярликом, кліше, незрозумілость якого сприяла утворенню моди.
Згідно цій моді невідомі та незрозумілі  явища називали
екзистенціалізмом. Наприклад, Анна-Марія Казаліс, яка, так само як
і Б. Віан, водночас належала до підвального світу джазу та літератури
Сен-Жермен-де-Пре, називала свою группу екзистенціалістами. У той
же час екзистенціалістами називали молодь, яка вела богемний
спосіб життя між „Табу” і „Перголою”.

Однак, у творчості С. де Бовуар звичайно простежується глибинне
екзистенціалістське сприйняття. Ставлення письменниці до смерті
відбувається у передчасному осмисленні незапобіжності цього
явища. Екзистенційність смерті, на погляд С. де Бовуар, полягає у
її всеохопленості. Про смерть слід постійно думати, осмислювати її,
тому що вона пронизує життя і йде поруч (паралельно) з ним. Смерть – це
не перехід, на думку С. де Бовуар, оскільки вона повсякчасно з
людиною, поруч, у її житті. Письменниця пояснює: „Наша смерть у
нас, але не так, як зернятко у плоді, а як сенс нашого життя; вона у
нас, але чужа, ворожа, огидна” [1, с. 320]. Самотність загостює
осмислення смерті С. де Бовуар. Осмисленню передують хвороби
письменниці та „інших”, близьких С. де Бовуар людей  –  Ж.-П. Сартра
та її матері: „1954 року смерть стала зі мною нерозлучною, а віднині
вона мною заволоділа” [1, с. 322].

Письменниця відчувала екзистенційний страх перед смертю.
Екзистенційність як відчуття передбачає естетичне смакування.
С. де Бовуар  начебто смакувала власний страх смерті, наповнюючи
ним своє буття. Смерть вона бачила у старінні жінок, які її оточували,
та у власному старінні. Письменницю вразили (викликали страх) зміни
у обличчі Жозефіни Бейкер: „… згадуючи Жозефіну моєї юності, я

Власним обов’язком С. де Бовуар вважає пізнати себе, саме це
є вирішальним у виборі письменницею жанру мемуарів „Сили
обставин”, де вона намагається проаналізувати і зрозуміти історичний
ход подій і своє місце. Рішучий вчинок письменниці є її ітелектуальним
вибором, який відбувається протягом усього життя. До рішучого
вчинку відноситься вибір інтелектуалізму, як світогляду „меншин”,
що відбивається в окремих діях: захист арабів. Інтелектуальність у
С. де Бовуар виявляється соціальною категорією. Саме рішучий
вчинок підводить до соціальної спрямованості, що простежується у
„Силі обставин”, коли письменниця намагається зобразити суспільство
та його окремих впливових представників, що переводять
філософське споглядання С. де Бовуар у пізнання соціуму. Таким
чином, відбувається злиття індивідуалізму зі спільністю.
„Меншинність” приводить до маргінольності на рівнях мистецтва,
політики, соціуму.

Смуток, тривога і пригніченість героїні простежується у її ставленні
до власного віку, боязні старості, іноді у складності спілкування з
іншими людьми, коли виникає нерозуміння між спорідненими
душами. Боязнь старості передвіщає страх смерті, але не власної,
а смерті „іншого”. С. де Бовуар дуже боялася смерті Ж.-П. Сартра.
Ці страхи відкривають екзистенцію втоми.

Мемуарність „Сили обставин” підводить до усвідомлення історії,
де виявляється залежність особистості від історії як універсальність:
„Намагаючись примирити історію і мораль, екзистенціалізм дозволяв
їй вижити у переходній ситуації, не відрікаючись від абсолюту,
дозволяв протистояти жаху і абсурду, зберегаючи при цьому людську
гідність, дозволяв зберегти індивідуальність” [1, с. 36].

Але слід звернути увагу, як С. де Бовуар інтерпретує сприйняття
і ставлення до екзистенціалізму у суспільстві. Письменниця відмічає,
що про екзистенціалізм чули, говорили, отже, він „вітав” у повітрі,
але більшість не була ознайомлена із філософською літературою,
таким чином, нічого не знала, не розуміла, і саме тому – боялася,
вважаючи його занепадним і руйнівним. Говорили, навіть про „злочини
екзистенціалізму”, під якими розумілося особистісне спілкування білих
з іншими расами. Тут необхідно простежити еволюцію. Поняття
„унікальності” кожної людини – є провідним постулатом
екзистенціалізму. На межі ХХ–ХХІ ст. слово „унікальність” вживається
майже в кожному рекламному роліку і на сьогодні є досить „затертим”,
так що його використовувати вже „mauvais tone”. (Однак,
домогосподарок робить „унікальними” не усвідомлення і відчуття
кожної миті буття, що є квінтесенцією літературного екзистенціалізму
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мотивами певний умонастрій, який є філософією її життя. Письменниця
успадковує певні філософські традиції, та намагається, осмислюючи,
слідувати інтелектуальним цінностям. Головними для неї постають
особистісні та соціальні етичні дії, з яких складається буття
С. де Бовуар. Авторка, орієнтуючись на інтуїцію, займає активну
життєву позицію, в якій її приваблюють як окремий індивід, так і
суспільство в цілому, не зважаючи на те, що С. де Бовуар йому
протиставляється.

Таким чином слід вивести, що на поетикальному рівні роману
„Сила обставин” виявляються екзистенціалістські аспекти, що
складають типологію творчої системи. Серед екзистенціалістських
аспектів виокремлюється розгортання мотивів, які формують
умонастрій: свідомий вибір, тиск вибору, проблема вибору – як
відсутність свободи у людини, сенс життя – як пристрасть, обов’язок
пізнати себе, рішучий вчинок – інтелектуальний вибір, соціальна
спрямованість, споглядання – пізнання соціуму. Виявлення
екзистенціалістських засад у романі „Сила обставин” відкриває шлях
до інтерпретації жанрової своєрідності, специфіки художніх образів,
комунікативних сегментів.
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повторювала вірші Арагона: „Що минуло? Життя…” Вона трималася
героїчно, мимоволі викликаючи повагу, але мені тим більше
здавалося непристойним дивитися на неї. На її обличчі я бачила зло,
яке підточувало і моє власне” [1; с. 333]. Смерть Б. Віана відкрила
письменниці, що вона звиклася, отже, прийняла певний хід подій.

Філософське осмислення екзистенції смерті відступає, коли
відбувається зіткнення із реаліями, які підсилюються соціальною
несправедливістю. С. де Бовуар у „Силі обставин” розмірковує над
смертю арабських дітей, які помирали на очах письменниці, та
відчуває власну причетність, сором і провину, тому що вона належить
до французької нації, вважаючи себе скандалом. Екзистенційна
тривога охоплювала письменницю і під час сну. Глибинним сенсом
смерті, його суттю, С. де Бовуар вважала час, його небезпечну, але
постійну і незмінну плинність. Смерть – це знак, або своєрідний
символ часу: „… таємнича, непідвладна сила була силою часу,
обставин, вона спустошувала моє тіло (жалюгідні останки висохлої
рукоятки), вона калічила, погрожувала повним знищенням мого
минулого, мого життя, усього, чим я була” [1, с. 419].

Ніч як своєрідний символ сакрального і потойбічного мимоволі
для письменниці, неусвідомлено, стає тлом для загострення
екзистенціального страху смерті. Саме через сон С. де Бовуар
починає відчувати незапобіжність і неминучість смерті: „Смерть…
невідступно переслідує мене у сні, я відчуваю її тінь між світом і
мною: вона вже наступає. Ось чого я не зуміла передбачити: це
починається рано і постійно гложе” [1, с. 490]. До смерті у
філософському сенсі письменниця ставиться як до нещастя.
Нещастя, у свою чергу, виявляється абсолютом.

Власну унікальність С. де Бовуар вбачає в тому, що вона є
представницею (спадкоємницею традицій) аристократичного і, якоюсь
мірою, буржуазного класів, якими письменниця була осоромлена.
Ставлення до подій Алжирської війни, у випадку С. де Бовуар, було
не політичною позицією, а особистісною драмою, в якій підсилювалася
екзистенція самотності. Підсумовуючи власний шлях, письменниця
приходить до екзистенції розчарування, з яким слід змиритися і
продовжувати у ньому буття.

Роман  С. де Бовуар „Сила обставин” є своєрідним підсумком
літературного екзистенціалізму, який умовно завершується у 60-ті
рр. ХХ ст., де відбилися творчі засади цього умонастрою. „Сила
обставин” начебто продовжує екзистенціалістську ідеологію
французького Опору Другої світової війни, але в інших історичних
умовах. С. де Бовуар у цій книзі намагається створити поетикальними
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того, щоб в даному, умовно кажучи, синхронічному зрізі – Західна
Європа на межі Середньовіччя і Нового часу – узагальнити сенс
Історії та людських спроб зрозуміти й витлумачити Буття. Тут
метафізично репрезентовано Людство як таке, Людство-Всіх-Часів* ,
яке постає у, так би мовити, „репрезентативному” моменті свого буття,
причому не в тяжкій повсякденній праці, не в нудному побуті, а – в
трансі, виході за межі звичайного й тривіального, поза рамками ницої
реальності – в момент, так би мовити, творчий і екстатичний.
Нагадаймо, що «Загальний пролог» містить опис майбутніх
персонажів, що пливуть у човні й співають: «Singing. Disharmoniously.
The Choristers belt out a drinking song (something to do with stags,
wives and taxidermy), the Monk observes the Hours Canonical (old hab-
its die hard) and the Nun sings the Eucharist. Her voice, which is really
rather pleasing, is lost in the cacophony, drowned out by the Monk`s
reedy dirge and the seal-honking of the Choristers.» [10: 2]1.

Одичний пафос – пафос прославлення життя та його Творця –
константний параметр світової лірики. Принаймні у світській художній
поезії, так само, як і в фольклорі, пафос ствердження й радість буття
виразно домінують – приклади будуть зайвими. Та й світова
сакральна словесність часто сповнена одичного пафосу –
пригадаймо хори Піндара, який утвердив, по суті, принципи
розвиненого античного богослужіння [9]. Проте у Нормінтона чистий
і на диво приємний голос монашки, що співає Євхаристичної пісні,
губиться в какофонії, яку творять горлопани, що голосять „не гірше
від тюленів” – включаючи Монаха, який бурмотить Часослов просто
за інерцією, демонструючи „механічну” релігійність.

Та для переважної більшості персонажів „Корабля” веселощі –
річ суто „фламандська”, тілесна, хоча не виникає враження, що
наратор поділяє їхню життєрадісність:

« No matter. These stationary travelers, pilgrims without a destina-
tion, are simply passing the time. At least, they are filling the moments.
That is, they are trying to. If one focuses on the present, there are plea-
sures – bibulous, conversational – to be had.

At first sight, it is not a picture of unhappiness.
On the surface, frankly, it looks like quite a party» [10: 2]2.

Очевидна відстороненість наратора від цієї „життєрадісності” (якщо
не гидливість) так само недвозначна, як і його похвала чистоті й

* Фактично у Нормінтона фігурує тільки західноєвропейський історико-
культурний матеріал рубежу Середньовіччя й Ренессансу, але це
європоцентричне за своєю суттю обмеження не знімає масштабу
художнього узагальнення: репрезентація Людства як такого.

УДК 821.111-31.09

Крючкова О. Р.,
викладач англiйської мови та світової літератури

Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв

Контрапункт природы, історії та мiфу
в хронотопi «Корабля дурнiв» Г. Нормiнтона

Починається «Корабель дурнів» з опису відомої однойменної
картини Босха. Цей прийом не можна назвати типово-традиційним, хоча
він і не є специфічно оригінальним авторським задумом – подібні художні
моделі, матеріалом для яких слугує музика, образотворчі мистецтва,
інший літературний твір, відмічалися ще О. Лосєвим [5:246]. У даному
випадку, як ми побачимо, автор явно відштовхується не лише від
живописних (Босх), але й від літературних (Брант) джерел.

Згадана раніше картина Босха, найімовірніше запозичує мотив
глупоти з «Корабля дурнів» Бранта [1]. Не зайвим буде згадати і
такий факт – назву картині Босха «подарували» наступні її володарі,
а не автор – тому важко співвіднести її з певним епізодом з твору
Бранта, можна лише стверджувати, що на картині ми бачимо
зображення немудрого, гріховного життя (а гріховність у
Середньовіччі ототожнювалась з глупотою).

Автор виразно продовжує різновекторні літературні традиції. Й
тут пригадуються слова Ю. Крістєвої про те, що статус слова
визначається не лише горизонтально, але й вертикально, тобто «слово
у тексті орієнтується по відношенню до сукупності інших літературних
текстів – більш ранніх або сучасних» [3].

Не можна не відмітити наближення певних авторських прийомів до
традицій таких, здавалося би, протилежних форм, як куртуазний роман та
фабліо. Герої куртуазних романів діють на якомусь нейтральному
побутовому тлі, і їхні пригоди тут є чимось незвичайним та
непередбачуваним; герої фабліо також діють на нейтральному фоні, але
ось винятковість їхня – це «винятковість навиворіт»: замість нечуваної
сміливості – неправдоподібна глупота, замість високого кохання –
відштовхуюча хтивість тощо; якщо герої куртуазного роману підносяться
над реальністю – герої фабліо не лише зведені до неї, вони опущені на
саме дно моря житійського, мабуть, тому фабліо містить стільки
непристойного [7]. У творі Нормінтона ми стикаємося з інтерпретацією ідеалів
високого куртуазного кохання у Розповіді Плавця та Розповіді Монашки –
з одного боку та традицій фабліо  у Розповіді П’яної баби – з іншого боку.

Але найперше Нормінтон у «Кораблі дурнів» блискуче використовує
алюзію на живописний твір з його статичністю («зупинена мить») для
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текстах, в укрупненні якоїсь однієї загальнолюдської риси, носій якої
виділяється „надмірно” нею навантажений. Так, наприклад: «Of the
GLUTTON nothing can be observed beyond his preoccupation with stuff-
ing his belly. He is tantalized by a roast chicken which, for some reason,
is strapped to the leafy spray of the mast. How it glistens and gleams!
By standing on the lower branches he can reach it easily with his carving
knife.» [10:4]7.

Серед цих людей виділяється постать Блазня. На відміну від
інших персонажів картини Босха, яких „оживляє” Нормінтон, Блазень
усі ці „радощі життя”, так само, як і надію „піднестися в Небо”, всерйоз
не сприймає й тримається окремо. Саме з ним пов’язано вираз
авторської позиції, зроблений так само достатньо експліцитно: «Indif-
ferent to his neighbor`s hunger, a jester crouches in the rigging. A slight,
scrawny figure, this licensed FOOL sips from a cup and turns his back
on the others. The expression on his face is one of almost serene
nonchalance; horses and donkeys nodding into their troughs look no
more perplexed by the world than does our tassle-arsed friend. We should
note, in his left hand, a moronic scepter – a baton topped with a mask. It
might almost be a mirror, though an unflattering one. For unlike the Fool`s
face, which it mocks, the mask grins with obdurate mischief.» [10:4-5]8.

Блазень у традиційних культурах відіграє особливу роль: адже
трікстер – гість з міфічного часу, коли ще не існувало строгої
регламентованості, і постать його знаменує  стихію «карнавалу»,
звільнення від звичних соціальних ролей, розкріпачення усього
забороненого [6:27].

Саме в рамках образа Блазня у Нормінтона від самого початку
виникає тема маски, й важливо відзначити, що Блазень та його
„професійний атрибут” маска не ототожнюються, а навпаки, радше
протиставляються, причому суттю блазнювання є Мудрість, а
функцією Маски – приховування цієї Мудрості: «What does one say
of a man who professes folly? Who wears his foolishness on his skin
and keeps his wisdom to himself? Is the mask`s hilarity a clue to his
concealed nature? Or should we trust the surface, and accept that only
a man with ass`s ears can enjoy self-possession? The Fool is a sage,
his mask a fairground mirror held up to Nature.» [10:5]9.   Схоже, що
Блазневі спочатку відводилася якась особлива роль серед інших
личин цього роману: можливо, він мав стати наріжним каменем
авторської концепції. Тут також простежується ще одна суттєва колізія:
подібно, що Нормінтон, поруч з апеляцією до церковної культури, Рабле,
Еразма, Брандта та власне Босха, має у підтексті ще одну константу,
з якою активно полемізує. Йдеться про книгу бельгійського автора

приємності голосу Монашки, що одразу ж створює класичну дихотомію
Духу й Плоті. Більше того, наратор начебто відверто хвалить саме цю
героїню з чистим голосом: «The Nun; She is a paragon of virtue. No one in
need of redemption will be turned from her hypothetical door. Her figure-of-
speech charity knows no bounds. Although she prays for the carnal laity,
she does not hold out much hope for its salvation.» [10: 6]3.

Те, що Нормінтон прекрасно усвідомлює аксіологію
християнського спіритуалізму, підкреслюється й наївним
„сенсуалістичним” запереченням християнського Бога, вкладеним в
уста наскрізь „плотської” – аж „смердючої” – П’яної Баби з її
„язичницькою” набожністю: «‘How can I’, she drawls, sing praises of
some god I`ve never met? It`s only natural I love what I know.’»[10: 3]4.

Та буття поза Богом Біблії, життя, віддане виключно тілесно-
гедоністичним утіхам, є, з погляду християнського, богозалишеність,
життя в гріху. І на самому початку роману подано в якості
семантичного ключа до твору середньовічну алегорію гріху,
використану як натяк Босхом й бурхливо активізовану далі засобами
літератури: «…a bowl of (you guessed it) cherries. Betokening the sin of
lust, or the lust for sin – the two are almost interchangeable.» [10:1]5.

Водночас язичницька віра в „тілесність” та „квітнучу плоть”
сприймається у діахронії, вимірі бігу часу, й невблаганність „коси
Хроноса” одразу ж створює дистанцію між „наївними матеріалістами”
„Корабля дурнів” та наратором: «But Time, the old killjoy, has worn the
Drinking Woman down to unsought chastity. She staggers, fat limbed and
thick headed, the ruin of some gaudy bacchanal. The flush of youth has
gone from those cheeks; in its place, the veiny erubescence of a thousand
libations.» [10:3]6. Та це не есхатологічний час Біблії, яка провіщає кінець
світу взагалі, кінець часів, а локальний циклічний час індивідуального
існування, який підлягає не біблійному Ягве, а радше античному
Кроносові. Він не виключає загального розуміння буття як циклу, в
котрому все повторюється, і в цьому ми ще переконаємося далі.

Утім не лише Монашка, яка, по суті, настільки втратила свою
особистість, що цілком вичерпується тією „надлюдською” роллю, яку
вона обрала, але й інші персонажі цього судна, що прагнуть зупинити
щасливу мить акме – перебувати у вершинному моменті Вічної
Весни, позбавлені характерних індивідуальних рис. Постатям
„Корабля дурнів” властива „стертість” облич, яка примушує згадати
сільські свята Брейгеля-старшого з відстороненим поглядом автора
на людський мурашник. Спосіб художньої типізації в „Кораблі дурнів”
і полягає у створенні отакого узагальненого портрета, який репрезентує
людство взагалі. Індивідуальність полягає, як і в середньовічних
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якій кохався Костер і захоплено естетизував її (за Фройдом,
соромітницьке й відверто шокуючи найменування усього, що стосується
фізіологічних відправлень тіла, є виразом сексуальної активності), у
Нормінтона, при зовнішній „юнацькій захопленості” непристойностями,
врешті-решт виглядає як щось недвозначно огидне. Слід з цього
приводу пригадати роль потворного, ницого, жахливого в якості
естетичних категорій: аби правдиво й повно відтворити життя яким
воно є, митець не мусить уникати цих моментів. Автор „Корабля дурнів”,
якому лише 25 років, що називається, „відтягується”, насичуючи свій
твір порнографічними картинами грубого сексу та натуралістичними
описами пожирання, травлення, блювоти й випорожнення. Наслідуючи
безсмертну традицію Рабле – шокувати благопристойну свідомість тим
брудом і жахом, які, проте, є невід’ємною складовою реальності (чого
варта хоча б „медична” рекомендація автора „Гаргантюа й Пантагрюеля”:
„злизувати піт хворих венериків”), традицію,закорінену в карнавальній
культурі з її уїдливим приниженням усього „спиритуального” й „високого”,
Нормінтон щедро насичує художню тканину своїх романів деталями,
які є провокаційними щодо класичного естетичного канону й однозначно
покликані викликати безмірну огиду: « Place your nose in proximity to a
stranger`s armpit: such is the effluvium of the DRINKING WOMAN`s breath.»
[10:3]11. Навіть неживі речі тут можуть перетворитися на гротеск,
поводяться як у страхітливій фантасмагорії, що примушує здригнутися
від огиди – як, наприклад, куряча тушка, від якої усе відтинає нові
клапті Ненажера: «And yet, at every attempt to nick a silver of its flesh, the
bird`s rectum shrieks the foulest invective. The blade trembles and the
Glutton lowers his knife; for a carcass that knows such dirty words can
hardly be appetizing.» [10:4]12.  Погодьмося, це не захоплення „квітучою
плоттю”, а характерна відраза аскета.

Все це, при значній опорі на класичні жанрові традиції, являє собою
врешті-решт експериментальну форму, яка за інерцією ще може
іменуватися романом, але, по суті, є чимось значно більш складним
та багаторакурсним.

Примітки
1 «Поют. Без складу и ладу. Певцы-горлопаны выводят застольную

песню (что-то про жен, про оленей с рогами и про чучела мертвых
зверюшек)3, монах читает Часослов (от старых привычек избавиться
трудно), а монашка поет Евхаристическую песнь. Ее голос, – кстати
сказать, на удивление приятный, – теряется в какофонии, тонет в
гнусавых руладах монаха и воплях певцов-горлопанов, которые воют
почище тюленей» [8: 8].

Ш. Де Костера, написану на основі фламандського фольклору про
Уленшпигеля, яка на початку ХХ століття сприймалася як декларація
„вивільненої тілесності” й „гімн Життю”. Активно й бойовито спрямована
проти традиційних християнських (католицьких) цінностей, насичена
язичницьким духом прославлення плоті й свободи від традиційної
моралі, вона свого часу помітно вплинула на настрої європейського
читача  й навіть була колись оголошена марксистським критиком Р.
Фоксом зразком і каноном сучасного роману, „народною книгою”, яка
має стати взірцем для сучасного письменника. Уленшпігель Костера –
блазень не „скептичний”, а „патетичний”: він беззастережно вірить у
життя, залите сонячним світлом, у чуттєві радощі власного тіла й
майбутнє земне процвітання батьківщини, яка звільнюється від
„католицького Дурману”, й фізично бере активну участь у збройній
боротьбі проти іспанців-окупантів. Девізом фламандського народного
блазня у Костера є „шкіра моя – одна броня, на тілі – броня другая” –
приховується не свідомість, а плоть [2], а ім’я Уленшпігель означає
„Я – ваше дзеркало”; він не відсторонений від суспільства, а є його
виразником і ідеологом; блазенство його претендує на прояснення
„справжньої” суті життя, на, так би мовити, „зривання усіх й усіляких
масок”, викриття фальшивих цінностей, якими для Костера є цінності
християнської культури. Слово „дзеркало” тут означає „пізнання” світу,
а не його „відбиття”. Блазень же Нормінтона глибоко розчарований у
простодушних сподіваннях побудувати на землі щасливе життя й вічно
тілесно процвітати, його мудрість співзвучна біблійному „ніщо не нове
під сонцем” (Екл. 1, 10), і ховає він не стільки своє скарлючене тіло,
скільки гостру й шокуючу свідомість. Прикметно, що саме його устами
в „Кораблі дурнів” зроблено відверто постмодерністську декларацію: «
Fool. It`s hard to invent outside your time.» [10:10]10.

Утім, не зайве процитувати відому західну дослідницю Р. Кроусс,
що зауважує: «жодній культурній умовності не судилося залишатися
незмінною» [4:277]. Нормінтон якраз і підсумовує досвід череди таких
«культурних умовностей», і саме тому в цій системі маска є не
випадковий аксесуар, а розгалужений нараційний прийом, покликаний
розкрити тотальне розчарування автора в різних позиціях та концепціях,
висунутих європейською культурою протягом тисячоліть, насмішку над
ними. І найперше – у цінностях, які надихали Ш. Де Костера. Але усе ж
таки Блазень, подібно, згодом виявився відсунутим на більш далекий
план, про що буде сказано далі.

Стилістику карнавальної культури, на яку так широко спирався
Костер, Нормінтон також використовує в зовсім інших цілях, ніж Костер.
Достатньо зауважити, що властива народній культурі гривуазність, у
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9  «Что сказать о человеке, для которого дурость – ремесло?  Который
глупость свою напоказ выставляет, а мудрость держит при себе? Может
быть, маска на посохе – ключ к пониманию его скрытой натуры? Или
мы будем судить по наружности и примем как данность, что истинная
уверенность в себе доступна лишь людям, которые не боятся напялить
на себя дурацкий колпак? шут – мудрец, а его шутовская маска –
кривое зеркало в ярмарочном балагане, которое он выставляет перед
Бытием» [8:12].

10  «Ш у т: Что можно выдумать нового и необычного, когда все
давно придумано?» [8:17].

11  «Ткнитесь носом в чужую подмышку – примерно такое же
благоухание исходит от ПЬЯНОЙ БАБЫ” [8:9].

12  «И все же при каждой его попытке отрезать кусочек манящего
мяска, птичий зад изрыгает скабрезную брань. Лезвие вздрагивает в
руке, и обжора испуганно опускает нож; ибо тушка, которая знает такие
слова, отобьет аппетит у любого» [8:11.].
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2  «Ну и ладно. Пусть их. Эти застывшие в неподвижности странники,
эти пилигримы без цели – они просто стараются скоротать время.
Пытаются как-то развлечься. Если живешь только сегодняшним днем,
надо выжать из этого дня все радости – выпить в хорошей компании,
поговорить по душам.

На первый взгляд им тут вовсе не плохо.
Даже наоборот: весело людям – пируют» [8: 8-9].
3 «Монашка; Она вся – образец добродетели. Она никому не откажет

в помощи – никому, кто нуждается в утешении и стремится к спасе-
нию души. Она никого не прогонит со своего гипотетического Рога6. Ее
милосердие воистину безгранично. Да, она истово молится за мирян,
слабых плотью, хотя и знает в душе, что на их спасение надежды нет»
[8: 13].

4  «Как можно петь хвалы Богу, которого ты и в глаза не видел? –
искренне не понимает она. – Я же люблю то, что знаю. И так и должно
бать» [8:10].

5  «…блюдо (как вы уже догадались) с вишней, каковая олицетворяет
собой грех сладострастия, либо сладострастную тягу к греху – понятия
часто равнозначные» [8:7-8].

6  «Но Время, старый брюзга, одарило нашу поистаскавшуюся и
испитую героиню непрошеным целомудрием. Она – как жалкий обломок
некоей разнузданной вакханалии: голова – что твоя луковица, тело
обрюзгло, руки трясутся, ноги не держат. Румянец младости беспечной
поблек на этих щеках давным-давно; его заменила пропитая краснота,
каковая являет собой неизбежное следствие непомерных и
многочисленных возлияний» [8:10].

7  «ОБЖОРА также не обладает сколько-нибудь выразительными
отличительными чертами, помимо болезненного стремления набить себе
брюхо. Все его помыслы – только о жареной курице, неизвестно с
какой такой радости притороченной к ветке на мачте. Как сверкает
она, как лоснится! Встав на нижние ветки, он без труда достает до нее
ножом» [8:11].

8  «Безучастный к мучениям своего сотоварища ШУТ сидит,
скорчившись на такелаже. Костлявый и тощий, этот профессиональный
дурак повернулся спиной к честной компании и попивает себе винцо.
Он весь – отрешенная безмятежность; подобная безучастность к
мирской суете наблюдается у лошадей и ослов, погруженных в свои
лошадиные или ослиные мысли. Обратите внимание на шутовской
скипетр у него в руке – посох с навершием в виде маски. Маска –
почти как зеркало, но нельстивое. Ибо, не в пример мягкой усмешке
шута, маска смеется глумливо и злобно» [8:11-12].
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Стаття має на меті вивчення категорій замкненості, самотності та
маргінальності як взаємопов’язаних складових концепції людини у
драматургії С. Беккета різних років. Поставлена мета передбачає
виконання наступних завдань: 1) визначення ідейно-концептуального
наповнення названих категорій та 2) виявлення художніх елементів –
метафор, образів та мотивів, за допомогою яких формуються ці
категорії.

Персонажі беккетівських п’єс ведуть замкнене існування, що
обумовлене як свідомим рішенням – внаслідок суб’єктивного
сприйняття світу, сумнівів у його реальності, – так і зовнішньою
обмеженістю, відсутністю свободи вибору. В п’єсах С. Беккета можна
виділити видимі ознаки замкненості. Протагоністи обмежуються
випадковим відрізком простору (узбіччя дороги у «Чекаючи на Годо»,
невизначене місце в пустелі у «Сцені без слів І», ріг вулиці в
«Театрі І»); стінами будинку, кімнати (будинок Хамма в «Кінці гри»,
кімната Креппа, точніше, невелика освітлена її частина в «Останній
стрічці Креппа», частково освітлена кімната в «Театрі ІІ»); і, нарешті,
мінімальною освітленою ділянкою сцени, де не можна побачити
нічого, крім безпосередньо протагоністів або частин їх тіла
(«Приходять та йдуть», «Гра», «Не я»).

Концептуально значимим є одяг персонажів С. Беккета: капелюх
(символіка материнського лона, народження, перманентної
присутності смерті, сфери несвідомого); довге, безформне пальто
сірого кольору; хустка, якою персонажі закривають обличчя. Зазначені
елементи одягу уособлюють ідеї відсторонення від зовнішнього світу,
«відсутності», а також безликості та аморфності.

Фізичні вади, притаманні всім без винятків персонажам
С. Беккета, також символізують позицію відторгнення від оточуючої
дійсності. Хвороби ніг, іноді повна непорушність, обмежують простір
беккетівських протагоністів: Естрагон страждає від болю в нозі
(«Чекаючи на Годо»); з біллю ходить Клов, абсолютно нерухомими є
Хамм, Нагг і Нелл («Кінець гри»); ледве пересувається Крепп
(«Остання стрічка Креппа»); рачки лазить Віллі, нерухома Вінні,
занурена в землю («Щасливі дні»); одноногий каліка В пересувається
в інвалідній колясці («Театр І»). Хворобами, що символізують
замкненість, є сліпота та глухота численних персонажів С. Беккета:
сліпим є Хамм («Кінець гри»), містер Руні («Про всіх, що падають»),
скрипаль А («Театр І»), Поццо (у другій дії «Чекаючи на Годо»),
короткозорим та «тугим на вухо» є Крепп («Остання стрічка Креппа»),
непокоєння в очах, вухах, «потреба у непокоєнні» спостерігається у
персонажа С («Театр ІІ») [4, с. 83].
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Категорії замкненості, самотності та маргінальності як
складові концепції людини у драматургії С. Беккета

Центральне місце в художньо-філософській системі
Семюела Беккета (1906–1989), драматурга, класика театру абсурду,
прозаїка, лауреата Нобелівської премії з літератури 1969 року, посідає
проблема людської природи, взаємовідносин людини та світу.

Вивчення семантично спорідненого комплексу – категорій
замкненості, самотності та маргінальності – у драматургії С. Беккета,
який корелює з модерністсько-екзистенціалістськими ідеями
«закинутості» у ворожий світ (М. Гайдегер), «абсурдної» особистості
(А. Камю), самотності, відчуженості, є важливим напрямком у
дослідженні такої глобальної проблеми беккетознавства, як концепція
людини.

Дослідженням образу людини у драматургії та прозі С. Беккета
займались літературознавці Є. Беренштейн [1], Дж. Веллворт [10],
М. Есслін [6], Х. Кеннер [7], Р. Коен [5], З. Лібман [2], В. Мюллер і
Ж. Якобсон [8], В. Тіндолл [9] та ін. В їх працях була відмічена
універсальність та надіндивідуальна специфіка образів беккетівських
персонажів, тенденція до формування персонажів у пари; були
відзначені основні модуси людської екзистенції, яка зображається у
творчості С. Беккета: «закинутість», відчуження, самотність,
розшарування особистості, страждання; було вказано на
антигуманізм С. Беккета та запропоновано термін «антигерой»
відносно беккетівського образу людини (Дж. Веллворт) [10].

Існуючі студії проблеми людини, специфіки персонажів у творчості
С. Беккета носять локальний, фрагментарний характер та потребують
розвитку. Концепція людини С. Беккета має бути дослідженою більш
фундаментально та структуровано, що зумовило наше звернення
до цієї теми. Крім того, у статті розширюється об’єкт дослідження –
поряд із хрестоматійними, великими п’єсами 50-60-х років («Чекаючи
на Годо», «Кінець гри», «Щасливі дні», «Сцена без слів І», «Театр І»
та «Театр ІІ», «Остання стрічка Креппа», «Про всіх, що падають»,
«Зола») аналізуються й менш досліджені пізні п’єси 70-80-х («Не я»
та «Ескіз для радіо»).
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говорять: «Клов (розплющив очі). Нічого. А у тебе? / Хамм.
Абсолютний нуль! (Наггу.) А у тебе? / Нагг. Чекай. (Пауза. Розплющив
очі.) Нічого. / Хамм. От виродок! Його ж не існує!» [3, с. 37]. Іронізація
над релігією простежується в «Кінці гри» (семантична гра із словами
«перетворення» / «прикидання», анекдот про брюки [3, с. 16, 24]); у
п’єсах «Про всіх, що падають» [4, с. 38]; «Щасливі дні» [3, с. 16];
«Не я» [3, с. 1].

У картині світу С. Беккета виразними є мізантропічні,
антигуманістичні нотки, що проявляються у відверто негативному
ставленні персонажів до батьків, дітей, «коханих», «друзів», інших
людей взагалі. У «Кінці гри» Хамм тримає власних батьків в урнах з
піском, називає батька Нагга «клятим плідником» [3, с. 7], байдуже
сприймає смерть матері Нелл. Дзеркальним відображенням
байдужого відношення Хамма до власних батьків є ставлення Клова
до Хамма, який, можливо, доводиться йому батьком: «Хамм. Це я
став тобі батьком. / Клов. О, так. (Пильно на нього дивиться)» [3,
с. 26].

У драматургічних текстах С. Беккета простежується негативна
інтерпретація теми народження, продовження людського роду,
дитинства, молодості тощо. Радіоп’єсу «Про всіх, що падають»
можна назвати «апологією безпліддя»: теми втраченої дитини містера
та місіс Руні; розмова місіс Руні з містером Тайлером про операцію
по видаленню репродуктивних органів його доньки («Місіс Руні. <...>
Які новини стосовно вашої доньки? / Містер Тайлер. Чудові, чудові.
Їй все видалили, розумієте... усі ці дурниці. Тепер я безонучний») [4,
с. 14]; тема смерті хлопчика, через якого зупинився потяг, та можлива
причетність до неї містера Руні; його питання дружині «Чи хотілося
тобі колись вбити дитину?» [4, с. 31].

Тема смерті дитини також піднімається в п’єсі «Кінець гри», де
спочатку Хамм розповідає Клову історію – таку, що відбулася в
минулому, або навіяну «внутрішнім голосом» про те, як злиденний
незнайомець благав його дати їжі дитині, яка залишилась далеко від
будинку Хамма та вмирала від голоду, а потім дати й притулку. Фінал
цієї історії залишився відкритим, хоча наміри Хамма були очевидні –
він не вважав можливим та доцільним, щоб дитина вижила: «Хамм:
Чи не можна йому взяти з собою дитину... (Пауза) <...> Ви не хочете
її кидати? Ви хочете, щоб вона розквітала, коли ви будете в’янути?
Щоб вона прикрасила останні мільйони ваших останніх хвилин?
(Пауза) Вона нічого не розуміє, все, що вона знає, це голод, холод
і, врешті-решт, смерть. Але ж ви! Вам варто було б знати, що таке в
наш час земля. О, я вказав йому на його відповідальність!» [3, с. 55].

Взаємодії з зовнішнім світом заважають і труднощі
комунікативного характеру, яких зазнають персонажі С. Беккета.
Складність або повна неспроможність комунікативного контакту
обумовлена відсутністю сконцентрованості на предметі обговорення,
інформативної новизни, послідовності висловлювання з боку
відправника та будь-якого інтересу з боку реципієнта.

Протагоністи С. Беккета часто опиняються на узбіччі дороги, в
канаві («Чекаючи на Годо»), на розі невизначеної вулиці («Театр І»),
в чужому будинку (персонаж С у «Театрі ІІ»), що є метафоричним
втіленням ідей маргінальності, бездомності, непотрібності, неприйняття
соціумом, вигнанництва.

В монолозі, що складає основу п’єси «Не я», піднімається тема
випадковості людської появи на світ, її непотрібності: «Рот: <...> сюди...
у цей світ... крихітна істота... раніше строку <...> батьки невідомі... про
них і не чули... він щез... розріджене повітря... навіть не застібнув
штани... вона теж... вісім місяців потому... так вже вийшло... отже без
кохання...» (тут і далі переклад наш – Н. К.) [3, с. 1].

Тема самотності пронизує «Ескіз для радіо» – Він живе сам і
тільки погоджується терпіти чию-небудь присутність; голос та музика,
що вмикаються по черзі або одночасно, існують відокремлено [4,
с. 105].

З категорією самотності безпосередньо пов’язаний мотив
нав’язливого звуку, який полягає в потребі персонажа постійно чути
певний сторонній звук, як правило, відчужений власний внутрішній
голос, що, тим не менш, болісно сприймається. Персонажу «Золи»
Генрі необхідно чути будь-які відволікаючі (від самотності, порожнечі)
звуки: спогади, історії, шум моря, стукіт копит, причому якомога
голосніші [4, с. 100]. Персонаж «Ескізу для радіо» (Він) панікує, коли
усвідомлює, що музика та голос, які він періодично вмикає,
закінчуються [4, с. 112]. Потреба в постійній присутності звуку може
пояснюватись страхом порожнечі, прагненням створити видимість
зовнішньої підтримки, присутності іншого, оскільки внутрішнім
відчуттям беккетівської людини є екзистенційна самотність.

Маргінальність персонажів С. Беккета позначається на їх
невідповідності етико-естетичним нормам, прийнятим у суспільстві.
В «Кінці гри» між Хаммом і Наггом відбувається розмова, яка свідчить
про іронічне, критичне ставлення персонажів до понять честі, гідності,
будь-яких зобов’язань тощо: «Нагг. Клянешся? / Хамм. Так. / Нагг.
Чим? / Хамм. Своєю честю. (Пауза. Обидва сміються» [3, с. 33-34].

Персонажам С. Беккета властиві сумніви у вірі, атеїстичні
переконання. У «Кінці гри» Хамм, Клов і Нагг після чергової молитви
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безпосередньому зв’язку з категоріями замкненості та самотності
знаходиться категорія маргінальності особистості – соціальної,
етичної, аксіологічної та естетичної. Метафоричним втіленням
маргінальності образу беккетівської людини є узбіччя дороги, ріг
вулиці, чужий будинок, де вимушені знаходитись персонажі. Категорії
замкненості, самотності та маргінальності розкриваються через мотив
нав’язливого звуку – відчуженого власного внутрішнього голосу, який
є водночас необхідним та болісним; а також через мотив смороду.

Однак, проаналізовані категорії не визначають концепцію людини
С. Беккета в цілому, що відкриває перспективи для подальшого
дослідження проблеми та визначення інших структурних
концептоутворюючих елементів.
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Крім того, Клов ніби помічає у вікні хлопчика, якому все одно не
вижити: «Хамм: Якщо він існує, він прийде сюди, або ж загине там»
[3, c. 52].

Мотив бажаного безпліддя доводиться в текстах «Кінець гри» та
«Театр ІІ» до абсурду, до ідеї повного вимирання людства. В
апокаліптичному «Кінці гри» Хамм і Клов зі страхом думають про
можливість відновлення людського роду, яке може спричинити
хлопчик за вікном, щур на кухні або блоха [3, с. 23, 52]. Невдаване
хвилювання Хамма з приводу наявності у його будинку блохи – «Хамм
(дуже схвильовано). Але ж так може відтворитись усе людство!
Спіймай ти її заради усього святого!» [3, с. 23], – невідповідність
реальної «проблеми» перебільшено боязкому до неї ставленню надає
комічного, гротескного, несерйозного відтінку даній темі.

У «Театрі ІІ» «осередком мізантропії» є персонаж С, який «з нашого
національного епосу <...> запам’ятав лише опис стихійних лих» [4,
с. 80]. Персонаж В цитує документи-свідоцтва життя С: «<...> у нашій
родині не пролилось ані сльози, <...> яка б не була зібрана та побожно
збережена в цьому резервуарі скорбі, із зазначенням дати, години
та причини...» [4, с. 80].

Маргінальність беккетівських персонажів – вікова, соціальна,
етична – обумовлює позаестетичність, навіть антиестетичність як
характерну ознаку образу людини.

Персонажі С. Беккета показово непривабливі, відразливі – у
старому одязі, часто з чужого плеча (малий та поруділий одяг Креппа,
черевики Естрагона, які мулять та завдають болю, безформні пальта
персонажів «Приходять та йдуть» та ін.), неохайні, смердючі. У
«Чекаючи на Годо» сморід, спричинений болем, хворобами,
фізіологічним розкладом, йде від Володимира та Естрагона: «Поццо.
Від кого з вас так жахливо тхне? Естрагон. У нього (Володимира) з
рота, у мене – від ніг» [3, с. 38].

У «Кінці гри» простежується тенденція до абстрагування,
філософського узагальнення мотиву смороду, його асиміляція з
ідеями існування-розкладу, життя-вмирання: «Хамм. Так, а як же я
дізнаюсь, що ти просто вмер в себе на кухні? / Клов. Ну...
просмерджуся ж я врешті-решт. / Хамм. Ти й так смердиш. Весь
будинок трупом смердить. / Клов. Весь світ» [3, с. 31].

Отже, у драматургічних текстах С. Беккета втілюється збірний
образ самотньої, замкненої на собі особистості. Категорії замкненості
та самотності реалізуються шляхом фізичного обмеження сценічного
простору, за допомогою символіки, закладеної у зовнішньому вигляді,
одязі, хворобах, комунікативних труднощах персонажів. У
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родного и иностранного языков и ложной методической ориентацией
на отождествление языка и мысли, знания языка и практическими
умениями. Концепция П.Я.Гальперина заключается в необходимости
образования однозначной связи между внеязыковым содержанием и
формальными структурами изучаемого языка через «языковое
сознание», т.е. осознание структур языка, его собственно языковые
значения и их отношение к внеязыковой деятельности.

Отправной точкой формирования языкового сознания должны
послужить именно расхождения в употреблении языковых структур
родного и изучаемого языков, помогающие учащемуся осознать,
т.е. выявить «собственно лингвистический смысл» формальных
структур языка [4], что обеспечивается:

1)сравнением языковых значений аналогичных форм родного и
иностранного языков и разграничением на этой основе собственно
языкового значения и внеязыкового, объективного содержания;

2) сопоставлением и различением предметных ситуаций,
охватываемых разными языковыми формами.

Данная система обучения сводится:
а) к сопоставлению и разъяснению всех форм одной

грамматической категории изучаемого языка в сопоставлении с родным;
б) к выделению языкового сознания каждой языковой структуры;
в) применению метода поэтапного формирования речи. Такая

система как нельзя больше подходит для обучения иностранным
языкам в частности научных работников.

Научный работник (особенно занимающийся естественными и
точными науками) подходит к языку, опираясь на параметры своего
научного сознания, а именно на антиномию: истинный – ложный,
логичный – нелогичный, корректный – некорректный, системный –
бессистемный. Традиционная сопоставительная методика с её
дробной (а не системной) репрезентацией материала и
многочисленными «исключениями из правил» ещё более
подкрепляет несколько наивное представление учащегося о языке,
как о плохоупорядоченном, нелогичном и бессистемном предмете,
требующем механического безассоциативного заучивания. Такое
сложившееся в результате неправильного методического подхода
представление о языке как о скоплении многочисленных
разрозненных знаков, семантика которых никоим образом не связана
с содержанием выражаемых ими понятий, в совокупности с
отрицательным эффектом и интерференции родного языка, а также с
возрастными особенностями восприятия и памяти, плюс понимание
необходимости длительной тренировки речевых умений при острой
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Проблема лексико-семантической
и лингвокультурологической интерференции

при обучении иностранному языку
Овладение иностранным языком, как известно, неизбежно зависит

от уровня развития родного языка и опирается на него. Согласно
А.А.Леонтьеву [1], при обучении иноязычной речи опосредствующим
звеном между содержанием и выражением выступает речь на
родном языке в форме внутреннего программирования или
внутренней речи. Опора на систему правил родного языка ослабевает
(по А.А.Леонтьеву, редуцируется) по мере формирования и
автоматизации умений и навыков владения иностранным языком.
Установление прямой связи между программой и (содержанием) и
системой правил иностранного языка (выражением) соответствует
очень высокому уровню владения речевыми умениями и навыками,
признаком которого является определённая «мера свободы» этих
умений. Однако педагогическая практика редко имеет дело с таким
высоким уровнем владения языком. Овладение взрослыми
иноязычной речью, как правило, опирается на родной язык. Роль
преподавателя в лучшем случае ограничивается простым
сопоставлением и указанием на расхождения в языковых системах
родного и иностранного языков.

Критикуя бесполезный в обучении метод репрезентации
материала путём простого наложения языковых систем, А.А.Леонтьев
указывает, что единственно правильным и нужным с
психолингвистической точки зрения является сопоставление и
психофизиологический анализ операций на разных уровнях
порождения и осознания речи и нахождение доминантных
особенностей порождения, т.е. построение алгоритма осознания
грамматической структуры родного языка.

Особенно интересна в этом плане разработка П.Я.Гальперина
[3], непосредственно вытекающая из теории умственной
деятельности и намечающая реальные и психологически хорошо
обоснованные пути оптимизации обучения иностранным языком,
особенно в неязыковом вузе.

Отмечается в частности, что слабые результаты обучения вызваны
затруднениями, которые создаются «конкуренцией» речевых образцов
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семантики с картиной мира остаётся недостаточно изученной.
Выявление когнитивных структур, лежащих в основе  лексической
семантики и номинации, является одной из наиболее актуальных
задач лингвистики.

В практике преподавания английского языка и перевода проблема
несовпадения объёма значений возникает и в связи с проблемой
интерференции русского языка в речи учащегося на английском
языке, но она недостаточно изучена.

Ошибки по лексико-семантической интерференции можно
разделить на две группы:

1) приводящие к нарушению коллокационной нормы английского
языка:

e.g. I can warn it for you – вместо «find out» – узнавать (выяснять) –
русского – два английских глагола «warn» и «find out» – отличаются
по дифференцирующим компонентам «случайность» (warn) и
намеренность (find out);

2) неточности, не нарушающие грамматическую правильность и
смысл высказывания, но приводящие к его неидиоматичности,
«иностранности»

(e.g. «social status» вместо «educational and social background»).
С точки зрения когнитивной лингвистики наибольший интерес

представляет коннотативно-фразеологическая образность, т.к. идиомы,
наряду с другими единицами языка, участвуют в формировании
языковой картины мира, отражающей когнитивную картину мира,
существующую в сознании человека. В настоящее время учёные
говорят о существовании в каждом языке так называемой
фразеологической картины мира, являющейся частью языковой
картины мира и взаимодействующей с ней в том смысле, что образы и
оценки, запечатлённые по фразеологизмам соотносятся с «кодами»
культуры, с определёнными стереотипами, сложившимися в данном
социуме, которые находят своё отражение в других формах языка.

С точки зрения лингвистики данное явление отмечено определённо
закономерностью, а именно: степень семантической спаянности
словосочетания зависит от ассоциативных связей между смыслами
сочетающихся членов. Чем отдаленнее ассоциативные связи до
сочетания, в парадигматике, тем больше семантическая спаянность
словосочетания. Происходит миграция из ряда свободных лексических
сочетаний в связанные, характеризующиеся высокой степенью
семантической спаянности и расчленённой номинации.

Рассмотренное явление указывает на статус связанного значения
в лексико-семантической системе языка и обуславливает его

и постоянной нехватки времени, нередко приводит учащегося в
состояние безнадёжности.

Интерферирующее воздействие родного языка может быть как
отрицательным, так и положительным, его можно и нужно использовать,
например, при обучении, устной речи, когда задача сводится к
психологической проблеме скорейшей редукции опосредствующего
звена (умения и навыки реализации системы правил родного языка)  и
причинного образования прямой, непосредственной связи между
содержанием и выражением на изучаемом языке.

Так, при понимании иноязычной речи происходит, фактически,
внутренний перевод, т.е. то, что принимается за случаи понимания
без перевода, фактически очень часто есть понимание на базе
внутреннего перевода без его внешнего оформления.

В данном случае возрастает роль и значение противопоставления
каких-либо языковых явлений. И.П.Павлов подчёркивал, что при
тысячекратном повторении условных раздражителей не достигается
положительный результат, который можно получить путём
перемежающегося противопоставления одного постоянно
подкрепляемого условного раздражителя другому, близкому к нему
по качеству, т.е. существенно не просто количество повторений
единицы, а количество противопоставлений с другими единицами.

Анализ литературы по психологии и методике преподавания
иностранных языков, личный опыт позволили выработать следующие
требования к упражнениям:

а) многократность повторения языкового материала;
б) постоянный переход от овладения простым действием к

выполнению более сложных, образующих определённую систему
элементарных операций;

в) рациональное распределение повторений во времени;
г) связь между усвоенным ранее и новым языковым материалом;
д) опора на возможно большее количество анализаторов, что

обеспечивается опорой на устную и письменную речь.
Постепенный переход от овладения простым действием к

выполнению более сложных, образующих определённую систему
элементарных операций, предусматривает организацию
взаимосвязанных действий с учётом нарастания языковых и
операционных трудностей.

В настоящее время большое внимание в лингвистике уделяется
также изучению отражения национальной картины мира в языке.
Однако предметом большинства исследований в этом направлении
является межкультурная прагматика, а взаимосвязь лексической
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На современном этапе развития как отечественной, так и мировой
науки о литературе одним из актуальных направлений исследования
является изучение истории становления и развития национальных
школ и течений в литературоведении. Проводится сопоставление
существующих внутри них различных тенденций с целью осмыслить
специфику литературоведческих проблем, установить направление
развития литературного процесса. Современное литературоведение
представляет собой весьма разветвленную систему гуманитарного
знания. Характерной чертой литературной критики ХХ – ХХI вв.
является ее междисциплинарный характер, подразумевающий
широкое привлечение данных смежных наук – антропологии,
лингвистики, философии, психологии и др.

Психоанализ зародился в немецкоязычной культуре. Его
фундаментом стали труды австрийских психологов З. Фрейда,
А. Адлера, О. Ранка и швейцарского психолога К.Г. Юнга. Однако
довольно быстро эта методология распространилась в Европе и
США, создала национальные варианты психоанализа.
Психоаналитические исследования в области художественного
творчества, как практические, так и теоретические, появляются в
различных странах, начиная с 1910-х гг. ХХ столетия. Наибольшее
распространение психоанализ получил в США и Англии. В
американском литературоведении психоаналитическая критика
стала большим и влиятельным направлением, представленным
работами таких исследователей как Ф. Прескотт, В. Брукс,
Г. О’Хиггинс, Дж. Крач, Л. Льюисон, Л. Фидлер. Среди английских
литературоведов и критиков, внесших вклад в развитие этого
направления, –   Г. Рид, Ф. Лукас, Э. Джоунс, Д.Г. Лоуренс,
М. Бодкин. Литературоведы Франции и Германии весьма
сдержанно отнеслись к психоанализу как критической
методологии на первом этапе его развития. Идеи культурного
психоанализа в этих странах получили большее развитие после
второй мировой войны. Дальнейшее развитие данного

необходимость для языка: восполнение недостающих в языке
средств наименования. Одним из его аспектов является создание
языком особого пласта лексики, участвующего в номинации
предметной и непредметной (признаковой) действительности,
связанной с профессиональным освоением мира человеком, –
терминологической лексики.

Идиоматика и, в частности, базовые метафоры, существующие
в понятийной системе человека, является продуктом мировидения
народа, поскольку она отражает различные аспекты существующих
в данной культуре концептов, а также с помощью эмотивно-
оценочного компонента идиом выражает отношение  языкового
коллектива к тем или иным явлениям действительности в соответствии
с культурными установками и религиозно-нравственными
прескрипциями.

К сожалению, на данный момент не существует словарей,
отражающих проблему унифицированного выражения содержания
в одном языке и дифференцированного выражения и тождественного
содержания в другом.

Несовпадение объёма значений соотносительной русской и
английской лексики обусловлено несовпадением так называемых
национальных картин мира и одной из причин лексико-семантической
интерференции является лингвокультурологическая интерференция.
Однако, чаще эта проблема ставится в связи с обучением прагматики
общения, а вопрос об использовании культурологической информации
в целях предупреждения лексико-семантической интерференции речи
носителей русского языка на иностранном до сих пор не изучен.

Проблема состоит в выявлении потенциальных ошибок по лексико-
семантической интерференции, возникающих в результате
несовпадения объёма значений соотносительной английской и
русской лексики и разработки способов обучения лексике с учётом
лингвокультурологических причин этого несовпадения.
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Знакомство английских литературоведов с психоаналитическими
теориями произошло в 1920-е гг., а исследования, в которых
использование категорий психоанализа приобрело методологический
характер, появились в 1930-е гг. К их числу относятся работы Г. Рида
«Форма в современной поэзии» и «Вордсворт» (1932 г.), «В защиту
Шелли и другие эссе» (1936 г.), Ф. Лукаса «Писатели прошлого и
настоящего» (1926 г.), «Критические мысли в критические времена»
(1942 г.), Д.Г. Лоуренса «Исследования классической американской
литературы» (1923 г.).

Проведенный анализ позволяет говорить об общности культурно-
исторических предпосылок для возникновения и развития
литературоведческого психоанализа в двух странах. Но вот
становление его методологии в Англии и США протекало по-разному,
отражая некоторые общие отличия английской критики от
американской. В частности, в английском литературоведении
практически не было острой борьбы представителей данного
направления ни с современниками, ни с предшественниками. Иной
была ситуация в США, где литературоведы-психоаналитики оказались
вовлечены не только в литературоведческую полемику, но и
идеологическую борьбу с «новыми гуманистами». Остроты этой
борьбе добавил тот факт, что  книги З. Фрейда некоторое время были
официально запрещены в Америке, и с требованием снять запрет
выступал целый ряд влиятельных деятелей литературы, в частности,
Т. Драйзер.

Обращение к идеям психоанализа в обеих странах происходило
в контексте борьбы и против т.н. «импрессионистской» критики, было
связано со стремлением найти твердую научную основу для решения
проблем художественного творчества. Психоанализ представлялся
инструментом, позволяющим в научных терминах оформить
иррациональное знание, а также отделить здоровые проявления
психики от невротических.

Методологической основой психоаналитического направления в
литературоведении стали идеи З. Фрейда. В первую очередь это
относится к модели многоуровневой организации психики человека.
Бессознательное фрейдовское «оно» рассматривается критиками
данного направления как источник всех творческих импульсов.
Однако исследователи обеих стран понимали, что возможности
применения категорий психоанализа к объекту эстетики, которым
является художественное произведение, ограничены, и со временем
стали стремиться преодолеть фрейдовский сексуальный
детерминизм. Это привело к расширению методологической базы

направления активно проявлено на французской почве и тесно
связано с разработкой принципов экзистенциального
(Л. Бинсвангер, Ж. П. Сартр и др.) и структурного психоанализа
(Ж. Лакан, К. Морон, Р. Барт, Ж. Деррида и др.). Таким образом,
создание методологической базы, разработка психоаналитических
теорий художественного творчества и практический анализ
художественных произведений  с применением категорий
психоанализа – достижение английской и американской
психоаналитической критики. Результаты, полученные
литературоведами этого направления, оказали серьезное влияние
на дальнейшее развитие мирового литературоведения.

Существует немало работ отечественных и зарубежных
исследователей, посвященных как отдельным проблемам
литературоведческого психоанализа, так и творчеству английских и
американских литературоведов, использующих данную методологию
в своих исследованиях: Л.С. Выготского, М.М. Бахтина,
М.Н. Афасижева, Р.Ф. Додельцева, В.Д. Днепрова, Н.Т. Нефедова,
Е.М. Торшиловой, А. Кучиньской, И.П. Симоненко, М.Ф. Страуме,
А.Л. Андреева, А.С. Козлова, Т.Н. Красавченко, Г.Э. Йонкис,
Ф. Гофмана, С. Химана, Л. Триллинга,  К. Моррисон, Ф. Берри и др.

Цель данной работы – провести сравнительный анализ
проблематики творчества, методологических принципов, теорий
художественного творчества и результатов практического применения
психоанализа в литературной критике Англии и США.

При проведении исследования нами учитывались следующее:
время появления психоаналитических исследований в этих странах;
культурно-исторический контекст, в котором происходило восприятие
и развитие идей литературоведческого психоанализа; причины
обращения к нему английских и американских литературоведов; их
методологические установки; достижения в области теории
художественного творчества и практических исследований.

Распространение и активное использование идей психоанализа в
литературоведении США и Англии происходило неодновременно.
Становление американского литературоведческого психоанализа имело
место раньше, чем английского  – в середине 1910 – начале 1920-х гг.
Среди исследований данного периода – работы Ф. Прескотта
«Поэтическое мышление» (1922 г.), А. Морделла «Эротическая тема в
литературе» (1919 г.), А. Тридона «Легкие уроки психоанализа» (1922 г.),
К. Эйкена «Основа для критики» (1923 г.). Для этого периода характерно
использование первоначального варианта теории влечений, согласно
которому важнейшим влечением человека является эротическое.
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теории призваны объяснить механизм возникновения поэтического
произведения, сформулировать эстетические и этические критерии
его оценки, дать научное обоснование отличия романтического типа
художественного творчества от классицистического.

Все исследователи в разных терминах говорят об отличии
«обычного» типа мышления от «поэтического». Последний является
непременным условием создания художественного произведения.
Понимание сущности романтического типа художественного
творчества у них, тем не менее, разное. В работах Г. Рида и
Ф. Лукаса романтическая направленность творчества связывается
с особенностями психической организации личности художника,
Ф. Прескотт считает решающим характер отношений между
художником и обществом: классические периоды в литературе, по
его мнению, наступают во времена, когда общество полностью
порабощает поэта, романтические эпохи связываются им с
бунтарством поэтов против порабощения их индивидуальности.

Английские литературоведы на разных уровнях подчеркивают
неразрывную связь романтического творчества с жизнью. У Г. Рида
связующим звеном между жизнью и поэзией являются идиомы,
которые он называет «живыми организмами речи», у Ф. Лукаса это
принцип реальности, не позволяющий романтическому творчеству
остаться в рамках иррационализма, у Д.Г. Лоуренса – требование к
искусству быть «спонтанным открытием жизненной правды».

Сравнение результатов применения психоаналитического метода
интерпретации к отдельным произведениям литературы позволяет
сделать вывод о том, что использование фрейдизма и идей глубинной
психологии в английском психоаналитическом литературоведении
было более умеренным. Можно констатировать отсутствие
стремления во всем отыскивать стереотипные сексуальные символы
и темы, желание применять более гибкие и тонкие глубинно-
психологические методы анализа. Так, в своих практических
исследованиях наряду с психоанализом Г. Рид, Ф. Лукас и
Д.Г. Лоуренс используют элементы культурно-исторического,
социологического, семантико-символического методов.  Объектом
исследований становятся биографии авторов, в особенности
романтиков. Так, Г. Рид уделяет внимание исследованию творчества
П.Б. Шелли, Дж. Байрона, У. Вордсворта, а также художественные
особенности самих произведений. Для критиков данного направления
характерно обращение к романтическим произведениям в
национальной классике. Английские исследователи продолжают ту
особую социально-критическую традицию изучения культуры и

литературоведческого психоанализа за счет привлечения положений
аналитической психологии. Практически все литературоведы данного
направления – эклектики.  Прослеживаются определенные тенденции
в использовании ими тех или иных подходов, дополняющих
психоанализ. Так, американские критики-психоаналитики обращаются
к положениям бихевиоризма, учению И. Павлова и Н. Костылева,
лабораторным методам исследований, больше стремятся к
«наукообразности». Английские исследователи опираются, прежде
всего, на традиции нравственной критики, заложенные М. Арнольдом,
используют идеи европейских философов и культурологов
А. Бергсона, М. Хайдеггера, Ф. Ницше, Б. Кроче, что особенно
характерно для работ Г. Рида.

Различие методологических установок привело к тому, что в
американской психоаналитической критике не всегда сохраняется
представление о произведении искусства как эстетическом объекте.

Существуют определенные различия и в понимании функции
искусства: американские критики склонны вслед за З. Фрейдом
подчеркивать его терапевтическую роль, в то время как английские
литературоведы говорят об искусстве как особой форме познания и
обращают внимание на функцию нравственную.

Роль художника в обществе также трактуется по-разному: в
английском психоаналитическом литературоведении отсутствует
резкое противопоставление художника обществу. Признавая
невротический характер личности людей искусства, английские
критики, тем не менее, стремились выявить общественную
значимость его творчества, подчеркнуть возможность достижения
гармонии внутреннего и внешнего, индивидуального и социального.
В американской психоаналитической критике высказывались
различные, порой диаметрально противоположные мнения: от
определения характера отношений между художником и обществом
как неизменно антагонистического (Ф. Прескотт), до объявления
художника «самым социальным существом» (А. Тридон). В целом
же американские исследователи гораздо больше склонны
подчеркивать невротический тип личности людей искусства.

Критики данного направления, как английские, так и
американские, предпринимали попытки использовать положения
психоанализа при разработке собственных теорий художественного
творчества. Теоретический характер носят работы Г. Рида «Разум и
романтизм», «Форма в современной поэзии», Ф. Лукаса «Закат и
падение романтического идеала», «Критические мысли в критические
времена», Ф. Прескотта «Поэтическое мышление». Предложенные
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общества, которая сложилась в Англии в XIX в. И связана с именами
М. Арнолда, Дж. Рескина,    Б. Дизраэли. Характерная ее особенность –
вера в возможность реформирования общества с помощью культуры
и литературы, защита гуманитарных ценностей.

Практические исследования литературоведов психоаналитического
направления США зачастую характеризует ортодоксальное следование
положениям фрейдовского психоанализа. Объектом исследования
становится, в основном, биография автора, а произведение
анализируется подобно истории болезни. Примерами являются работы
А. Чандлера «Трагический эффект у Софокла и его объяснение с
помощью метода Фрейда»,  В. Брукса «Тяжелое испытание Марка
Твена», Э. Крача «Эдгар Алан По: Исследование гения», Г. О’Хиггинса
«Американская мысль в действии». Ограниченность возможностей
применения категорий психоанализа к категориям эстетики и привела
к тому, что в середине 1920-х гг. активность американских
исследователей практически исчерпалась.

Литературоведческие варианты психоанализа Англии и США,
безусловно, отличаются национальным своеобразием, и, вместе с
тем, такая общая черта, как практическая направленность, позволяет
говорить об отличии англо-американского психоанализа от
европейского.

      Данным исследованием не исчерпывается тема развития
психоаналитического литературоведения, в качестве перспективы
видится разработка вопросов, связанных с национальными
вариантами европейского литературоведческого психоанализа, с
вовлечением в область сравнительного анализа методологий
психоаналитического направления других стран.
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Жанрові особливості романів С.Беллоу
Романи С.Беллоу, як і будь-якого іншого письменника, є спробою

віднайти своє місце в національному й інтернаціональному історико-
літературному просторі та відобразити ставлення письменника до
літературної традиції. Традиція роману виховання «Вildungsroman»,
започаткована німецькою класичною літературою XVIII ст. («Вільгельм
Мейстер» Й.В. Ґете), є точкою відліку авторських пошуків. За
твердженнями М. Бахтіна, ідея класичного роману «виховання–
випробування»  передбачає  низку помилок і невдач, зазнавши яких,
герой виходить досвіченішим, поряднішим, особистістю з характером,
що сформувалась в процесі подолання власних слабкостей і помилок.

Літературознавці визначають прозаїчні твори Сола Беллоу як
соціально-історичний, морально-філософський психологічний роман,
подібні визначення дає російська дослідниця творчості Беллоу,
Н.Л. Іткіна, стверджуючи, що “роман, який він пише  більше півстоліття, –
соціальна історія Америки, спостережувана і студійована досвідом
власного життя, трансформована у життя героя [3, c. 24]». Інший
дослідник М. Мандра характеризує романну творчість Беллоу як
«роман–антропологія» («anthropologie» – M.Mandra), наголошуючи на
домінуванні роману ідей: «Роман Беллоу ближче до класичної традиції
американського і європейського роману, автор відкидає соціально-
філософські теорії і американський психоз, пов’язаний з Голокостом.
Він працює в тій же гарячій гуманістичній площині, поєднуючи
моральний баланс Бенджаміна Франкліна із зрілим сенсом життя
Гемінгвея [11, c. 193]». С.Пінскер (S.Pinsker)  вважає романи Беллоу
типологічно близькими «амбівалентному роману ідей», як чергування
між клаустрофобною інтенсивністю і образним простором, між
тренуванням в повчальній серйозності і занадто комічними сценами,
що утворюють певний синтез творчості [19, c. 24]». Б. Боррюс
(B.Borrus) обстоює схожу думку і вважає при цьому ознаками роману
ідей «центральне місце героя». Головні герої Беллоу – переважно
мислителі, яким не чужі ментальні процеси розуму, вони часто нездібні
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внутрішній, так і зовнішній характер, але яка не припиняється ані на
мить. Отже, психологічна гармонія неможлива як така. Гармонійний
стан означав би припинення діалектичного руху свідомості, історії,
життя. Єдиним простором, де можна відчути гармонію, є природа.
Але першочергова людська потреба віднайти себе і власне
призначення  невблаганно повертає героїв у вир суспільного життя.

Ще однією важливою прикметою антивиховного пафосу
беллоувіанських “романів виховання” є розвіювання міфу про розумну
і гармонійну організацію як американського суспільства, так і
людського співіснування взагалі. На думку письменника, роман
“реагує на різницю між реальністю і видимістю” [12, c.35]: “Ми
розповідаємо зараз про буття, кохання і смерть в умовах конкуренції,
безсилля в суспільстві, у якому самовизначення здається можливим”
[8, c.240]. Слова Мозеса Елкана Герцога („Герцог”), адресовані
філософам, мають надзвичайний іронічний підтекст: „Але ж ви вільна
людина. У нашому суспільстві кожний може реалізувати себе” [8,
с.125].

Слід зауважити, що саме майстерне зображення конкретного
соціально-історичного періоду через суб’єктивне сприйняття героя
дозволяє робити узагальнення. У художньому світі романів С.Беллоу
центральним є мотив залежності, модель стосунків суспільство–
особистість, кат–жертва. Письменник не без іронії називає свої твори
«романами пригод» [9, с.1084]. Тільки «пригоди» і «боротьба» його
героїв відбуваються у звичайнісінькому житті, у буденності: «Роман,
у якому рефлексії героя щодо внутрішнього світу  власної особистості
не є умовою буття, тяжіє до оперети, нехай і до чорної. [...] Звичайно,
усі хотіли б просто існувати. Але тоді треба напружувати власні мізки
[12, с.30]».

Перший і найтрадиційніший за жанром роман С.Беллоу „Між небом
і землею” – це іронічний виворіт класичного німецького роману
виховання: герой, як і раніше, виховується для суспільства, але тепер
це означає вже не розширення й утвердження його особистості, а
представляє опортуністське пристосуванство. Виживання в умовах
жорсткої конкурентної боротьби потребує від головного героя Джозефа
зовсім не розвитку його найкращих рис і здібностей, а здатності
пристосовуватися, легко поступатися моральними принципами.
Пройшовши таке „виховання”, він перетворюється на черству безлику
істоту. У цілому перший роман С.Беллоу відзначається певною
соціально-критичною спрямованістю.

Дія роману „Жертва” охоплює незначний період життя головного
героя Айзи Левенталя, починаючи з моменту духовної кризи (від’їзд

до завершення цього процесу. Проте, вони добре обізнані про причини
їхнього відчуження від суспільства, вони не можуть думати про свій
шлях до пристосуванства: «Рефлексії головних героїв ведуть тільки
до більшого заглиблення в процес мислення, а не до дії ... Життя
розуму здається даремним за межами бібліотеки [13, с.370]». На
думку дослідника М.Корнера, Беллоу грається з ідеєю щодо
зниження самосвідомості, яка можливо, може означати більшу
дієвість і свободу.

Структуру такого роману визначають як «вихідна ситуація – криза
ідентичності – кінцевий стан» (D. Fuchs) [15, с.25] або як «рух
ідентичності» (Identity Movement – J.Hall [16, с.130]): «порушення
ідентичності – саморефлексія – синтезування біографічних і
актуальних психологічних та соціальних реальностей [10, c.134]».
До всіх цих теорій можна застосувати визначення, яке запропонував
В.Дильтей: роман виховання – це конфлікт між індивідуумом і світом.
«У житті індивідуума спостерігається закономірний розвиток, кожний
з його етапів має свою вагомість і є водночас основою вищого
ступеня. Дисонанси і конфлікти життя виявляються необхідними
перешкодами на його шляху до зрілості і гармонії [Цит. за: 10,
с. 174]», – зазначає філософ.

Усі ознаки роману виховання має і жанрове визначення роману
за Г.Поспєловим як епічного твору, в якому „головний персонаж (або
персонажі) протягом значного періоду свого життя виявляють розвиток
свого соціального характеру, що випливає з протиріччя його інтересів
з його становищем у суспільстві, з тими чи іншими нормами життя
цього суспільства [6, c.258] ”. У цьому полягає, на думку вченого,
“романний жанровий аспект змісту творів” незалежно від того, яку
форму вони приймають.

Оскільки центральною темою для С.Беллоу є проблема
деформації свідомості в умовах існування в соціумі, а причини втрати
людиною ідентичності він схильний пов’язувати з недосконалістю і
несправедливістю суспільного устрою, на передній план виступає
криза ідентичності як результат конфлікту між людиною і суспільством.
С.Беллоу, відштовхуючись від традиції німецького роману виховання,
створює швидше романи-пародії шляхом руйнування знайомої
схеми. Структура його романів позбавлена першого елементу –
гармонійного вихідного стану – і останнього – синтезу інтересів обох
конфліктуючих сторін. У стані конфронтації із суспільством герой
перебуває, очевидно, ще з дитинства, коли стикається з першими у
своєму житті соціальними інститутами: сім’єю, школою, церквою
(“Герцог”). Саме тоді починається боротьба, яка може мати як
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на загадки поведінки, на розбіжність між поведінкою і почуттям.
«Багатозначна – замість бінарної – природа конфлікту, зумовлюючі
чинники, дрібні, множинні, розташовані на різних життєвих рівнях,
які при цьому діють одночасно і тому суперечливо, – це і є саме
серцевина психологічного роману [2, с.292]». Продуктивно
послуговуючись багатьма модерністськими прийомами: невласне-
пряма мова, „потік свідомості”, деформація, сугестивність – С.Беллоу
точно відображає рух свідомості сучасної „деперсоналізованої”,
загнаної своїми вадами і страхами в глухий кут людини. Ю.Борев
справедливо відзначає гуманістичну спрямованість психологічного
реалізму як методу, який стверджує, що спілкування людей на основі
культури і найвища форма спілкування – любов – є засобами
подолання самотності і абсурду буття, шляхом до людства і сенсу
життя [1, с. 424].

Метод С.Беллоу, слідом за Ф.Достоєвським, можна було б
визначити і як „фантастичний реалізм”, адже психологічна напруга
в його романах справді неправдоподібна (насичена трагічністю,
буденними та психологічними крайнощами і ексцесами). Але
романи цілком достовірні, герої діють у нарочито знайомих і
буденних обставинах. Гротескові психологічні ситуації, таким
чином, виконують у реалістичному романі свої функції:
заперечення, висміювання, тобто мають, гіперболізуючи явище,
якнайяскравіше викрити його потворність; зірвати з негативного
явища маску й оголити. Слід відзначити, що психологічний аналіз
у романах американського митця здійснюється не «ззовні»
автором, а «зсередини», тобто шляхом вираження внутрішнього
світу персонажа за допомогою “внутрішньої мови, образів пам’яті
і уявлення [4, с. 835]» і подається читачеві у вигляді самоаналізу
героя.

Тяжіння до психограми, до літературного зображення внутрішніх
процесів, на думку М.Корнер (M.Corner), стало наслідком натуралізму
і імпресіонізму [13, с. 26]. Ознакою імпресіоністичної техніки письма
є і особлива увага письменника до деталі, миттєвості, настрою.
Гранично точне відбиття найдрібніших змін психологічного стану,
реєстрування найдрібніших зорових, слухових, тактильних, нюхових
відчутів суб’єкта слугує інтенції письменника якнайреалістичніше
передати неосяжність і незрозумілість дійсності. Для нього не буває
нічого неважливого. Чесність і точність зображення, які приваблюють
письменника С.Беллоу в творчості М.Пруста,  можна вважати одним
з головних поетологічних принципів самого С.Беллоу, що є основою
глибинного соціально-психологічного аналізу.

дружини) і до його “одужання” – відчуття алієнованої особистості.
Ззовні здається, Айзі немає на що скаржитися: він робить досить
успішну кар’єру редактора журналу, і зовнішній світ не має жодного
уявлення, якою ціною. Під тиском родинних проблем, зустрічі зі своїм
alter ego, Кірбі Олбі. Левенталь відчуває страх й сумнівається щодо
власної спроможності відповідати їхнім сподіванням: “Це постійне
відчуття провини, що він ніколи не відповідатиме стандартам
суспільства споживання [7, с.53]». Так, Айза Левенталь сприймає
своє життя як низку жахливих невдач і розчарувань, слабкий і
чутливий, він замикається у своєму внутрішньому світі. Історія його
інтеграції в суспільство – це історія зростання самотності і відчуження.
Просування у суспільстві він вважає необхідним тільки заради рідних
і близьких йому людей. Зіткнувшись із вовчими законами соціуму і
примирившись із власною «нездатністю виховуватися [14, с. 17]»,
Левенталь вирішує взагалі не дорослішати: «Айза вважав, що досить
того, якщо знаєш, як діють дорослі у тій чи іншій ситуації. Але для
цього не обов’язково самому бути дорослим [7, с. 86]». «Захистити
дитинство від життя [14, с. 23]» стає його обов’язком перед самим
собою.

Долі інших протагоністів С.Беллоу є багаторазовим відбиттям
нещасливих стосунків відчуженої особистості з оточенням. Вони всі
звикли карати себе за постійні помилки і раз по раз переконуватися в
тому, що життя їх так нічого і не навчило. Таке карикатурне зміщення
канонів класичного роману виховання не дивує з огляду на постулат
про тотальну непізнаваність дійсності і людини, якого дотримується
С.Беллоу і який ілюструє радикальний переворот у філософсько-
культурологічній думці ХХ ст. Такий розвиток подій був би неможливим
у класичному романі виховання. Якщо сюди додати ще й характерні
для поетики романів С.Беллоу послабленість причинно-наслідкових
зв’язків, аморфність сюжету, асоціативність і вільність розташування
ситуацій у тексті, знущання з класичної форми буде довершено.

Іншим потужним джерелом жанрового наповнення романів
С.Беллоу є психологічний роман (Л.Толстой, Ф.Достоєвський,
М.Пруст). Творча еволюція американського письменника є
підтвердженням загальної тенденції до психологізації літератури у
ХХ ст., яку підкреслює Д.Наливайко [5, c.190], головне джерело якої
вчений вбачає у взаємопроникненні реалізму і імпрессіонізму.

М.Кейт Мей (M. Keith May) May назвала метод Беллоу
„психологічним реалізмом”, покликаним «відтворити несвідоме життя
душі, підсвідомі і неконтрольовані почуття [18, с. 74]». Метод
психологічного роману полягає, за Л.Гінзбург, в аналізі, спрямованому
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Структура романів ХХ ст. втрачає нормативність, «в результаті
дифузії жанрових різновидів, взаємопроникнення» [6, с.17]
змінюється жанрова палітра роману, відбувається художній синтез
взагалі і на жанровому рівні зокрема. Отже, жанрова структура
романів С.Беллоу увібрала в себе елементи класичного роману
виховання і соціально-психологічного роману, які зреалізовані
здебільшого в іронічно-пародійному ключі.
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також відмовлявся від неї. Напевно Дж. МакКіллоп має рацію,
припускаючи, що “кошмар, від якого хоче прокинутися Стівен, скоріше
ірландський” [17, с. 166]. Усвідомлення кризи цивілізації, побоювання
історичного майбутнього, спровокувало заміщення історіоцентричної
свідомості міфопоетичною, появу циклічного часу, вічне повернення
людини, що пов’язане з традиційним міфологічним мисленням [4]. За
іншою версією, “модернізм був антиісторичним. Він (модернізм. – Т.М.)
не вірив, що правда полягає в розповіді еволюційної історії. Його мало
хвилювала історія; фактично він був ворожим до неї. Пошуки історії
стали аналітичними, а не історичними” [10, с. 35]. Г. Леонард цитує
висловлювання М. Калінеску, для якого модернізм – “парадоксальна
можливість виходити за межі потоку історії через розуміння історичності
в її найхарактернішій невідкладності, в її теперішності” [цит. за: 16, с. 40].
На нашу думку, Джойс виступав проти історичного імперативу не для
його виключення, а для створення йому нової альтернативи.

В “Уліссі”, прагнучи прокинутися від історії, Стівен не в змозі
відмінити історичну реальність. У плині історії зі встановленими ролями
для людей Стівен лише “блазень при панському дворі” [13, с. 25].
Захоплення історією з боку містера Дізі (епізод “Нестор”) викликає у Стівена
неприємне відчуття й критику; намагання віднайти справжнє місце для
будь-якої речі закінчується поразкою, оскільки ненавмисне знову відтворює
історію. Для Дізі “вся історія рухається до однієї цілі – появи Бога” [13,
с. 34], а в кабінеті – нагромадження всілякого “історичного” мотлоху (причому
англійського “минулого”); таким чином, старі речі “отримують велич і
непорушність через шанобливу душу антиквара, який їх оберігає, чия душа
переселилася туди й там зробила свій дім” [19, с. 73]. Стівен, тричі будучи
в кабінеті Дізі, бачить: “те саме місце та час, та сама мудрість; і я той
самий. Вже тричі. Три зашморги навколо мене” [13, с. 30]; із
зображенням коней, бігових доріжок, – символів циклічного повтору, –
“як було на початку, так і тепер” [13, с. 29]. Циклічне відродження, за
Еліаде [6], ставить питання про “скасування” історії”.

Історія трактується символічно як уламки минулого, що потонули в
піску (“Протей”). У ритмі хвиль моря Стівен знаходить їй альтернативне
втілення, а образ моря тут відіграє зовсім відмінну роль, ніж море в
“Портреті”, де воно демонструє синтез між часом і вічністю. В “Протеї”
Стівен розуміє вічність за допомогою віконіанських циклів. Наприкінці
розділу герой “проходить” обряд ініціації через смерть, що символізує
космічне втілення, в якому “Бог став людиною людина рибою …” [13,
с. 50]. Риба – це Христос, ритуальна жертва (христоподібні риси
проявляються здебільшого в Блумі). Оскільки Бог, за Джойсом,
виявляється в шумі на вулиці, з’являється нова молитва “Отче наш,
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Історичне і міфопоетичне бачення часу в романах Джеймса
Джойса “Улісс” і “Фіннеганів Помин”

Світове літературознавство давно вже визначило Джеймсу Джойсу
місце серед найвпливовіших майстрів слова XX століття. Інтерес до
спадщини митця-новатора не тільки не згасає, а й окреслює нові обрії
дослідження. Особливий інтерес викликає часова організація романів
автора, а саме взаємодія історичного та міфологічного часу.

В “Уліссі” міфологічні паралелі, з концентрацією на персонажах
“Одіссеї”, слугують фоном і засобом характеристики героїв;
використовується принцип порівняння їх із героями міфологічними
та біблійними, що повинно представити образ універсальної людини,
“every man’a”. Беручи до уваги чисельні роботи про зв’язок “Улісса”
та “Одіссеї” [14; 8; 21], слід зазначити, що в творах мало спільного в
плані оповідної структури, техніки. Крім того, що гомерівські паралелі
скріплюють фактуру епізодів роману, розподіляють сітку символів і
алюзій, насправді, відповідність Гомеру в Джойса мінімальна – лише
початок із Телемаком, згадка Улісса, зустріч батька та сина, в кінці
твору повернення чоловіка до дружини в Ітаку. Значно перекручуючи
епізоди, Джойс, за словами К. Букер, “уводить доволі чистий,
гомогенний стиль та мову гомерівського епосу в якості відправної
точки, з якої він може сформулювати свій гетерогенний текст як
антитезу” [9, с. 22]. Стівен вже втілення не батька Дедала, а сина,
який шукає свого батька, проте він не в змозі допомогти Блумові, як
Телемак Одіссею; міфологічний Одіссей за допомогою сина відновлює
порядок у домі, в романі ж Стівен проявляє байдужість і ніколи не
здогадується про свою роль Телемака. Блум, на відміну від
легендарного царя, прив’язаний до острова (Каліпсо) рутинною роботою,
обов’язками; подібно до Одіссея, герой мріє про далеку батьківщину,
але пасивно спостерігає за “одурманеним” суспільством.

Такі джойсознавці, як Мерелін Френч [11], Карен Лоуренс [15], Патрік
МакДжи [18], вважають, що “Улісс” тільки про самого себе;
найголовніше – це сама “історія” написання, решта – всілякі історичні
події, предмети – належить тексту. Форми минулого – своєрідний
художній феномен, що не має історичної цінності. Слід зауважити, що
заперечення Стівеном історії в “Уліссі”, ще не привід думати, що Джойс
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Рушійною й організуючою силою в цій хаотичній структурі виступає
грім, що гримить десять разів за весь роман. “Помин” – це
особливий прачас, міфічна реальність, де присутня таємниця
народження героя – “his birth proved accidental” [12, с. 134], причому
це було дуже давно: “It was of a night, late, lang time agone, in an
auldstane eld, when Adam was delvin and his madameen spinning
watersilts” [12, с. 21], ще, мабуть, за часів Адама та Єви; можливо
за часів існування тотемних прабатьків: “Men like to ants or emmets
wondern” [12, с. 13.33], які втілюють уявлення про соціальну
організацію та виявляються медіаторами між часом сновидінь і
людьми. Міфологічний час у романі  характеризується
антропоморфністю й сприймається як істота – химера (Тіамат),
або велетень, з тіла якого утворився всесвіт. ALP – це і міфічний
райський птах, і богиня-мати; в образі курки Бідді вона збирає
уривки листа (всесвітньої історії) на смітнику й рештки свого
пошматованого чоловіка Осіріса. ALP – це величезний потік хвиль,
що маскують сплячого HCE, створюючи йому таким чином могилу.
Маса води нагадує величезний потоп, який виник після смерті
скандинавського Іміра. Образ річки (ALP) передає не тільки коловорот
часу, але й всього тексту роману; річки, якими ходять кораблі,
втілюють природний цикл – вода впадає в море, випаровується на
сонці, випадає у вигляді дощу, роси на землю й тече знову в річки.

Розмаїття ролей життя втілюється в міфологічний тканині роману
в одному герої. Як і всі міфологічні тексти, роман вирізняється
ритуалізацією, постійним коловоротом; суть якого в тому, що
“циклічність виключає напрямок часу й не знає кінцевої мети історії”
[1, с. 100]. Герой – Фінн МакКулл, Зевс, Адам, Ной, Тристан і HCE –
універсальна людина, подрібнюється на багатьох героїв і зі своїми
рідними знаходиться в інцестуальних стосунках. Такий процес
розподілу образу простежується ще у В. Шекспіра та представників
романтизму. М. Квінтеллі-Нірі стверджує, що “коли герой змінює
форму, він або є несприятливим до фізичних ушкоджень, захищаючи
себе від ворога ззовні, або до психологічної шкоди, що може прийти
зсередини. Таким чином, метаморфоза передбачає і захист, і
самообман” [20, с. 62]. У перетворенні постає принцип гомології,
відтак, у прадавній картині світу все наявне в усьому.

Повідомляється про порушення заборони героєм (те, що Ірвікер
підглянув у Фенікс-парку), а він, вмираючий та воскреслий бог –
батько, продубльований в образі братів-близнюків (у байці про “Коника
й Мураху” найкраще відтворена міфологема ворогуючих братів-
близнюків, які не тільки уособлюють цих комах, але й перетворюються

який не на небі”, вона провіщує прихід Іллії, апокаліптичний кінець світу,
того, що нічна мова “Цірцеї” назве “новим Блумусалімом”, а М. Френч
“початком позачасового” [11, с. 202]. Стівен зрозуміє, що історія не
може бути відокремлена від нього й залишається незмінною (вбачаючи,
наприклад, у сестрі Діллі жертву історії). Блум знаходить альтернативу
традиційним історичним подіям, занурюючи себе самого в історію
своєю уявою; для нього історія “повторює себе з відмінністю” – те,
чого Стівен не стане стверджувати. Блум сам визначає собі місце в
рамках історичного контексту й бачить себе народженим знову,
пов’язуючи час із поняттям метемпсихоз. Втілюючи у собі різноманітні
повтори, Блум передає авторське відчуття історії як прагнення до життя.
В рамках концепції Віко четвертий цикл (це 16.30 у романі) починається
громом, після чого все повторюється знову.

“Помин” демонструє повне ототожнення персонажів з їх
історичними, міфологічними прототипами. Створюючи особливий
універсум, Джойс зводить сутність усіх речей до їх генезису, де “події
міфічного часу, пригоди тотемічних предків, культурних героїв і т.п.
виявляються своєрідним метафоричним кодом, за допомогою якого
моделюється упорядкування світу, природного та соціального” [2,
с. 172]. Зображується багатотисячолітня історія Ірландії, розчинена
у міфічних річці, океані, небі. Складна композиція роману, за задумом
автора, втілює насамперед всесвітню історію, де всі миті часу
позначають “тепер” і передають це у просторі ночі.

Відтворення “історії” героя роману відображається через події
міфічної епохи; можна сказати, що “Помин” – це не просто сон чи час
сновидіння, а “ритуалізований сон” [2, с. 175]. Сплячий трактирник
Ірвікер – авторська модель індивідуального та колективного
несвідомого “sobconscious” [12, с. 377]. Міфологія виводить структуру
з історії (К. Леві-Стросс), розуміючи під історією просто сукупність
вигаданих сюжетів відносно пращурів і богів. Амальгама історії й
несвідомого, на думку авторів книги “Джойс і предмет історії” [22],
найкраще втілена в міфі про прадавніх ірландських богів, Туата Де
Данаан, які були поневолені мілезцями, спущені під землю, в пагорби
й перетворені на маленьких ельфів.

Чотири книги “Помина” наближені до віконіанських періодів
цивілізації, що відтворюють чотири сезони року, чотири віки людини:
дитинство-юність-зрілість-смерть та новий цикл. Добовий час також
пов’язаний із теорією Віко: час на годиннику Блума в “Уліссі” 16:32,
в “Помині” вже “4.32 M.P., old time” [12, с. 290]. Початок роману
демонструє доісторичний ландшафт, заповнений різновидами
“oystrygods gaggin fishygods” [12, с. 7], гонитву велетнів і гігантів.
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різних версіях міфу знаходиться одвічний Дух або Слово Боже.
Верховний Бог – Копрер (Кепрі – бог-скарабей [7, с. 108], позначаючий
“форму”), він і космічне яйце, і око, що творить, і сонце. В цих
єгипетських віруваннях можна вловити сутність “Помина”.

Час роману може прискорюватись (все це говорить про
неоднорідність і відносність часу): тут і раптове дорослішання братів-
близнюків, і зведення вавилонської вежі за одну ніч. У романах
приклад компресії часу – наявність зворотного напрямку часу
демонструється доволі юним віком Блума в “Цірцеї” або
перетворенням на дитину братів у “Помині”. Слід зазначити, що у
міфічному світогляді час прямує у зворотному напрямку (Д. Лихачов,
А. Гуревич, Н. Лисюк), а тому минуле завжди попереду, позаду ж
майбутнє. Як стверджує М.О. Новікова, категорія
“попереду”осмислювалась як щось видиме, вже знайоме, а тому
більш раннє, тобто “минуле” (букв. “пройдене”), а категорія “позаду” –
навпаки [3, с. 45]. Існує в тексті “Помина” і граничне розтягування
часу: “We shall live for millions of years a life of billions of years” [12,
с. 231].

Таким чином, використання міфологічних мотивів й архетипів
призводить до гри, коли іронічна розробка міфу веде до чіткої системи
із залученням “карнавальної” драматургії. На фоні використання
міфологічних сюжетів та образів відбувається перегляд письменником
своєї національної культури й відхід від певних часових рамок.
Співвіднесення міфологічного та історичного у творах Джойса досить
різне – від окремих, розкиданих в тексті образів, символів, паралелей
(“Улісс”), що дозволяє певне міфологізування – до повного
домінування міфу (“Помин”), що функціонує як ігрове поле,
створюючи яскраву мозаїку з історії і сучасності. Гомерівські
паралелі, насамперед в “Уліссі”, допомагають визначити завдяки
контрасту сучасні цінності, а героям усвідомити місце, яке вони
посідають в історії, своє минуле. Через різноманітні паралелі оповідь
перетворюється на універсальну, а різні століття, історії стають її
змістом. Дія перетворюється на міф для героїв у загальному
просторово-часовому континуумі, де давня Греція, Голгофа, давня
Ірландія, єлизаветинська Англія, сучасний Дублін, всі віки єдині. Давні
міфи в романі сприяють не тільки інтерпретації автором всесвітньої
історії, але створенню своєї, досить суб’єктивної “історії людства”,
авторського міфу.
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на символічні образи дерева та каменю); безперервне суперництво
з HCE призводить до його знищення й боротьбу за прихильність
матері (як у трагедії Софокла “Едип-цар”). Попередження батькові
про його можливу заміну сином проявляється не в конкретний
історичний момент, а в ланцюгу уявних ситуацій та образів [12, с. 28,
383, 452], смерть виявляється “народжуючим початком. <…> Образ
народжуючої смерті викликає образ коловороту” [5, с. 62]. Вбивство
й ритуал умертвіння (наприклад, міф про Осіріса) призводить до
відродження у майбутньому – “life is a wake” [12, с. 55]; “rise afterfall”
[12, с. 78], так, ритуал співпадає з міфічним часом “початку”; тіло
героя – священна їжа, з порадою наратора – “sink teeth through that
pyth of a flowerwhite bodey” [12, с. 7], тіло – це ще й велика риба
(символіка Христа). Весільні обряди, як і будівельні роботи, повінь,
священний шлюб між містом і річкою [12, с. 547], засівання землі,
відтворюють первісний акт космогонії, причому жертва під час
спорудження є лише повторенням початкового жертвопринесення
при народженні світу (священні дні: канун Різдва, Страсна П’ятниця,
Велика Субота). Зустріч Ірвікера з Cad (“грубіяном”) відбувається у
день Пасхи; його падіння несе в собі символічні паралелі зі Страстями
Господніми. Свято Пасхи вказує й на іншу подію – заколот феніїв у
1916 році, падіння Ірвікера тоді – підкорення Ірландії пануванню
Імперії [12, с. 35]. Прихід Нового року починається з відродження
часу, чому передує обряд вигнання демонів, момент знищення
минулого часу й очікування нового. У романі НСЕ порівнюється з
вороном [12, с. 42.17-47.33] – королем птахів (англійці та ірландці
полювали на нього раз на рік). Тепер HCE не тільки Батько, але й
король-ворон, і створіння, на яке дублінські священики перекладають
свої гріхи, герой схожий і на Святого Стівена, якого камінням
виганяють за межі міста, і на лисицю, переслідувану через всю
Ірландію псами.

Широко використовується в романі і християнська міфологія,
зокрема, богоборчий мотив: в “Уліссі” – це грішний ангел Люцифер (з
рисами Стівена), у “Помині” – герой-богоборець Прометей.
Міфологічний плин часу можна побачити на прикладі
солярохтонічного міфу про першотворення, про сонячного бога Ра,
що піднімається вранці на небо у золотому човні: “Pu Nuseht, lord of
the risings” [12, с. 593.23], “Pu Nuseht” – це на єгипетський манер “the
sun up” – “сонце наверху”. Символом відродження для Осіріса (сина
Ра) стає жук-скарабей, що злітає у південь зграєю; жук котить послід
по землі, а це порівнює його з богом-сонцем, який рухає яскраву
кулю через все небо, “when he beetles backward” [12, с. 248.18]. В
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высокий идеализм, художественное совершенство, а также за
необычное сочетание душевности и таланта, о чем свидетельствуют
его книги», а Жан-Поль Сартр, был провозглашен Нобелевским
лауреатом в 1964 (но от премии отказался) «за богатое идеями,
пронизанное духом свободы и поисками истины творчество,
оказавшее огромное влияние на наше время». Нобелевский комитет,
как правило, принимает во внимание художественность,
масштабность и общечеловеческую проблематику творческих
исканий художника. У. Голдингу, например, Нобелевская премия
(1983) была присуждена «за романы, в которых писатель обращается
к сущности человеческой природы и проблеме зла» и которые
объединяются идеей борьбы за выживание, а Октавио Пасу (1990) –
«за пристрастные всеобъемлющие произведения, отмеченные
чувственным интеллектом и гуманистической целостностью».

Нобелевская премия для писателя – это не только мировое
признание его заслуг в искусстве слова, это также и своего рода
пропуск в бессмертие (в крайнем случае в долгую жизнь) в истории
литературы. Это подтверждают такие имена Нобелевских лауреатов,
как Редьярд Киплинг (1907, Англия), Морис Метерлинк (1911, Бельгия),
Ромен Роллан (1915, Франция), Кнут Гамсун (1920, Норвегия), Анатоль
Франс (1921, Франция) Джордж Бернард Шоу (1925, Англия /
Ирландия), Томас Манн (1929, Германия), Герман Гессе (1946,
Германия / Швейцария), Уильям Фолкнер (1949, США), Эрнест
Хемингуэй (1954, США), Альбер Камю (1957, Франция), Жан-Поль
Сартр (1964, Франция), Пабло Неруда (1971, Чили), Габриэль Гарсиа
Маркес (1982, Колумбия), У. Голдинг (1983, Англия), Генрих Белль
(1972, Германия), Гюнтер Грасс (1999, Германия) и многие другие,
которые стали общепризнанными классиками не только прошлого
века, но и века настоящего.

К этому славному ряду писателей, творчество каждого из которых
так или иначе соответствует критерию Альфреда Нобеля –
«выдающееся произведение (или творчество в целом. – А. Михилев)
идеалистической направленности», т.е. непременно обозначенное
пафосом гуманизма, – теперь с полным правом относится и Марио
Варгас Льоса. Премия, как записано в решении Шведской академии
наук, присуждена ему «за изображение структуры власти и яркие
картины человеческого сопротивления, восстания и поражения».
Следовательно, этим самым Нобелевский комитет признал, что
творчество Марио Варгаса Льосы – это художественно впечатляющий
синтез социально-политической проблематики, экзистенциального, и
социокультурного бытия современного человека.

УДК 821.111(73)-3 Льоса.09

Михилев А. Д.,
доктор филологических наук, профессор,

заведующий кафедрой истории зарубежной литературы
и класической филологии

Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина

Творчество М. Варгаса Льосы
в аспекте концептуального художественного синтеза
Название данной статьи нуждается, по меньшей мере в двух

уточнениях: 1)почему именно Марио Варгас Льоса и 2)что такое
концептуальный художественный синтез?

Ответ на первый вопрос напрашивается сам собой: Марио Варгас
Льоса – всемирно известный перуанский писатель, один из наиболее
ярких представителей латиноамериканской литературы последних
десятилетий, лауреат Нобелевской премии 2010 года в области
литературы.

Нобелевская премия по литературе – высшая награда в сфере
искусства, ежегодно присуждаемая писателю, творчество которого
на момент присуждения, во-первых, приобрело международную
известность своей оригинальностью и гуманистической
направленностью и, во-вторых, признается как таковое Шведской
академией наук. Критерий, по которому определяется писатель-
лауреат, был сформулирован создателем Фонда Альфредом
Нобелем: премия по литературе присуждается лицу, «которое в
области литературы напишет выдающееся произведение
идеалистической направленности». В установившейся же практике
премия, как правило, присуждается за все творчество в целом и
очень редко за отдельное произведение, причем только живым
писателям. Неизменным в сущности остается и фундаментальное
требование Альфреда Нобеля – произведение (или творчество)
должно быть выдающимся и иметь идеалистическую, то есть
устремленную к неким идеалам направленность. А смысл этой
направленности и степенью её художественной выразительности
определяет в конечном итоге Шведская академия наук, которую
Альфред Нобель уполномочил быть распорядительницей своего
фонда. Так, первый Нобелевский лауреат по литературе (1901)
французский поэт Рене Сюлли-Прюдом был удостоен этой награды
«за выдающееся литературное достоинство, в особенности же за
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искусстве» [4, с.428] в книге «Философия свободы» (1911), хотя здесь
же признает, что реальность далека от осуществления этой мечты,
ибо «неоромантики, декаденты, символисты, мистики восстали против
всякого закона, против всякого объективизма, против всякого
обращения к универсальному целому; они интересуются
исключительно субъективным и индивидуальным; оторванность от
вселенского организма, произвольность и иллюзорность возводят в
закон новой, лучшей жизни» [4, с.120].

Однако на том этапе идея художественного синтеза как «слияния
художественных энергий» различных художественно-эстетических
течений во имя создания общенародного, всечеловеческого, духовно
возвышенного искусства не могла быть реализована, ибо, вопреки
предвидениям и призывам Вячеслава Иванова, Н.Бердяева,
А.Белого, «распластование» и «распыление» (Н.Бердяев) искусства
активно продолжил модернизм. Каждое из его многочисленных
течений (футуризм, дадаизм, сюрреализм, экзистенциалистский
роман и экзистенциалистская драма, «новый роман» и «новый «новый
роман», драма абсурда и т.п.) безапелляционно провозглашало свои
принципы и художественные приемы как единственно верное и
последнее слово в искусстве.

Но уже со средины ХХ века вновь нарастает тяга к полнокровному
искусству – искусству художественного синтеза, хотя симптомы его
проявились еще раньше в творчестве таких выдающихся мастеров
слова, как Б.Шоу, Б.Брехт, Г.Гессе, Т.Манн, У.Фолкнер. Центральной
проблемой этой оппозиционной модернизму и его многочисленным
авангардом литературы явилась проблема возрождения и
возвращения в художественное творчество гуманизма, стремление
говорить о человеке, о его страданиях и боли, о его надеждах и
разочарованиях в современном мире в контексте общечеловеческом,
соотнося индивидуальное и всеобщее.

Классический вариант обоснования необходимости
художественного синтеза и его практического воплощения
представляет творчество Т.Манна. Стремление Т.Манна к искусству,
способному представить «все человеческое, как нечто единое», было
обусловлено  тревогой большого художника и мыслителя,
уловившего в событиях своей эпохи угрозу человеку и человечеству.
И в самом деле, уже в докладе «Иосиф и его братья» (1947),
являющем своего рода манифест литературы художественного
синтеза, Т.Манн говорит о том, что он остро ощутил внутреннюю
потребность «отхода от всего бюргерского, житейски-повседневного
и обращения к мифическому», был предрасположен чувствовать и

Что же касается концептуального художественного синтеза,
следует отметить, что это понятие, к сожалению, еще не обрело в
литературоведении (не говоря уже о художественной критике) той
общеизвестности, которая закрепилась за такими терминами, как
модернизм, авангард, постмодернизм, массовая литература.
Сложившаяся ситуация ведет к парадоксальному явлению, которое
заключается в том, что целый ряд крупнейших писателей
современности, ничего общего с постмодернизмом не имеющих,
безапелляционно зачисляется в ряды постмодернизма, который, по
замечанию Л.Г. Андреева, не только «шумно известен», но и
популярен благодаря именно романам «этих «действительно
значительных писателей» [1, с.318]. Речь в частности, идет о таких
именах, как Х.Л.Борхес, К.Воннегут, Г.Грасс, М.Кундера, Г.Гарсиа
Маркес, М.Уэльбек, Дж.Фаулз и др. Понятие концептуального
художественного синтеза как масштабного феномена второй
половины ХХ века впервые было сформулировано А.Г Андреевым в
его работах «От «Заката Европы» к «концу истории» (2000) [2] и «Чем
же закончилась история второго тысячелетия? (Художественный
синтез и модернизм)» (2001) [1], чтобы провести демаркационную
линию между двумя явно не стыкующимися моделями
художественного творчества – между  постмодернизмом,
претендующим с 70-х годов ХХ века на абсолютное господство в
литературе, и творчеством большой группы писателей ярко
выраженной гуманистической ориентации, использующих в своих
произведениях эксперименты и литературные техники,
заимствованные у модернизма и постмодернизма.

Сама же идея синтеза в искусстве восходит к концу ХІХ века и к
началу ХХ века. Так, уже Вячеслав Иванов рассматривал
художественный синтез как свойство, изоморфное самой природе
искусства. Выступая против нарастающих  тенденций замыкания
искусства в мелких группировках и школах, ведущих, по его мнению,
к «неизбежному соревнованию односторонних правд и
относительных ценностей» [18, с.366], он призывал к «слиянию
художественных энергий в синтетическом искусстве,
долженствующем вобрать в свой фокус все духовное
самоопределение народа» и с удовлетворением отмечал «ряд
симптомов, которые свидетельствовали о начинающемся тяготении
и реинтеграции культурных сил. К их внутреннему воссоединению и
синтезу» [12, с.39]

В это же время осуществленный синтез А.Белый видит в
символизме, а Н.Бердяев мечтает о «синтетическом всенародном
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силовом поле гуманизма в широком смысле этого слова, все они
неизменно ставят извечный вопрос о человеке, ищущем самого себя,
вопрошающем о своем предназначении, о своем месте в обществе
и в мире. И все они в той или иной мере, несмотря порой на суровую
и нелицеприятную критику современного человека и созданного им
алогичного социального миропорядка, стремятся внести в этот
неупорядоченный мир хоть немного порядка и веры в то, что человек,
говоря словами У.Фолкнера, не только выстоит, но и восторжествует.

В этом и заключается коренное отличие литературы
концептуального  художественного синтеза от литературы
постмодернистской, которая представляет  мир как абсурдный,
алогичный, децентрированный, лишенный ценностных основ и
измерений,  и одновременно отлучает литературу от гуманизма,
декларируя целью искусства создание претенциозных
пастищизированных текстов, в которых смысл, согласно Р.Барту,
«маячит где-то в отдалении» [3, с.543], заглушаемый языковым
гулом, то есть пустопорожними языковыми играми (идеальными
образцами такого гула, по его мнению, являются тексты Пьера Гюйота
и Филиппа Соллерса).

Концептуальный же художественный синтез – это полнокровная
художественно - эстетическая система, не только теоретически
обоснованная крупнейшими писателями века (Б.Брехт, Т.Манн,
М.Варгас Льоса, Г.Г.Маркес, А.Карлентьер, М.Кундера, Ж.-П.Сартр,
М.Уэльбек, Дж.Фаулз), но и с необычайной силой художественности
реализованная в самой творческой практике и названных и не
названных выше писателей.  Среди них представители и
европейской, и американской, и латиноамериканской литературы,
которые не приемлют ни модернистского, ни постмодернистского
пренебрежительного отношения к жизни и к человеку, но в своем
страстном желании отыскать правду своего времени, «правду о
человеке всех времен, найти корни человеческой общности» [14,
с.228] использующих все самое ценное из различных
художественных систем.

Прекрасно сказал об этом один из крупнейших писателей
Латинской Америки Аугусто Роа Бастос, что еще раз подтверждает
справедливость мыслей Т.Манна. Размышляя о судьбе
латиноамериканской прозы ХХ века и о поисках ею своей сущности,
он особо отметил, что она в этих поисках отбирает и впитывает в
себя «различные инородные влияния и иноземные традиции,
приспосабливает их к внутренним потребностям своего развития»
[14, с.82]. И в этой связи он перечисляет «авангардизм Пруста,

мыслить в общечеловеческом плане… чувствовать и мыслить как
частичка человечества» [13, с.176]. Но эта потребность,
«предрасположенность» явилась «продуктом нашего времени, эпохи
исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни и
страданий, поставивших перед нами вопрос о человеке, проблему
гуманизма во всей ее широте и возложивших на нашу совесть столь
тяжкое бремя, какого, наверно, не знало ни одно из прежних
поколений» [13, с.176].

Именно кардинальный вопрос о человеке в условиях,
угрожающих самому его бытию, и о гуманизме во всей его широте
выводит Т.Манна к мысли о произведении, способном и поставить
этот вопрос, и дать на него ответ. Таким, по мнению писателя, может
стать только «произведение, внушенное той заинтересованностью в
человеке, которая не замыкается в рамках индивидуального, а
распространяется на общечеловеческое» [13, с.177].

Для реализации же подобного замысла, из которого можно было
бы извлечь «нечто нужное людям, какое-то внутреннее содержание»
[13, с.173], Т.Манн считает возможным и необходимым
использование всех средств современной литературы, «которыми
она располагает, – начиная с арсенала идей и кончая техническими
приемами повествования» [13, с.172]. Показательным моментом этих
размышлений писателя – классика, никогда не разделявшего
основных эстетических положений модернизма, является призыв
использовать, ради достижения гуманистических целей, весь
комплекс имеющихся в распоряжении литературы не только
технических, но и идейных, философско-мировоззренческих
открытий, независимо от того, кем они были сделаны – модернистами,
авангардистами или реалистами.

Все это и есть, по сути, программа создания нового
художественного синтеза, потребность которого проницательно
угадал выдающийся художник слова. В самом деле, в изложенных
выше суждениях Т.Манна четко обозначены основные принципы той
художественной практики, которую Л.Г.Андреев предложил
именовать концептуальным художественным синтезом, практики в
русле которой созданы наиболее значительные произведения самых
известных писателей второй половины ХХ – начала ХХІ веков –
Л.Арагона, Г. Белля, Г. Грасса,  М.Варгаса Льосы, Г.Г. Маркеса,
Х. Кортасара, А. Карпентьера, М. Кундеры, М.Турнье, Дж. Фаулза,
М. Уэльбека, Дж. Хеллера, К.Воннегута, Г.Грима и др.

При всем разнообразии используемых ими творческих манер и
повествовательных техник, все они, так или иначе, находятся в
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судьбе человека, к поиску той правды,  которую, как говорит А.Роа
Батос, ссылаясь в свою очередь на Фолкнера, «человек не может
осквернить без угрызения совести. А тем более писатель,
отражающий ее в своем творчестве» [14, с.85]; роман (и литература
в целом) как «гордое утверждение человеческого достоинства»
(М.Варгас Льоса [14, с.173]) - и отсюда стремление извлечь из
создаваемого произведения «нечто нужное людям, какое-то
внутреннее содержание» [13, с.173]; свободный эксперимент с
арсеналом идей и самыми изощренными литературными техниками
ради достижения того «слияния художественных энергий» [12, с.39],
того художественного синтеза, который, в отличие от плоской
интертекстуальности  постмодернизма, не уводит от смыслов в
пустоту словесной игры, не отчуждает от разумного и от общества
(И.Хассан), а  наоборот, генерирует смыслопорождающую и
эстетическую силу произведения.

Духом универсализма, синтезом фантастической
латиноамериканской реальности и общечеловеческих ценностей,
частного и всеобщего, глубинной верой в торжество человеческого
над животным, социально уродливым, пропитано и творчество Марио
Варгаса Льосы. Уроженец Перу, выросший в этой стране, прошедший
подростком через суровый и жестокий опыт военного училища
(нашедший затем художественное отражение в первом его
нашумевшем романе «Город и псы», 1963), журналист и студент
филологического факультета столичного университета Сан-Маркос,
– он глубоко и всесторонне познал латиноамериканскую
действительность.

В то же время картина мира М. Варгаса Льосы не ограничилась
только латиноамериканской действительностью. Она была дополнена
и расширена широким европейским и международным опытом. В
течение восемнадцати лет он живёт, учится и работает во Франции
(Париж), Испании (Мадрид), Англии, избирается президентом
Международного ПЕН-клуба (1975), членом Испанской королевской
академии, почётным доктором ряда европейских и американских
университетов. Ведя активную писательскую, культурно-
просветительскую и общественную деятельность, М. Варгас Льоса
не чуждался и политики, что также способствовало расширению и
жизненного опыта, и мировоззренческих горизонтов. Так, в 1990 году
он даже выдвигался кандидатом в президенты Перу от партии
«Демократический фронт», но, проиграв во втором туре, снова
покинул свою страну и поселился в Лондоне, выбрав испанское
гражданство.

Джойса, Кафки», экзистенциалистов; «традиции критического
реализма от Бальзака до Томаса Манна; русских реалистов
(Достоевского, Толстого, Горького); североамериканских прозаиков
(Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда); наиболее известных
итальянских писателей – Павезе, Витторини, Моравио, Пазолини,
Кальвино, Проталини [см.14, с.82]. Красноречив его вывод: «На фоне
этого активного пересечения различных взаимообогащающих  и
взаимоподдерживающих влияний, идеологий, стилей и форм
латиноамериканская проза вычерчивает свою линию новаторства и
совместного поиска самобытности» [14, с.82-83].

Нельзя не отметить, что этот путь – путь концептуального
художественного синтеза оказался как нельзя более плодотворным,
потому что именно благодаря ему латиноамериканский роман,
отказавшись от «чистого экспериментаторства, ведущего снова к
формализму» [14, с.83], вышел на авансцену мирового литературного
процесса, оттеснив с нее и западный, и североамериканский роман,
оказавшийся заложником постмодернистских теорий, увлекших его
в сферу формальных экспериментов, асоциальных идей и философии
антигуманизма.

Таким образом, и в художественной практике последних
десятилетий, и в литературно-эстетических и теоретических подходах
к смыслу искусства отчетливо просматриваются две творческие
установки: модернистско/постмодернистская, ориентирующая
искусство и литературу на формальное экспериментаторство и игру
с предшествующими текстами, меньше всего интересуясь (а чаще
вообще не интересуясь) реальными проблемами современного
человека и окружающего его мира, и литература концептуального
художественного синтеза, которая не отказывается ни от каких
экспериментов, но средоточием и целью своих творческих усилий
считает гуманистический поиск правды о человеке и о мире в их
взаимообусловленности и связи, открытие и расширение горизонтов
и смыслов человеческого бытия.

Следовательно, концептуальный художественный синтез – это
комплекс определенных творческих принципов, проявивших себя в
художественной практике большого числа выдающихся мастеров
художественного слова, не относящих себя к постмодернизму (хотя
критикой и относимых). Основополагающие принципы
концептуального художественного синтеза следующие: четко
заявленная гуманистическая концепция мира и человека,
последовательно реализуемая в художественном творчестве;
устойчивый интерес к реальным проблемам современного мира и
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было сказано, защитил магистерскую диссертацию о творчестве
Рубена Дарио, докторскую диссертацию о творчестве Габриэля Гарсиа
Маркеса «Габриэль Маркес. История одного мифа »(1971), написал
сборник эссе об эстетике романа «Мадам Бовари» Флобера - одного
из своих любимых авторов - «Беспрерывная оргия. Флобер и «Мадам
Бовари» (1975); исследования о творчестве известного
латиноамериканского писателя Хуана Карлоса Онетти и менее
известного перуанского писателя Хосе Марио Аргеласа «Архаическая
утопия» (1996).

Широкой известностью пользуется его сборник статей – советов
начинающим писателям «Письма молодому романист» (1997). Книга
эта написана в доброжелательной и дружеской манере и, несмотря
на ее небольшой объем, представляет собой не только полезные
рекомендации молодым авторам о том, как выбирать тему и как
заинтересовать читателя, но является одновременно и изложением
эстетических предпочтений самого Варгаса Льосы и его взглядов
на роль писателя и литературы в обществе. Здесь среди образцов,
на которые ориентируется Варгас Льоса, выдающиеся писатели
прошлого и настоящего: рыцарский роман Джоаната Мартореля
«Тирант Белый», который он, по собственному признанию, любит
больше всего; Сервантес, Флобер, Мелвилл, Кафка, Брехт, Джойс,
Вирджиния Вулф, Хулио Кортасар, Алехо Карпентьер, Борхес, Гарсиа
Маркес, Фолкнер и Хемингуэй – один лишь перечень имен
свидетельствует о его солидной эрудиции и широте его эстетических
горизонтов.

Литература для него, вопреки новомодным теориям
постмодернистов, не какая-то забава и самодостаточная игра, а
продукт внутренней неудовлетворенности реальной жизнью,
реализующийся в художественном вымысле, который в свою
очередь пробуждает тревогу и недовольство у читателя, помогает
ему значительно острее воспринимать недостатки и пороки жизни и
подталкивает его к бунту против существующей власти, учреждений
или верований.

За исключением сборника рассказов «Вожди» и повестей
«Щенки» и «Кто убил Паломино Молеро?», все остальные
произведения писателя – романы. То есть Варгас Льоса – прежде
всего романист, писатель, тяготеющий к большим эпическим
полотнам, так как считает роман той формой, которая способна с
наибольшей полнотой рассказать о человеке и окружающем его мире.
Так, уже в 1969 году эпиграфом к роману «Разговор в «Соборе» он
берет слова Бальзака: «Чтобы стать истинным романистом, надо

Как одно из свидетельств общечеловеческого характера его
произведений можно рассматривать широкий межнациональный
спектр присуждаемых ему литературных премий: он лауреат премии
Ромуло Гальегоса (1967), премии принца Астурийского (1986), премии
Сервантеса (1994), которая считается «испанским Нобелем»,
Иерусалимской премии (1995), премии Мира немецких книготорговцев
(1996), премии Уино дель Луна (2008), премий «Гринцане Кавуд» и
«ПЕН / Набоков».

Кстати, писателя можно считать счастливым на премии. Уже
первое его литературное произведение, сборник рассказов «Вожди»
(1958), получило премию Леопольда Аласа, а первый его роман
«Город и псы» (1963), который сделал Варгаса Льосу известным как
в Америке, так и в Европе и который был экранизирован в США и в
Советском Союзе, был удостоен престижной испанской премии
«Библиотека Бреве». Интересно отметить и тот факт, что критика уже
за несколько лет до присуждения Варгасу Льосе Нобелевской
премии представляла его после выхода каждого нового романа как
наиболее вероятного претендента на эту премию. Так, например, в
2006 году после выхода в свет «Похождений скверной девчонки»,
издательства в своих аннотациях отмечали, что Марио Варгас Льоса
«безусловный и очевидный претендент на Нобелевскую премию» [7].
То же самое повторилось после появления перевода романа «Тетради
дона Ригоберто», в аннотациях к которому писателя называли
«бесспорным» претендентом на литературного «Нобеля» [8].

На время присуждения Нобелевской премии Марио Варга Льоса
был автором более двух десятков произведений, каждое из которых
становилось событием в литературном мире, а некоторые из его
романов приобретали широкую политическую огласку. Приведем их
в порядке хронологического появления: «Вожди» (1958), «Город и
псы» (1963), «Зеленый Дом» (1967), «Щенки» (1967), «Разговор в
Соборе» (1969), «Капитан Панталеон и рота добрых услуг» (1973),
«Тетушка Хулия и писака» (1977), «Война конца света »(1981),«
История Имейте »(1984),« Кто убил Паломино Молеро? »(1986),«
Говорун »(1987),« Похвальное слово мачехе »(1988),« Литума в Андах
»(1997),« Записки Дона Ригоберто »(1997),« Нечестивец, или
Праздник Козла »(2000),« Рай на другом углу »(2003),«Похождения
скверной девчонки »(2006),« Сон кельта »(2010, роман вышел уже
после присуждения Нобелевской премии).

Он является автором трех пьес: «Бегство инки» (1952), «Кэти и
гиппопотам» (1983), «Одиссей и Пенелопа» (2007). Известен Варгас
Льоса и как авторитетный публицист и литературовед. Он, как уже
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горизонтов человека, его активизации в борьбе с несправедливостью
и несовершенством общества, Варгас Льоса создал свою
оригинальную повествовательную технику, которая и обусловила
большой успех у читателя каждого его нового романа. Относительно
техники романа, писал он, романист должен стремиться к тому, чтобы
при помощи слов придать вымышленной истории ту жизненность,
которая является главным качеством подлинного романа и любого
значительного повествования.

Жизненность, или уровень реальности, то есть художественной
достоверности, которой достигает писатель в своем произведении,
это одно из важнейших требований Варгаса Льосы к литературе.
Писатель использует в своих размышлениях о литературе понятие
«уровень реальности», под которым он понимает вовсе не сходство
романного мира с миром реальным, в котором мы живем, а
способность романиста создать – с помощью стиля, модуса
повествования, композиции, вымысла – такую историю, чтобы
читатель находился под впечатлением, будто в романе вообще
отсутствуют и техника, и форма, будто эта сама жизнь представляет
себя через персонажей, пейзажи и события, чтобы все это ему
«показалось воплощенной реальностью, прочитанной жизнью» [9,
с.177].

«Воплощенная реальность», «прочитанная жизнь» – именно эти
черты повествовательной манеры придают романам писателя
волшебную силу, которая захватывает читателя, втягивает его в свой
удивительный чарующий плен, из которого он не хочет
освобождаться, пока не закончится история. Читатель переживает
романную историю не извне, не на расстоянии, он оказывается, по
мысли писателя, в самой ее «сердцевине». С помощью утонченной
техники рассказа, где постоянно изменяются и пересекаются
пространственно-временные точки зрения и рассказчики, создается
убедительная иллюзия достоверной действительности, насыщенной
гулом бурлящего бытия, голосами и запахами экзотической
латиноамериканской природы. Могучий поток жизни подхватывает и
несет за собой (точнее, в себе, в самом его водовороте) читателя,
давая ему возможность не только наблюдать неповторимый
художественный мир, созданный писателем, но и пережить его как
что-то такое, что случилось с ним наяву.

Это доминирующая черта каждого его произведения, даже если
история, которая подается в нем, чрезвычайно жестока и безжалостна
для человека, является характерной для большинства его романов,
начиная с первого – «Город и псы». Изображенная здесь

исследовать жизнь всего общества, ибо роман – это частная история
народов» [см. 6]. О том, что писатель остается верен этой эстетической
установке, подтверждает и его появившаяся спустя почти тридцать
лет книга «Советы молодому романисту», в которой, в частности, он
пишет: «Любой роман пуповиной связан с окружающим миром. Хотя
романы – часть действительности не только потому, что у них
непременно есть автор (нельзя не вспомнить в связи с этим
пресловутый постмодернистский постулат о смерти автора. – А.М.);
если бы романы в своих вымыслах не касались мира, в котором
живут читатели, для читателей они и остались бы чем-то далеким и
чуждым, артефактом, несовместимым с людским опытом; они никогда
никого не убедили бы, не увлекли, не донесли свою правду, не
заставили пережить рассказанные истории так, словно читатели
испытали все это на собственной шкуре [9, с.60-61].

В одном из своих рассуждений о романе (1969) он так выразил
свое понимание этого магистрального жанра современности и его
проблематики: «Роман в отличие от других жанров – был прежде
всего гордым утверждением человеческого достоинства. Он
действительно отвлекал людей от Бога, потому что его материя –
человек, в этом заключено нечто абсолютно присущее его природе:
без земной, по своей сути человеческой проблематики нет романа…
Именно поэтому – главное поле действия романа всегда – человек и
главный субъект действия – человек»[14, с.85]. Но для Варгаса Льосы
важно не только о чем (хотя чрезвычайно показательно, что его
сквозная, стержневая тема – современный человек в современных
условиях), но и как рассказать ту или другую историю о человеке.

В советах молодому писателю Варгас Льоса обратил внимание
на то, что сама по себе тема не является главным фактором
совершенного произведения. Качество последнего зависит
исключительно от того, во что она, то есть тема, превращается, когда,
благодаря повествовательной технике автора (язык, стиль, модус
повествования, композиция), материализуется в романе. Именно
форма, в которую воплотилась тема, и делает избранную историю
оригинальной или банальной, глубокой или поверхностной,
интересной или неинтересной, и она же насыщает историю и
персонажи энергией и придает ей многозначность и правдивость,
делает героев либо живыми и достоверными, либо же карикатурными
марионетками.

В соответствии со своим пониманием литературы как могучего
духовного фактора, который способствует формированию и
расширению мировоззренческих, эстетических и моральных



221220

Сатана, Жоан Большой не только становятся вожаками народного
сопротивления властям, но преобразуются внутренне,
очеловечиваются, а Жоан Сатана превращается в Жоана Апостола,
которого, по глубокому убеждению оставшихся в живых
повстанцев, ангелы уносят на небо (роман «Война конца света»).
Показательно, что на первый план писатель, как правило, выдвигает
героев, которые, проходя через ад социальной действительности,
не ожесточаются, а наоборот, как бы очищаются от жестокости,
эгоизма, равнодушия, поднимаясь к состраданию, участию и любви.
Ибо любовь, по мысли писателя, вложенной в уста нескладного
репортера из «Войны конца света», есть единственная возможность
для человека прикоснутся к счастью: «Выше любви ничего нет в
мире, только через любовь может человек познать хоть какое-то
счастье, узнать, что же подразумевается под этим»[10, с.569].

По сути, все произведения писателя, даже его романы с
доминирующей общественно-политической проблематикой, это
произведения о любви, светлой и животворной любви, которая
пробуждает лучшие черты героев, способных на восстание и борьбу
(Ягуар в «Городе и псах», сержант Литума и лоцман Ньевес в
«Зеленом доме», Томас Карреньо в романе «Литума в Андах»,
Меченый в «Войне конца света»). Еще в большей мере это относится
к психологическим, преисполненным доброго юмора и  озорной
фривольности романам о превратностях любви – «Тетушка Хулия и
писака», дилогия «Похвальное слово мачехе» и «Тетради дона
Ригоберто», «Похождения скверной девчонки», который критика
назвала любовной сагой века, а влиятельная газета «Ель-Паис»
оценила его «как самый остроумный, самый пылкий, самый
увлекательный из всех романов Марио Варгаса Льосы».

Совершенно неоправданными в контексте сказанного
представляются нам отдельные суждения о данном романе писателя,
как о его редкой неудаче, поскольку роман-де представляет собой
«осовремененную версию классического произведения Гюстава
Флобера «Госпожа Бовари» »[11, с.5]. На самом деле, это прекрасная
и элегическая песнь любви в суровых условиях современного мира,
песнь в целом оптимистическая и гуманистическая, как и все
творчество писателя.

Эстетические принципы М.Варгаса Льосы, соединившие в себе
установку на реальность как принципиальную основу
художественного мира, оригинальность творческого вымысла,
многообразие литературных приемов и повествовательных модусов
(эпос, лиризм, комизм) с общечеловеческими ценностями и верой в

действительность военного кадетского училища устрашающе
бесчеловечна: издевательство над подростками господствует здесь
на всех уровнях – сильных над слабыми в середине отдельных групп-
взводов; курсантов старших курсов над курсантами младших курсов
(псами); командиров над всеми курсантами. Причем издевательства
эти имеют не только жестокий, но и непременно унизительный
характер. Курсанты старших курсов, например, заставляют псов не
только вылизывать за собой тарелки, ползать в грязи, есть траву, но
и пить собственную мочу. А лейтенант Гамбоа, которого курсанты
уважают за справедливость, практикует такую форму воспитания,
как «прямой угол»: перед шеренгами своих однокурсников виновные
сгибаются, расставив ноги, под прямым углом параллельно земле,
после чего самый крепкий и здоровый футболист изо всех сил бьет
провинившегося сзади, пытаясь, чтобы виновный пролетел как можно
дальше [см.5, с.30-31].

Романы «Зеленый дом», как и романы «Разговор в «Соборе»,
«Война конца света», «Литума в Андах», «Нечестивец, или Праздник
Козла», «История Майты» и повести «Щенки» и «Кто убил Паломино
Молеро» – это тоже истории о невероятно жестоком мире, в котором
действуют неотвратимые законы власти, денег и насилия, но в то же
время это истории о людях, которые восстают против этого
несправедливого мира и его хозяев, борются с ним, проявляя
незаурядную силу сопротивления и человечности. В контексте
событий, которые происходят в романах, трудно согласиться с одним
из определений Нобелевского комитета относительно изображения
писателем человека, как потерпевшего поражение. Персонажи
Варгаса Льосы, которые восстают и борются, за единочными
исключениями или побеждают, или, погибая, способствуют
восстановлению справедливости и гармонизации мира.

Герои Варгаса Льосы борются за свою жизнь, за место под
солнцем, за выживание на пределе человеческих сил и возможностей,
причем борются всегда в экстремальных ситуациях, что придает
произведениям писателя предельно напряженный, драматический
характер, граничащий с трагедией, а иногда трагедией и завершающийся.
Погибает от рук своих сокурсников юный курсант Арона (Холуй) в романе
«Город и псы», но его смерть производит в сознании оставшихся глубинные
сдвиги, которые пробуждают у них чувства солидарности,
ответственности, справедливости и выводят к нормальной человеческой
жизни жестокого и безжалостного до этого события Ягуара.

Под воздействием Наставника вовлеченные в дело общей
борьбы за справедливость отпетые бандиты и убийцы Меченый, Жоан
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В настоящее время существует несколько работ, в которых
рассматриваются романы Ф. М. Достоевского. Критический разбор
книги одного из известных современных исследователей, изучающих
аспекты художественной онтологии Достоевского, Т. А. Касаткиной,
проведенный С. Г. Бочаровым [1], показывает, что «достоевскознанию
наших дней в поэтике тесно [1, с. 574]». Причем эта характеристика
имеет отношение не только к работам одного литературоведа, но
является основополагающей для целого направления,
охарактеризованного С. Г. Бочаровым как «религиозная филология»
[1, с. 585]. Следствие увлечения такой методологией – неслышание
текста, проверяемого на правильность»; неадекватность
интерпретаций: «В усеченных интерпретациях наших дней
наблюдается нечто вроде идеологической редукции... [1, с. 581]».
Доказывая последнее утверждение, С. Г. Бочаров приводит в пример
не имеющую отношения к «религиозной филологии» книгу
Ю. Ф. Карякина «Достоевский и канун XXI века», в которой
стремление «уничтожить неопределенность» оборачивается
односторонним, упрощенным пониманием романов Достоевского.
Очевидно, сложности в изучении художественной онтологии
возникают не столько вследствие проблематичности самого предмета
исследования, сколько вследствие стремления использовать такой
подход в качестве «кафедры проповедника», по выражению
С. Г. Бочарова [1, с. 91].

Отмечая недостатки, ученый неоднократно указывает на то, что
в разбираемой им книге содержится немало «остроцепких
наблюдений». В работах Т. А. Касаткиной есть и продуктивные
установки, которые позволяют рассмотреть романы Достоевского с
новой точки зрения. Считая правомерность некоторых ассоциаций
весьма сомнительной (например, представление отца Раскольникова
Богом-Отцом), С. Г. Бочаров признает, что ключевым свойством
«фантастических толкований» является их «резкая внушаемость»:

человека, и вывели его в ряд наиболее ярких представителей
концептуального художественного синтеза.
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объясняет изменение классической романной структуры в творчестве
Достоевского «борьбой за расширение художественного
пространства  [3, с. 105-123]», а сущность трансформации жанра
характеризует как новое соотношение сюжета и героя: «Достоевский
сумел найти в авантюрном романе такую структуру, которая была
предельно независимой от героя и, следовательно, открывала массу
дополнительных возможностей для столкновения героя с единицами
сюжета...». Рассмотрение проблемы «приведения в соответствие
героя и сюжета [3, с. 107]» сопряжено в исследовании
В. Н. Топорова с анализом онтологической символики в романе
«Преступление и наказание» с точки зрения пространственно-
временной организации произведения, а также, с обоснованием
концептуального значения символики чисел.

Анализ романной структуры Достоевского в работах
В. Н. Топорова не ограничивается семиотическим подходом, в них
также рассматриваются некоторые особенности мотивики, поэтому
в приводимой здесь классификации их можно отнести также ко второй
группе исследований.

Второе направление представляют работы, в которых
рассматривается онтологическая мотивика «Преступления и
наказания». В. Н. Топоров отмечает, что для поэтики Достоевского
характерен «набор элементарных предикатов, локально-
топографических и временных классификаторов, которые могут быть
заданы списком… [3, с. 115]». Наличие данных повторяющихся
структур выполняют в тексте функцию вторичного синтеза элементов.
При анализе онтологической мотивики «Преступления и наказания»,
также в большей степени уделяется внимание организации мотивной
структуры, нежели анализу отдельных мотивов.

Анализируя роман «Преступление и наказание», исследователь
рассматривает «мотивы и комплексы мотивов, объединенные в
порядке соотнесенности и подчинения для выражения известного
положения... с точки зрения логики их проявления и общей связи [4,
с. 153]». Изучение тематического комплекса инфернальных мотивов
позволяет описать такие значимые для художественной онтологии
Достоевского мотивы, как мотивы бесовщины, греха, жертвы,
мытарства, а также менее очевидные, но не менее существенные
мотивы «жив-мертв», «незапертая дверь» и др. При этом в качестве
основного принципа исследования постулируется следующее:
«...Любая частность должна быть осмыслена в общей системе [4,
с. 231]». Подобная установка является ключевой и для настоящей
работы.

их «трудно забыть [1, с. 61]». Думается, что причиной тому – не только
желание интерпретатора уверить в своей правоте, но и объективная
убедительность некоторых фактов. Например, наблюдения над
символикой часов в «Преступлении и наказании», выявление
символического значения перстня в «Идиоте» и др.

С точки зрения Т. А. Касаткиной, онтологический статус
художественного произведения обусловлен онтологичностью слова.
Такая трактовка существенно отличается от той, что представлена в
работах В. И. Тюпы. Она ближе семиотике Ю. М. Лотмана, которая
не знает личности. Достоевский, «смиренно отступающий в сторону»,
позволяет исследователю говорить «от имени Достоевского».

Не акцентируя более внимание на тех трудностях, которые
переживает современное достоевсковедение, можно выделить
направления исследований, под тем или иным углом зрения
рассматривающие  различные аспекты художественной онтологии
романистики Ф. М. Достоевского. В качестве материала для анализа,
предлагаем взять «школьный» роман – «Преступление и наказание».

Первое направление представляют работы, посвященные анализу
онтологической символики романа. Кроме уже названных
исследований Т. А. Касаткиной и П. X. Торопа, в которых содержатся
ценные замечания по поводу символико-онтологического значения
хронотопа в «Преступлении и наказании», особый интерес с точки
зрения заявленной темы представляют работы Л. В. Карасева,
благодаря которым в отечественном литературоведении появился
термин «онтологическая поэтика». Обращаясь к изучению
онтологической поэтики Достоевского, Л. В. Карасев говорит о «теме
порога смерти-рождения и тех особенных символах, которыми этот
порог обозначается [2, с. 90]». Таким образом, его исследование
также можно отнести к тем, в которых рассматриваются символико-
онтологические аспекты хронотопа в романе «Преступление и
наказание». Однако «порог» понимается не только как категория
пространства, но именно как тема, вследствие чего понятие
трактуется расширительно – в поле зрения исследователя
попадают «вещи» и «вещества». Такой подход позволяет сделать
немало новых наблюдений и «подойти к вопросу о значении... с
другой стороны [2, с. 95]».

Существенный вклад в развитие данного направления в
достоевсковедении внес также В. Н. Топоров. В его работах изучение
поэтики романа «Преступление и наказание» проводится в контексте
архаических мифов космогонического содержания. Опираясь на
концепцию полифонического романа М. М. Бахтина, В. Н. Топоров
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Следует отметить исследования, которые не затрагивают
проблему художественной онтологии напрямую, но вносят
существенный вклад в описание  особенностей романной структуры
автора. При изучении символики учитываются, в частности, работы,
посвященные анализу символов Достоевского не с точки зрения их
онтологической сущности, а в качестве способа типизации
(Г. В. Бамбуляк, А. Ф. Лосев, Т. В. Немальцева, О. Н. Осмоловский,
В. В. Савельева). При исследовании мотивной структуры
«Преступления и наказания» принимаются во внимания работы, в
которых рассматриваются отдельные особенности сюжетно-
композиционной структуры романов Достоевского (В. В. Данилов)
пространственно-временной организации (Д. С. Лихачев,
Н. М. Чирков), функциональное значение некоторых сюжетно-
композиционных элементов, в особенности сна (Л. П. Гроссман,
Р. Г. Назиров, Н. М. Чирков) и др. Концептуальное значение имеют
исследования, посвященные изучению поэтики Достоевского с точки
зрения жанра, так как именно в них формируется представление о
своеобразии романной структуры в творчестве писателя.
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Третье направление исследований, имеющих значение в
разработке заявленной темы, можно определить как отдельное
направление, представленное работами, в которых роман
«Преступление и наказание», равно как и другие произведения
Ф. М. Достоевского, рассматривается в системе историко-
литературного и историко-культурного подходов. В этом случае
онтология понимается не как основополагающая характеристика
поэтики, обусловленная самим статусом произведения искусства, а
как предмет художественного изображения в творчестве
Достоевского. Религиозный аспект онтологической тематики
рассматриваются в статьях Н. Ф. Будановой, В. В. Дудкина,
В. Н. Захарова, Г Ф. Коган, К. Степаняна, Б. Н. Тихомирова,
Е. А. Трофимова и многих других современных исследователей. При
этом прослеживается тенденция к обобщающему толкованию
религиозных воззрений писателя на материале нескольких
произведений.

Целостную интерпретацию романа «Преступления и наказания»
в аспектах онтологической тематики дает Б. Н. Тарасов.
Произведение рассматривается под углом зрения, обусловленным
установками, предваряющими работу: «Художественную и
философскую методологию писателя можно характеризовать как
пневматологию, в которой истинное значение психологических,
экономических, эстетических и иных проблем раскрывается в
сопоставлении с тем или иным основополагающим метафизическим
образом человека...  [5, с. 81]». В соответствии с этим, в основу
анализа романа «Преступление и наказание» положено
представление о вечном противоборстве «ветхого и нового человека,
Адама и Христа [5, с. 154]», один из которых олицетворяет
испорченную грехом «натуру», другой – идеал братства и
всепрощающей любви. Адам, выразивший желание «свободной
воли» и стремление стать «как боги», в исторической памяти
сохранился как «закон Я», Христос живет в народном сознании как
«закон любви». Весь психологический процесс Раскольникова
интерпретируется как борение этих противоположных начал.

Работа Б. Н. Тарасова, рассматривающая роман исключительно
в аспектах проблемно-тематического содержания, представляет
интерес с точки зрения заявленной темы, так как в ней, в отличие
большинства современных исследований о Достоевском,
художественная онтология анализируется в широком историко-
культурном контексте. В этом смысле она продолжает лучшие
традиции советского достоевсковедения.
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проволік його далеко, назавжди залишивши шрами. Такі обставини
сприяли формуванню своєрідного характеру Паласьйо, людини
сором’язливої, але й твердої в обстоюванні своєї позиції. П. Паласьйо –
помітна фігура в громадському житті Еквадору. Він був відомим
адвокатом, викладачем, а потім деканом філософського факультету
університету в Кіто, публікував філософські праці. У студентські роки
Паласьйо разом із друзями заснував  щоденну газету лівого напрямку
«Картель», у якій відстоював необхідність створення в Еквадорі рад
робітників, солдатів та селян, а в подальшому був активістом
соціалістичної партії. Останні вісім років життя П. Паласьйо були
затьмарені божевіллям, спричиненим тяжкою хворобою: письменник
постійно перебував у клініці, де й помер на руках у дружини.

Активний учасник лівого руху, Пабло Паласьйо заперечував
буржуазні вартості й вульгарність еквадорського повсякдення, але
в його творчості така позиція вилилася не в створення соціально-
викривальних картин, а в прагнення зруйнувати форми, естетику й
мораль традиційної прози. За висловом Д. Аравхо, Паласьйо поставив
перед собою мету „зруйнувати, дискредитувати реальність” [3, c. 19],
а за словами самого письменника – “запросити [читача] до нудотності
нашої дійсності” [4, c.52]. Але загальна революційно-риторична
тональність літератури 1920-х років не давала можливості одразу
сприйняти творчість П. Паласьйо, який показав зворотній бік
психології суспільства й повів мову про надто неприємні речі.
Незвичний стиль П. Паласьйо перешкоджав усвідомленню його
одним із зачинателів довгоочікуваного соціального критицизму і з
боку тих, хто прийшов у літературу трохи пізніше.

На думку Паласьйо, традиційна література спотворює життя,
помічаючи лише значні події, тоді як насправді воно складається з
монотонних дрібниць, запаморочливої повсякденності, а сни,
божевілля – це не що інше, як частина реальності. Звідси поява у
Паласьйо таких персонажів, як гомосексуаліст або людожер, які, згідно
з Б. Каррйоном, є цілком логічними у своїй поведінці, бо авторові
вдається створити відчуття “нормальної ненормальності” [2, c. 102].
Звідси “інфрареалізм” (у термінології Х. Ортеги-і-Ґасета [1, c. 259-260]),
відсутність розвитку подій, різкі зміни теми, роздумів, заплутані
відгалуження до побічних тем, міркування щодо сутності й завдань
сучасного літературного твору, глузування над традиційним стилем („У
сучасній комедії автомобіль є вельми значущим персонажем; тому тут
і під’їхав автомобіль” – фраза з оповідання «Сеньйорo!» [7, c. 57]), чорний
гумор, ґротеск, абсурд. Проза Паласьйо подекуди нагадує твори
сучасних йому ґрандів європейського авангарду, але питання про
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Творчiсть Пабло Паласьйо
та становлення авангардистської прози в Еквадорi

В українському літературознавстві у поле зору дослідників
латиноамериканської літератури досі не потрапляла проза
латиноамериканського авангардизму. Тим часом, тенденції розвитку
сучасної літератури засвідчують, що красне письменство
постмодерної доби широко використовує елементи поетики, відкриті
ще в 20 -30-х роках ХХ ст. Це яскраво демонструє сучасна українська
література, спонукаючи відтак до глибокого теоретичного
осмислення, наслідком чого є широкий спектр публікацій. Проте
іспаномовні літератури, зокрема періоду авангарду, ще залишаються
поза увагою нашого літературознавства, хоча з’ясування
постмодерного контексту й авангардних джерел творчості таких
майстрів латиноамериканської прози, як кубинець Ґ. Кабрера Інфанте
(1929-2005), чилієць Р. Боланьо (1953-2003) або перуанець А. Брайс
Еченіке (1939) є одною з найпривабливіших тем для зарубіжних
латиноамериканістів.

 Серед найцікавіших імен латиноамериканської прози 20-30-х рр.
перебуває еквадорець Пабло Паласьйо (Pablo Palacio, 1906-1947); йому
присвячена значна кількість досліджень (див. бібліографію), серед
останніх – праці С. Мансоні, Ґ. Саласара, A.Е. Паласьйос; на окрему
згадку заслуговує видане 2006 року повне коментоване зібрання його
творів під редакцією Р. Переса Торреса. Однак українські дослідники
ще не бралися за осмислення його творчості. Усе зазначене вище й
зумовлює актуальність цієї статті, метою якої є визначення місця й ролі
П. Паласьйо в розвитку еквадорської літератури з урахуванням ширшого
латиноамериканського контексту та окреслення основних рис його
поетики та художньої ідеології.

Пабло Паласьйо був позашлюбною дитиною жінки з добропристойної
провінційної родини. Аби приховати “безчестя”, хлопчика всиновив
дядько, що й виховував його аж до університетських років. Пабло
успадкував материне прізвище, і коли вже повнолітньому парубкові
його розкаяний батько запропонував своє, обурений Паласьйо
відмовився. У трилітньому віці Пабло впав у бурхливий ручай, потік
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оповідача з індіанським первнем [11, c. 733]. Таким чином Паласьйо
торкається й расизму, притаманного еквадорському суспільству.

Ще зловісніше звучить оповідання «Людожер». Спочатку
змальовані відвідини в’язниці групою студентів-кримінологів. Студентам
та всім охочим демонструють людожера за ґратами. Злочинець, Ніканор
Тіберйо, двадцяти п’яти років, вийшовши з трактиру після вечірки з
друзями, чує запах свіжого м’яса, раптом відчуває садистичні бажання
та, прийшовши додому, накидається на дружину, відкушує в неї шматок
грудей, а тоді починає пожирати немовля-сина, якого ледве встигають
урятувати сусіди. Але, як і в попередньому оповіданні, патологічний
випадок обрано лише приводом для епатажу.

Перед описом обставин злочину оповідач зазначає, що, всупереч
викладеному в лекціях, людожер виглядає не монстром, а пасивним
ідіотом, схожим на дитину. Студенти кепкують із нього, проте
відвідувачам здається, що злочинець може зламати ґрати та з’їсти
їх, і, як зауважує оповідач, „вони заслугували на це, отакі жорстокі!”
[7, c. 28]. Оповідач не радить читачеві наближатися до ґрат, інакше
можна позбутися носа, тут-таки починає сміятися з вигляду безносої
людини, потому заспокоює читача, заявляючи, що бреше й жартує.
Оскільки людожера годують у в’язниці сирим м’ясом (аби не мучити
вегетаріанською їжею!), оповідач питається, чи, бува, не куштував
такого й читач, це ж бо – ніби скуштувати плід просто з дерева. Урешті-
решт він виправдовує злочинця, бо чи може бути винним той, у кого
батько – різник, а мати – акушерка, хто пробув у череві одинадцять
(!) місяців і лишився сиротою в десять літ. І приголомшливий висновок:
„Бути людожером – те саме, що бути курцем, або педерастом, або
мудрецем” [7, c. 29]. Змалювавши патологію як норму (воднораз
відгородившись від цієї ідеї стильовою грою), Паласьйо лише нагадує
суспільству, що жорстокість дійсно є для нього нормою – з
хронологічно близьких до життя письменника подій досить згадати по-
дикунському звіряче вбивство натовпом опозиційного генерала
Е. Альфаро (1912) та масовий розстріл робітничої демонстрації у 1922 р.

У той же час це оповідання виявляє цілу низку архетипних рис.
Батько Ніканора пив шість днів, а на сьомий, „котрий, строго кажучи,
був днем відпочинку, спочив навіки” [7, c. 30] (травестія біблійної
книги «Буття»),  Ніканор – немов “той, хто пожирає те, що створює”
[7, c. 32] (грецький Хронос), а троє представників родини Тіберйо
носять те саме ім’я (Трійця).

Важлива латиноамериканська константа – неподолана
роздвоєність національного буття – проявляється в знятому вигляді
й у оповіданні «Двоєдина жінка», де відтворено гіпотетичні

безпосередні впливи на нього досить складне: з одного боку, близькі
друзі стверджували, що письменник майже не був знайомий з цією
літературою, а з другого – він добре знав французьку мову, перекладав
філософські статті й міг читати ці книжки.

Ранні оповідання П. Паласьйо, в яких відчувався вплив
іспаноамериканського модернізму й пізнього романтизму, з’являлися
в журналах, починаючи з 1921 року. В 1927 р. вийшла його перша
книга – збірка оповідань «Людина, забита копняками» (Un hombre
muerto a puntapies). Тексту передують авторські слова: „В операційних
рукавичках, я зліплюю маленьку кульку з бруду передмість. Пускаю
її котитися по цих вулицях: ті, хто затулить собі носа, либонь
уважатимуть її плоттю від плоті своєї” [7, c. 20]. Ці слова виразно
засвідчують прагнення автора шокувати публіку. Збірку розпочинає
однойменне оповідання, чий зміст дає ключ до розуміння всієї
творчості Паласьйо. Один читач газети, прочитавши інформацію про
нерозкрите вбивство копняками людини, про яку відомо лише те,
що вона була „розпусна”, очікує на продовження матеріалу в
наступному числі. Не знайшовши продовження у свіжій газеті,
оповідач рушає за роз’ясненнями до поліції, де йому теж не можуть
повідомити нічого конкретного. Відтак він моделює у своїй уяві гадану
історію випадку, яку ми й читаємо. Небіжчик виявися
гомосексуалістом, який нібито намагався розбестити хлопця й був
убитий батьком дитини, – що неабияк тішить оповідача. Нарочито
безпідставні умовиводи, глумливі фрази створюють атмосферу
„чорного гумору”, однак суть лежить глибше.

Письменник тонко глузує над психологією середнього класу, до
якого належить оповідач. Не знайшовши в газеті очікуваного, він
розташовує події на свій смак. Хапаючись за слово „розпусний”
(невідомо, звідки про це знає газета, адже про вбитого невідомо геть
нічого!), оповідач уявляє небіжчика гомосексуалістом, смакує удари
ногами в лице: „Як же мали звучати ці чудові копняки! Мов помаранча,
що розбивається від сильного кидка об стіну; мов парасоль, що,
впавши, тріскотнув шпицями; наче горіх, розколений у пальцях; або,
радше, мов зіткнення іншої жорсткої підошви з іншим носом! Ось так:
Чах! Чах! – з тривалим смаковитим проміжком” [7, c. 26]. На позір
покарано розпусту, та насправді автор оголює порочну психологію
обивателя. На довершення оповідач зазначає, що і вбитий, і
бездіяльний поліцейський, і робітник – батько хлопця – мають
індіанську зовнішність, явно відокремлюючи себе расово від них.
Отже, розпуста, репресивна сила (погорджувана, але необхідна)
та інстинктивне насильство, як підкреслив Д. Кінтеро, асоціюються в
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оповідача-протагоніста, його духовного вмирання (“я – мрець”),
зникають відчуття часу й будь-які натяки на календар. Нерозв’язні
суперечності призводять Андреса до боязні зовнішнього світу, до
актуалізації в його психіці негативного сприйняття простору,
характерного для тих латиноамериканських літературних персонажів,
які не інтегровані в латиноамериканський універсум (тобто
психологічно чужинців, не автентичних). При тому автор наголошує
на „континентальній” особливості цього сприйняття: „Рівнина була
лише великою землею з вітром. Ми, американці, не змогли ні пізнати,
ні полюбити її. ‹…› Я боюся рівнини; межа – оце моє. Тільки тут, в
оцих чотирьох стінах ми є: ти – Анною, а я – Андресом; там же ми
були якимись черв’ячками” [7, c. 107].

У свідомості Андреса виникає образ куба, в якому він живе і
який у подальшому усвідомлюється також як в’язниця. Такому
відчуттю протистоїть прагнення вийти за встановлені межі в
алегоричній главі «Повстання лісу», де деревам, що готуються до
повстання (ремінісценція з Метерлінка?), сосни заперечують: “Де
корінь зла? Чому ми тут? Ми тут як власне дерева. Зруйнуйте цю
властивість… Наш тиран – дерево” [7, c. 110]. Та за межі вийти
неможливо: протагоніста повішено серед цих дерев у приміському
гаю, огородженому й заґратованому, як тюрма. З деревом – так само,
як і з простором: негативна реалізація константи, оскільки в персонажа
розладнана психіка.

Духовна дезінтеграція, роздвоєння особистості набувають
завершення у сні, в якому Андрес, аби врятувати уявного сина від
тиранії світу, вбиває його. За це його й віддано під суд, описаний у
фантасмагоричних, кафкіанських тонах (зокрема буржуа засуджують
його за те, що він більшовик, а робітники – за буржуазність). Урешті-
решт він сам засуджує себе до шибениці. Страта може бути прочитана
і як самогубство, але смерть не зупиняє оповіді, що йде вже „звідти”,
і низка фраз, надто ж заключне речення тексту: „Таким було його
осяйне потьмарення” – дозволяють припустити не реальну смерть, а
остаточне божевілля протагоніста.

Після цієї книги Паласьйо не публікував художніх творів. Були
статті з філософії, адвокатська практика, політична й державна
діяльність, авторитет відомого інтелектуала. А. Убідья припускає, що,
подолавши своєю творчістю тугу та комплекс бастарда, Паласьйо
втратив і джерело, що живило її. Але й сприйняти норму оголено
соціального письма 30-х років він також не міг [12, c. 279]. Зі свого
боку, орієнтовані на соціальну критику письменники не сприйняли
творчості П. Паласьйо. Зокрема, його партійний товариш, прозаїк

переживання досяглих зрілого віку дівчат – сіамських близнят. Ця
внутрішньо розтерзана істота воює сама із собою, ревнує мужчину
до самої себе. У певний момент тій її половині, від якої ведеться
основна частина оповіді, здається, ніби вона має цілісну душу, але
боїться, що після смерті душа стане такою ж, як і тіло. Двоїстим є й
ставлення до неї / них з боку батьків: відраза батька і в чомусь
образливе співчуття матері. Такою психологією внутрішнього конфлікту
(в іншому, звичайно, оформленні) буде згодом наділено багатьох
персонажів еквадорської літератури.

У 1927 р. вийшла й повість «Дебора» (Debora), контрастна до
насиченої неймовірними подіями книги оповідань. Заперечуючи в
багатьох відступах правдивість „реалістичної” літератури, Паласьйо
наполягає на зображенні „маленьких реальностей”, з яких складається
справжній життєвий досвід, але які нікого не цікавлять: порвані
шкарпетки чи криворослий ніготь на правій нозі персонажа. І при цьому –
характерне для Паласьйо самопересміювання: „Натуралістична
надмірність: він подлубався мізинцем у носі” [7, c. 74]. Ніби наслідуючи
Джойса (сучасники свідчать, що Паласьйо навряд чи його читав), автор
описує блукання протягом одного дня по вулицях Кіто такого собі
Лейтенанта, зануреного в роздуми про несправджене кохання та в
сподівання на зустріч із жінкою. Це надзвичайно інертний чоловік,
заручник усталеності, який раптово й нез’ясовно помирає наприкінці.
Розвитку дії немає, текст рясніє відступами про літературу, суспільство,
кохання. Несподівано з’являються банальності як-от: “Бог – це
найдосконаліша істота, Творець і Господь Неба й Землі” [7, c. 80]. Цій
неорганічній теософській вставці вторує й винесене в назву ім’я біблійної
пророчиці, ані разу не згадане в тексті. Аби остаточно заплутати читача,
автор повідомляє про існування двох Лейтенантів – А та Б – і дає
зрозуміти, що минуло… п’ятдесят літ. Читачеві залишається тільки
гадати, щo ж саме пройшло перед ним – день чи ціле життя.

Третьою й останньою книжкою Паласьйо став роман «Життя
повішеника» (Vida del ahorcado, 1932), що має підзаголовок
«Суб’єктивний роман», яким автор ніби пояснює незвичайну для
сучасної йому еквадорської літератури структуру та ідейно-емоційну
наповненість твору. Соціальність увійшла до цієї книги і проблемами
лівого руху, і любовними стосунками, і сатирою на меркантилізм
суспільства, на університетську освіту, судову систему тощо. Та все
це існує лише у внутрішньому світі людини, яка перебуває на грані
божевілля. Монтаж образів та роздумів, за зауваженням У. Роблеса,
нагадує структуру щоденника [9, c. 191]. Попервах цей щоденник
містить згадки про конкретні дні, але в міру наростання зневіри
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Х. Ґальєгос Лара жорстко відгукнувся на вихід «Життя повішеника».
Слід зауважити, що й сам Паласьйо критично поцінував статтю
найбільшого еквадорського поета ХХ ст. Х. Каррери Андраде
«Рятуймо поезію!», яка закликала повернути в поезію вічні теми,
назвавши його „городником, продавцем моркви” [5, c. 171]. Проте
нічого політично загостреного Паласьйо не створив. Його проза
потонула в зливі ангажованої літератури 1930-40-х рр. Книгами
Паласьйо зацікавились допіру в 1960-х роках, коли вони були
перевидані й стали відомими на континентальному рівні.

Творчість Пабло Паласьйо засвідчує, що використання новітніх
на той час прийомів письма, подекуди творчо запозичених з Європи,
не уневажнювало дієвості основних констант латиноамериканського
художнього мислення: комплексу бастардизму, роздвоєності,
просторово-географічних та расових конотацій. Воднораз
своєчасному поцінуванню письменника зашкодила тодішня політична
атмосфера країни й загальна політизованість літератури. На сьогодні
залишається недослідженим, що спонукає до подальших пошуків,
як саме відкрита в 60-х роках проза майстра, попри формальне
визнання її вартісності навіть для іспаномовної прози в цілому,
вплинула на тематику й поетику сучасної еквадорської та, ширше,
латиноамериканської літератури.
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політичне безсилля, незважаючи на матеріальне і духовне убозтво, не
загинув… Жарт змінився невдовзі запалом, а в натхненній пісні
Шевченка Україна вперше по довгих віках відчула заповідь ліпшого
майбутнього, відчула, що і для неї можливим є самостійне життя,
розвиток і поступ рука в руку з іншими, щасливішими, цивілізованими
народами Європи. Але таке життя може бути тільки результатом
величезної, неустанної і свідомої своєї мети праці” [12, Франко, с.364-
365]. Проте, найбільший політичний і естетичний вплив на формування
літературної ідентичності мала і має творчість видатного сина України,
Прометея нескореної волі та Апостола народного духу Тараса
Шевченка. Проходять епохи, але ім’я Тараса – вічне. Він був, є і
буде!  Тарас Шевченко, як символ національної духовності, близький
серцю кожного українця, що живе в Україні, чи за кордоном… Він
близький і людям інших національностей, які полюбили українську
землю і її народ, що прийняла їх у своє серце з усіма болями і
стражданнями, та шуканнями своєї долі.

Недовге й стражденне життя і яскрава поетична й художня його
творчість – це приклад самовідданого і героїчного служіння своєму
народові. Т. Шевченко розбудив і духовно збагатив своїм словом ново-
народжену українську націю. Ця нація духовно мужніла не внаслідок
покори, а безнастанної боротьби з опольщенням, онімеченням, не ка-
жучи вже про варварськи агресивну русифікацію. Він підніс українсь-
ке письменство до рівня загальнолюдських ідеалів, став символом
нашої незалежності. Для багатьох поколінь українців Тарас Шевченко
асоціюється  з Батьківщиною та є її символом. З гнівом і болем дорі-
кав поет своєму братові-українцеві, що догідливістю своєю, принизли-
вим підлабузництвом викликав лише зневагу. І сьогодні боляче читати
деяких “цінителів” – творчості Тараса Шевченка, що з велеречивою
амбітністю механічно повторюють чужі істини, зневажаючи поета: “Кож-
ну постать можна критикувати. Але то має бути висока культура думки,
яка може будити думку в читача…” [10, Сверстюк].

Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять лукаві і в огні
Її окраденую збудять.
Ох, не однаково мені, – писав поет.

Творчість українського народного поета відіграла величезну роль
у розвитку української культури, стала невід’ємною її частиною. Твори
Кобзаря видаються в перекладах на десятки мов зарубіжних країн,
збільшується з року в рік кількість видань про життєвий і творчий
шлях Т. Шевченка, в яких шевченкознавці досліджують окремі
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Родинний архів бібліографічної Шевченкіани
Історична пам’ять тісно пов’язана з проблемою культурної

ідентичності української нації. На формування літературної ідентичності
в окремі періоди історії впливали різні фактори: мова, релігія, культурні
пріоритети. “Наша земля. – стверджував Є. Маланюк, – протягом довгих
століть належала до антично-грецького кругу, до кругу античної культури
Еллади – родовища пізнішої культури і Риму, і європейського Заходу.
Отже, знаходилася в крузі великої, в своїм універсалізмі,
неперевершеності, властиво, єдиної культури, до якої належав
старовинний світ, з якого витворилася геть пізніше західня культура,
вся західня культура, вся західня цивілізація сучасна і все те, що нині
називаємо європейською культурою”[3, Маланюк, с.12]. Візантійська
література, тісно пов’язана з античною та східними літературами
протягом ряду віків, мала великий вплив на  письменство Київської
Русі. Серед пізніх рукописних списків, відомих в Україні, на початку ХХ
ст. був список “Бджоли”, складений С. Щегловою. Мотиви збірника
використовував у своїй творчості І. Франко. “Такі збірки мали чимале
культурне і літературне значення. Вони хоч трохи розширяли круг тем
наших старих книжників та їх світогляд поза межі церковного писання,
підсували їм взірці, форми і гадки, а при тім давали змогу повеличатись
при нагоді цитатами з різних християнських і античних письменників,
котрі вони знаходили в таких збірках” [1, Грушевський, т. 2, с. 37].
Перекладаючи твори візантійських письменників,  автори давали їм
нове життя, наповнюючи їх реальними подіями, елементами звичаїв,
побуту, обрядів і вірувань давньої Русі.

Кінець ХVI – перша половина XVII ст. – надзвичайно важливий період
в історії України і тісно пов’язаного з ним розвитку літератури. У цей
період, як і в часи Київської Русі, православна Церква залишалася
синоніном культури, єдиним інститутом вираження самобутності
українського народу. Це – час пробудження національної свідомості,
героїчної боротьби українського народу проти іноземних поневолювачів,
соціального та національного гніту. Саме ці процеси вплинули і на
відродження української літератури, яка мала семивікову історію: “…
руський народ, всупереч тяжкій долі…, незважаючи на повне
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артистично зворушливо читала твори Т. Шевченка, але й багато
розповідала легенд і міфів про Кобзаря. “Кобзар” в маминій сім’ї був
найдорожчим скарбом. В роки війни село Черемушне Харківської
області, в якому мешкала родина, знаходилося неподалік від річки
Сіверський Дінець. Воно було ареною бойових дій. Весь невеличкий
скарб сім’ї, серед якого був і “Кобзар”, був закопаний у схованку.
Після звільнення Харківщини 23 серпня 1943 року за завданням
директора Зміївської середньої школи, мама проводила бесіди на
своїй “десятихатці” з жінками, чоловіки і сини яких були на фронтах.
Мета цих бесід – розповідати про події на фронті, але поруч з цим
мама читала твори Т. Шевченка (“Кобзар” уцілів), і збірку віршів
К. Симонова “Жди меня” (1943), яку подарував мамі солдат. Такі
бесіди проводилися в суботу і неділю. Ці зустрічі з односельцями,
мабуть, стали причиною того, що мама, склавши іспити до Харківського
медичного інституту, забрала документи, і вступила до Харківського
бібліотечного інституту, пов’язавши свою долю з популяризацією творів
художньої літератури, і, зокрема, творчості Т.Г. Шевченка.

Працюючи в Державній Республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС
(нині – Національна парламентська бібліотека України) на посаді
старшого бібліографа по роботі з художньою літературою, Рева Н.М.
безпосередньо була пов’язана з Читачами і Книгою. Оскільки
Бібліотека була організаційним, координаційним і методичним центром
бібліотек України, нею складалися різноманітні  бібліографічні
матеріали та методичні рекомендації для бібліотек Республіки з
індивідуального керівництва читанням, масової роботи з  творами
художньої літератури, де чільне місце займали твори Т.Г. Шевченка
та література про нього. Пізніше бібліотека започаткувала на допомогу
бібліотекарям видання “Календаря знаменних і пам’ятних дат“, де
щороку в першому кварталі вміщувалася біографічна довідка про
життєпис Т. Шевченка, список видань його творів і літератури про
нього, та різні поради, як проводити індивідуальні та масові заходи з
метою популяризації творчості Кобзаря.

 Традиції батьків продовжую і я, донька Рева Лариса Григорівна
[7]. Працюючи завідуючою шкільної бібліотеки та вчителем української
мови та літератури, ми плекали Шевченкове слово не лише на уроках
української мови та літератури, а й у копіткій позаурочній роботі. З
1993 р. – вона працює науковим співробітником Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України.

Практична робота Г.С. Реви, Н.М. Реви, Л.Г. Реви стала основою
монографій і статей, в яких обов’язково присутня творчість Тараса
Шевченка.

проблеми творчості письменника, його значення для розвитку світової
культури. Допомогти читачам орієнтуватися в цьому потоці літератури
покликані різноманітні бібліографічні посібники. Бібліографічні
матеріали, присвячені Т. Шевченкові, мають на меті реєструвати і
рекомендувати читачам твори поета та матеріали про його життєвий
і творчий шлях. Шевченкіана є однією з найбільш розроблених галузей
української літературної бібліографії. Над бібліографуванням творів
Т. Шевченка і літератури про нього в різний час працювали багато
вітчизняних і зарубіжних бібліографів: І. Франко, М. Комаров,
В. Межов, М. Яшек, Ю. Меженко, І. Бойко, Ф. Сарана та інші.

Наша стаття на прикладі покаже, яке місце в житті сучасників
займає творчість Тараса Шевченка.

Протягом віків серед важливих функцій літературної ідентифікації
була функція консолідуюча, що формувала історичну пам’ять, відсто-
ювала символи, реліквії, істини, краси, об’єкти поклоніння. Саме таким
об’єктом поклоніння для нашої сім’ї є Тарас Шевченко. В сімейному
архіві зберігаються праці батьків –– Ніни Максимівни, Григорія Семе-
новича та автора статті Лариси Григорівни, присвячені Кобзареві.

Мій батько, Рева Григорій Семенович [5], народився в бага-
тодітній сім’ї в м. Переяслав-Хмельницькому Київської обл.

Батькова мати, моя бабуся, Марія Макарівна, закінчила цер-
ковно-приходську школу. В сім’ї на покутті біля образів висів і порт-
рет Тараса Григоровича, обрамлений рушником, а під ним на неве-
ликій саморобній поличці лежав “Кобзар”. І кожного вечора, після
виконання всіх опорядкувальних господарських робіт, вся сім’я зби-
ралася разом, і мати при світлі каганця читала Шевченка, перепові-
дала про різні факти перебування Т.Г. Шевченка на Переяславщині..
Тепло цих Шевченківських сімейних вечорів, любов до творів Проро-
ка мій батько проніс через фронти Великої Вітчизняної війни, і через
усе своє життя, доносячи вічне і щире слово Шевченка до своїх
дітей, до своїх учнів.

Нещодавно Київський національний університет увіковічив пам-
’ять Григорія Семеновича в “Календарі-щорічнику” [6].

Моя мама, Рева Ніна Максимівна [9].  Знайомство з творчістю
Тараса Шевченка у мами відбулося дуже рано. Першим твором, який
вона прочитала (а читати навчилася ще до школи), була його “Кате-
рина”. Цей твір викликав скільки емоцій, скільки сліз, що бабуся звер-
нулася до баби Зіни, сільської “шептухи”, щоб вона “вилила” перепо-
лох у дитини.

Моя бабуся по материній лінії, Меланія Павлівна Геращенко,
закінчила Зміївську гімназію в Харківській області. Вона не лише
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найактуальніших проблем теорії і практики навчання і виховання. В
посібнику рекомендуються значимі на той час з наукового погляду
монографії, тематичні збірники, журнальні статті.

Не всі матеріали, включені до покажчика, витримали випробування
часом. З’явилися нові трактування методики, методології, з’явилися
нові автори, проте проблеми щодо забезпечення філологів
бібліографічною інформацією залишаються.Окремою персональною
рубрикою виділено в посібнику матеріали про творчість Тараса
Шевченка, які систематизовано за численними рубриками, а саме:
Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди Тараса Шевченка;
Біографічні матеріали; Життєвий і творчий шлях; Про окремі питання
життя і творчості; Про окремі твори; Ідеологічна боротьба навколо
творчості Тараса Шевченка; Майстерність Тараса Шевченка; Шевченко
і російська література; Шевченко і українська література; Шевченко –
художник; Шевченко і фольклор, музика, театр і кіно; Методика
викладання; Вивчення поетичних творів; Вивчення прозових творів;
Художні твори про Тараса Шевченка; Музеї Тараса Шевченка;
Шевченківські місця; Бібліографічні та довідкові матеріали.

У формуванні духовної культури, світогляду, переконань людини
всезростаюча роль належить художній літературі. Художня література
і літературна критика – не лише джерело пізнання реального світу,
життя суспільства й окремого героя, вони є також могутнім засобом
виховання читачів. Проте сучасному суспільству не байдуже не лише
те, як читають  люди, але й які книги вони читають, яка художня,
виховна і пізнавальна цінність літератури, що входить у коло їхнього
читання. Питання виховання культури читання набуває в наші дні
особливої актуальності, що полягає перш за все в розвитку у людини
необхідності збагачувати, поповнювати свої знання, у вихованні
уміння здобувати самостійно нові знання. Посібник Н.М. Реви
“Рекомендаційна бібліографія художньої літератури та
літературознавства” ( К., 1992. – 195 с.) є однією з перших спроб
теоретичного узагальнення наукової основи, суспільного призначення
рекомендаційної літературної бібліографії, основних шляхів і етапів її
розвитку в Україні, створення системи рекомендаційних літературних
бібліографічних посібників у країні, методики складання
рекомендаційних бібліографічних посібників з художньої літератури
та літературознавства. Посібник містить рубрику “Персональні огляди:
До 175-річчя від дня народження Тараса Шевченка”, де подано
поради автора щодо проведення такої форми роботи з читачами.

Рева Л., працюючи в Інституті біографічних досліджень – одного
із підрозділів Бібліотеки, зосереджує свою увагу на дослідженні

Більше сорока років минуло з часу виходу в світ книги Н.М. Реви
“Учитель-словесник і шкільна бібліотека”(К.: Рад. шк., 1969. – 104 с.),
а питання, підняті в ній і нині не втратили своєї актуальності. Розрахована
книга на вчителя-словесника та бібліотекаря середньої загальноосвітньої
школи. Її завдання –– допомогти їм краще організувати урочну та
позакласну роботу з літератури. Читачі знайдуть у книзі поради щодо
проведення бесід, організації книжкових виставок, літературних вечорів,
читацьких конференцій, усних журналів, літературних диспутів та інших
форм індивідуальної і масової роботи з учнями, в яких основна увага
зосереджується на творчості Кобзаря.

Тридцять років тому видано посібник Н.М. Реви  “Бібліографія
художньої літератури та літературознавства” (К.: Вища шк., 1979.
– 232 с.), в якому поруч з теоретичними постулатами говориться про
роль і значення літературної бібліографії в житті суспільства. Окремою
рубрикою виділено Бібліографічну Шевченкіану, яка є однією з
найбільш розроблених в галузі української літературної бібліографії.
В наш час вийшло багато нових бібліографічних і довідкових видань,
присвячених Тарасові Шевченкові, проте чітка система бібліографічної
Шевченкіани в зазначеному посібнику не втратила своєї актуальності,
оскільки вона фіксує видання творів Кобзаря і літератури про нього
за конкретний минулий період. Такі відомості не мають
скороминущого значення для бібліотечних працівників і студентів
спеціальних вузів, на яких і розрахований посібник.

Успішне вирішення поставлених перед словесниками завдань
багато в чому залежить від добре поставленої бібліографічної
інформації, спрямованої на надання їм допомоги в самостійній роботі
з удосконалення методичної майстерності і педагогічної кваліфікації,
бо, як відзначав Д.С. Лихачов, без належно розробленого
літературознавчого джерелознавства “неможливе, зокрема, й
зберігання нашої культурної спадщини, введення її до лав сучасної
культури” [2, Лихачев, с.64 – 65]. Саме такі завдання ставили перед
собою Н.М. і Г.С. Реви, складаючи покажчик.“Українська література:
Теорія, історія та методика викладання”(К.: Вища шк., 1987. – 254
с.). Посібник містить бібліографічні описи та характеристики видань з
теорії, історії літератури, літературної критики, методики викладання
та фольклористики.

Цей покажчик був своєрідним підсумком розвитку методичної
думки про викладання української літератури в школі та вузі.
Величезна кількість авторів, широке коло висвітлення ними
найрізноманітніших питань свідчать про інтенсивність розвитку теорії,
історії, методики викладання літератури, успішне розв’язання
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вимагає перевірки за іншими джерелами. Усе ж спогади містять такі
подробиці подій, стосунків між людьми, характерів і, загалом, дають
таке виразне уявлення про «дух часу», як ніяке інше джерело [11,
Смілянська, с. 31]. Статтю “Шевченко на Черкащині”за авторством
О. Олександріва (в спогадах сучасників,  Черкаси) з великими купюрами
було опубліковано в журналі “Україна” (1925. – №1-2. – С. 157-160).

Жодна згадана в спогаді постать, окрім  Андрія Опанасовича
Красовського (4.05.1822 – 10.06. 1868), військового та громадсько-
го діяча, підполковника, який, під впливом листування з поетом,
почав і сам писати вірші, не задокументовані в біографічних довід-
никах з шевченкознавства. Проте, оточуючи Кобзаря, вони стали
свідками спілкування з символом України.

Текст архівного матеріалу за авторством О. Олександріва «Тарас
Шевченко на Черкащині: в спогадах сучасників» (НБУВ.Інститут
рукопису. – Ф.Х. – №17886 ми опублікували в «Віснику Книжкової
палати. – 2006. – №3. – С. 47-50, оскільки він мав відмінності від
надрукованого в журналі, і тому,  зберігаючи орфографію, ми його
запропонували за оригіналом,  в додатку.

Нами підготовлено також текст і примітки до праці Д. Чижевського
“Шевченко і Штравс”, що раніше не була опублікована: Чижевський
Д. Т. Шевченко і Д. Штравс : із промови на Шевченковому святі Укр.
пед ін-ту в Празі 1925 р. [8].

 “Шевченко і Штравс: Із промови на Шевченковому святі
Українського педагогічного інституту в Празі 1925 року” – машинопис
з виправленнями рукою автора та його автографом (Інститут рукопису
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України. –
Ф.Х. – № 14827. – Арк. 1-19). Оскільки твори Д. Чижевського тривалий
час не видавалися й не популяризувалися, то закономірно, що в
більшості бібліотек України їх немає. Сьогодні потребуємо якомога
ширшої інформації про вченого та його доробок.

Штравс Давид-Фрідріх (27 січня 1808 – 8 лютого 1874 ) –
німецький філософ-ідеаліст і богослов, один із чільних представників-
молодогегельянства. Народився в м. Людвігсбурзі, богословську
освіту здобув у Тюбінгенському університеті, там же в 1832 – 1835
роках читав лекції з філософії. Основна праця “Життя Ісуса” у 2-х
томах (1835-1836) присвячена критиці догматів християнської релігії.
Він доводив міфічний характер легенд Євангелія та обстоював історичність
особи Христа. Д. Чижевський у своїй розвідці аналізує твердження
німецького філософа співвідносно зі світоглядом Т. Шевченка.

Історіософічний антропоцентризм, як вважає дослідник,
забарвлює і ставлення поета до релігійних питань. Частково ця

різних питань української літературної біографіки. Зокрема, на основі
використання архівних джерел, нею були підготовлені розвідки,
присвячені Тарасові Шевченкові.

Кожного разу, перечитуючи твори Т. Шевченка, запитуємо себе:
чи осягнемо ми  колись усю його велич? Чи знайдемо ключ до його
творів, які досі читали по – іншому?  Вдаючись сьогодні до проблеми
Тараса Шевченка в українській культурі, літературі, врешті, в
національному значенні, в статті “Тарас Шевченко і Святе Письмо” //
Ученые записки / М-во образования и науки Автономной Республики
Крым, Крым. респ. ин-т последиплом. пед. образования. – 2005.– №
2. – С. 14-16,  ми прагнули подивитися  на його творчість в ракурсі
“Тарас Шевченко і Святе Письмо”, взявши до уваги його вплив на
найбільшого поета України, і переосмислення релігійного крізь призму
його світобачення. Вдалося нам зробити це частково.

Серед найважливіших чинників, які формували поетичний талант
та світогляд Тараса Шевченка, перш за все, – Святе Письмо, народня
пісня, дума, фольклор. Саме церковні книги – Біблія, Псалтир,
Євангеліє, та ще до них “История русов” – були улюбленими”.Тарас
Шевченко у своїй творчості звертався до молитви по – різному: до
християнської молитви, як звернення – заклик до Бога, переспів чи
творче переосмислення тексту молитви, засобу іносказання, і, як
поетичного жанру: “И со святыми упокой”, “Достойно”, “Трисвятое”,
кондаки на честь Богородиці “О всепетая мати”, “Богом избранная
мати, дева отроковица”, “Акафіст пресвятій Богородиці. Ікос 10”, “Все
упование мое на тя возлагаю”, Давидові псалми, псалми Г. Сковороди
та Д. Туптала “О горе мне, грешнику сущу”, “Иисусе мой
прелюбезный”, “Слепая”, “Отче наш”, в прозі “Наймичка”, “Княгиня”
тощо. Вся Шевченкова поезія починається з діалогів із Богом.
“Розкриття дару творчого таланту, як і самого життя, Шевченко
відчував молитводіянням, бо не розривав життя і слово: вони мають
своїм корінням Слово Боже. Навіть десятирічну яму неволі, яка майже
зламала поета, він сприйняв як Боже випробування й, завдяки
«християнській філософії», не лише витримав її, але й виніс із неї свій
“алмаз” генія очищеним та ще довершенішим, створивши вершинні
твори –– триптих “доля, муза, слава”,  поему “Марія” [4, Плющ, с. 100].

На основі архівного матеріалу опубліковано статтю  Серед
документів, що зберігаються в архівних фондах Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, поруч з творами самого
поета, є  спогади його сучасників. Ці матеріали становлять дуже
розмаїтий матеріал… Кожен поданий у них факт несе відбиток
суб’єктивності (соціальної, психологічної, кон’юнктурної) й обов’язково



245244

прообразний аналіз літературного твору. – К.: Рад. шк., 1975;
Українська література. Теорія, історія та методика викладання. – К.:
Вища шк., 1987 (вийшла посмертно); Вивчення оповідання І. Франка
“Ліси і пасовиська” в 9 кл. // Література в школі. – 1956. – №3; Вивчення
теми “Значення української дожовтневої літератури” в 7 кл. // Література
в школі. – 1958. – № 5; Овіяні народною славою: Бібліогр. огляд
творів українських радянських письменників // Нові книги УРСР. –
1970. – № 1; Прапороносці правди і миру // Нові книги УРСР. – 1970.
– № 8 та ін.

Нагороди: “За оборону Ленінграда” (1942); орден Червоної Зірки
та медалі “За Вітчизну” (1944); “За відвагу”, “За бойові заслуги” (1944);
“За взяття Кенігсберга” (1945); “За перемогу над Німеччиною” (1945),
“250-річчя Ленінграда”, “20-річчя Вітчизняної війни” (1965), “50-річчя
Радянської Армії”.

Є посвідчення до нагрудного знаку “Учаснику операції “Нева”
(1985) на честь ознаменування 40-річчя першого удару з Оранієба-
умського плацдарму військами 2-ї ударної армії, яка проклала поча-
ток повному визволенню м. Ленінграда від ворожої блокади. Як кра-
щому воїнові Армії, командуванням частини було вручено цінні по-
дарунки: велосипед та мисливську рушницю ( від 13 жовтня 1945 р.)
(з листа військової частини, польової пошти 22366, № 1310). Пода-
рунки не збереглися.

6. Рева Л.Г.  Рева Григорій Семенович – педагог-літературозна-
вець: До 90-ліття від дня народження // Український календар – що-
річник: Українознавство К., 2010. – 244 с. – [С. 215-218] / Київський
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Центр українознавства філософ. ф-та.

7.Рева Лариса Григорівна – 7. 08. 1958, м. Київ.Бібліограф,
джерелознавець, літературознавець, педагог. Народилася в сім’ї
службовців. Закінчила Національний університет ім. Тараса Шевченка
(1982). Працювала завідуючою бібліотеки та вчителем української
мови та літератури середньої школи № 129 м. Києва. Водночас
працювала над кандидатською дисертацією як пошукач
Національного університету ім. Тараса Шевченка (кафедра теорії
литератури та компіративістики), і захистила дисертацію на тему
“Творчість Платона Воронька: Особливості поетики” там же (грудень,
1991). З 1993 р. – науковий співробітник Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського.

8. Чижевський Д. Т. Шевченко і Д. Штравс : із промови на
Шевченковому святі Укр. пед ін-ту в Празі 1925 р. / вступ, прим. та
підгот. тексту Л. Реви // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 17-21 ; № 4/5. –
С. 39 – 45. – (Написане лишається).

проблема порушувалася Д. Чижевським і в “Нарисах з історії філософії
на Україні”

В родинній бібліотеці є різні видання творів Т. Шевченка,
літературно-критичні статті та художні твори, йому присвячені. Є
довідкові видання та бібліографічні посібники. Проте, серед цих
ошатних книг, найпочесніше місце в нашій бібліотеці займає “Кобзар”.

Література
1. Грушевський  М. Історія української літератури: В 6 т.: 9 кн. –

Т. 2. – К., 1993. – С. 37.
2. Лихачев Д. О некоторых неотложных задачах специальных фи-

лологических дисциплин // Вестник АН СССР. –1976. – № 4. – С.64-65.
3. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992. – С. 12.
4. Плющ Л. Християнська філософія Шевченка // Сучасність. –

1997. – № 3. – С. 100).
5. Рева Григорій Семенович –– 19. 01. 1920, в колишньому

с. Підварки Переяслав – Хмельницького р-ну Київської обл. –
2. 04. 1987, м. Київ). Похований на Лісовому цвинтарі (№32).

Педагог – методист, літературознавець, поет, ветеран Другої
Світової війни, учасник блокади Ленінграда (1941-1944). Відмінник
народної освіти.

Народився на Київщині в родині селян-середняків. З січня 1940
р. перебував у лавах Радянської Армії. Був червоноармійцем 67
батальйону зв’язку 48 стрілецької Ропшинської Червонопрапорної
ордена Суворова 11 ступеня дивізії, Ленінградського фронту. З червня
1943 по жовтень 1945 р. – секретар політвідділу 90 стрілецької дивізії.
З червня 1941 по червень 1943 – командир відділення 69 батальйону зв’язку
90 стрілецької дивізії, Ленінградський фронт. Звільнений старшим
лейтенантом запасу 1 категорії, склад – офіцерський (політичний), рід
військ – зв’язок (військово-облікова спеціальність № 238).

З листопада 1945 по червень 1950 р. – студент Київського
державного університету ім. Тараса Шевченка (філологічний факультет).

Працював завучем, директором, вчителем київських шкіл, а також
лектором-методистом Центрального бюро Комітету культурно-освітніх
установ при Раді міністрів УРСР. Відмінник народної освіти (1961).

Автор понад 20 грунтовних літературознавчих, педагогічних та
методичних досліджень, гострих статей, бібліографічних оглядів,
рецензій тощо: Вивчення прози в школі: Посібник для вчителів. – К.:
Рад. шк., 1965; Виробниче навчання учнів: З досвіду 129-ї середньої
школи м. Києва – К., 1960 (Т-во для поширення політ. і наук. знань
Укр. РСР: Серія 10. – №37); Проблемне вивчення, цілісний і
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Гражданская война глазами обывателя
(на материале рассказов М. М. Зощенко)

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена
главным образом малой изученностью рассказов М.М. Зощенко как
свидетельства переломной эпохи гражданской войны, а также
важностью исследования механизмов реакции обывателя на
кризисные условия смены власти, которые изображены в
произведениях писателей метрополии и эмиграции.

Степень исследованности проблемы. Исследовательская
литература о М. Зощенко достаточно обширна. Она включается в
себя монографии, академические и публицистические статьи,
публикации архивных материалов и т.д. В отечественном и
российском литературоведении творчество Михаила Зощенко
рассматривается преимущественно через призму поэтики его
сатирических произведений (М.О. Чудакова [1], А. К. Жолковский
[2]), драматургии (Котова М.А.[3] ), проблемы авторской философии
(Черепанова, О. П. [4]) и др. Однако ни в упомянутых публикациях,
ни в работах западных славистов изображение писателем-сатириком
реалий гражданской войны практически не рассматривалось. Цель
настоящей публикации – проанализировать влияние конкретной
исторической ситуации (смена власти в эпоху гражданской войны)
на формирование сознания героев Зощенко и воплощение
психологических состояний личности в рассказах на «бытовую» тему.

Методологическая база исследования. В своей работе мы
частично будем опираться на компаративный анализ, а также
методологию, предложенную М. Чудаковой в книге «Поэтика
Зощенко». Нас в первую очередь интересует именно методология
интерпретации биографических фактов для объяснения текста.
Примеры использования Зощенко своей биографии в обрисовке
персонажей достаточно многочисленны, однако в рассказе
«Испытание героев» мы сталкиваемся со случаем профессиональной
разработки писателем собственного жизненного материала. По
мнению А.К. Жолковского, речь идет не столько о конкретных фактах

9. Рева Ніна Максимівна  –– 8. 05. 1929, с. Черемушне,
Зміївського р-ну Харківської обл.

Бібліограф, літературознавець, педагог, професор (з 1996 р.),
кандидат філологічних наук (з 1971 р.), громадський діяч. Заслужений
працівник культури. Народилася в селянській родині. З 1947 –
студентка бібліографічного факультету Харківського бібліотечного
інституту. З 1951 – 1965 рр. – старший бібліограф Державної
Республіканської бібліотеки УРСР ім. КПРС (тепер – Національна
Парламентська бібліотека України). 1965-1996 – пройшовши шлях від
старшого викладача до професора, працювала в Київському
державному інституті культури (тепер – Національний університет
культури та мистецтв) на кафедрі бібліографознавства та
інформаційних ресурсів. Її учні працюють на педагогічній роботі, в
бібліотеках України, Росії, Болгарії, Чехії, Сирії, Афганістану та інших
країнах світу. Серед них – 20 кандидатів наук, 2 професори, заслужені
працівники культури України.

1971 р. захистила кандидатську дисертацію в Київському
державному університеті ім. Тараса Шевченка на тему “Журнал “Життя
й ревлюція” (1925-1934) і його місце в літературному процесі 20-30-х
років”. Часопис на той час знаходився у спецсховищах. Робота
виконувалася в Інституті літератури АН України, але після закінчення
“хрущовської відлиги” в захисті дисертації в інституті було відмовлено.

Рева Н.М. – фахівець з проблем літературної бібліографії, автор
численних наукових, науково-популярних праць, що становлять
фундаментальний теоретичний внесок у розвиток вітчизняної
бібліографії красного письменства, автор методичних та
бібліографічних посібників, що не втратили свого інформаційного та
джерелознавчого значення і в наш час.

Рева Н.М. має державні нагороди. Вона – активний учасник гро-
мадсько-політичного життя України: член Ради. Брала активну участь
у виборах Президента України (2004 , 2009 рр.), мера міста.

10. Сверстюк Є. У боротьбі за істину // Сверстюк Є. Блудні сини
України. – К.: Т-во “Знання” України, 1993. – С. 264. – [256 с.].

11. Смілянська В. Біографічна Шевченкіана: 1861- 1981. – К.,
1984. – С. 31.

12. Франко І. Характеристика руської літератури XVI-XVIІІ ст. //
Європейське Відродження та українська література XІV-XVIІІ ст. – К.:
Наук. думка, 1993. –370 с. – [С. 364-365].



249248

снимает юмористическую окраску повествования, заостряя внимание
на трагизме и важности момента.

Рассказывать о геройстве на войне проще, как бы подчеркивает
автор, а вот геройство за письменным столом не всегда осознается
читателем. Поэтому ремарка: «Но, между прочим, пришлось мне
поработать и на этом чернильном фронте» [6, с. 15] позволяет
провести параллель между «безфамильным» (а, следовательно,
типичным) героем и самим писателем. Одновременно данный
подтекст излагаемых событий придает рассказу глубокий трагизм.

В рассказе автор использует прием рамочной композиции,
обрамляя главные события фактами собственной биографии, казалось
бы, не имеющими никакого отношения к истории: сообщение о своем
геройском военном прошлом, отдельная новелла о том, как работал
инструктором- «куроводом». Однако если первый элемент, как мы
уже упоминали, играет роль своеобразного эмоционального
камертона, то второй эпизод изображает последующие события в
зооморфном виде. Так, история о том, как тонули в проруби совхозные
утки, достаточно точно передает сюжетную канву следующего
эпизода – как «шли ко дну» (т.е. погибали) и «топили» других
советские служащие, оказавшиеся в условиях смены власти (пусть
и мнимой). Свидетельством такому параллелизму могут служить
следующие детали:

«…утки, более мощные и которые похитрее, – те выходят при
помощи своих собратьев по перу. Они нахально становятся другим
уткам на голову и на что попало и после прыгают на лед.

А последние утки, более растерявшиеся и которым не на что
опереться, – те, к сожалению, тонут. Они плавают подряд несколько
часов, кричат нечеловеческими голосами и после, от полного
утомления и от невозможности выйти на высокий лед, тонут» [6, с. 17].

Такое антропоморфное поведение уток позволяет увидеть за
бытовым эпизодом достаточно прозрачную аллегорию – в борьбе за
выживание в критических, «скользких» (как лед) ситуациях люди
готовы топить друг друга. Гражданская война не случайно в этом
контексте возникает дважды: «…хотя в то время кой-какой экзамен
на звание куровода мы и сдавали, однако о всех куриных тонкостях
понятия не имели, тем более что экзамены мы сдавали во время
голода, так что, собственно, даже и не до того было, не до экзаменов»
[6, с. 17]. Вторая реалия из прошлого – опять-таки факт биографии
рассказчика: «человек вы, без сомнения, в своем деле весьма
опытный, ценный и понимающий, даже были ранены в начале
гражданской войны» [6, с. 18]. В 1918 году, несмотря на болезнь,

биографии автора, сколько об особенностях его психологического
склада, более абстрактных и менее уловимых, но вдвойне
релевантных для писателя, сосредоточенного на «душевной»
проблематике. [2]

Гражданская война возникает в творчестве М. Зощенко
неоднократно – но только эпизодически. Так, в рассказе «Двадцать
лет спустя» мы встречаем беглое упоминание: «пути к Одессе
отрезаны фронтом гражданской войны…», однако именно безличное
«отрезаны» позволяет увидеть сходство в восприятии данного
исторического события с позицией эмиграции. В другом рассказе
М. Зощенко – «Испытание героев» – гражданская война также
выступает достаточно важным фоновым элементом наррации,
проясняющим ряд обстоятельств. Во-первых, это один из немногих
рассказов, в которых, по словам М. О. Чудаковой, «Рассказчик,
сохранивший прежнюю языковую маску, отождествлен с «автором»,
литератором, заговорившим от первого лица» [1, с. 116]. Рассказчик
начинает не с основного конфликта, а с обстоятельств личной жизни:

«Я, товарищи, два раза был на фронте: в царскую войну и во
время революции, в гражданскую. Воевал, можно сказать, чертовски.
Однако особых героев я не знал» [6, с. 15];

«Нет, я никогда не был любитель работать в канцелярии! Мне
завсегда хотелось найти более чего-нибудь грандиозное – какой-
нибудь там простор полей, какие-нибудь леса, белки, звери, какой-
нибудь там закат солнца. Хотелось ездить на велосипедах, на
верблюдах, хотелось говорить разные слова, строить здания, сараи,
железнодорожные пути и так далее и тому подобное.

Нет, я не был любитель перья в чернильницу макать.
Но, между прочим, пришлось мне поработать и на этом

чернильном фронте.
Меня заставил пуститься на это дело целый ряд несчастных

обстоятельств» [6, с. 15].
В первом случае мы наблюдаем практически полное совпадение

обстоятельств биографии М. Зощенко и его героя. В 1915 году
Зощенко добровольцем ушел на фронт, командовал батальоном, стал
Георгиевским кавалером [5]. Эпитет «чертовски» (воевал) также
вполне применим к автору, получившему военные награды за
смелость и участие в боевых действиях. Однако в контексте всего
рассказа признание собственного геройства кажется достаточно
необоснованным (на первый взгляд). Однако упоминание о том, что
были герои и в тылу, позволяет рассматривать последующие события
с точки зрения именно военных действий. Данное обстоятельство
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властей (да и от нас, читателей) свое прошлое и надежды на
будущее, свое отношение к происходящему. Он говорит о пьянстве
и дебоширстве, об обысках и арестах, взятках и откупах, которые
практикует контрразведка: «Старым запахло, и очень даже» [7, c.
65]. Вот этот-то возврат к уже пережитому ужасу, по мысли В. Корсака,
и составляет главную опасность и страх новой власти.

В своем рассказе Зощенко также акцентирует внимание на
чувстве страха и панике: «Белый же фронт, действительно верно,
был от нас не очень далеко. Нет, он до нас не дошел. Но пока что он
подвигался, и даже одно время мы ожидали падения города Арюпино,
Смоленской губернии.

И чем более, знаете, подвигался белый фронт, тем ужасней был
наш военный комиссар Шашмурин.

Он очень всех ругал последними словами, волновался и
выспрашивал каждого – какие кто имеет мысли и кому больше
сочувствует – коммунистическому ли движению во главе с III
Интернационалом или, может быть, дворянским классам» [6, с. 19].

В почти документальной наррации В. Корсака мы находим
сходную ситуацию, когда раненный герой сталкивается с
бюрократической машиной новой власти (симтоматично, но уже
упоминавшийся нами А.К. Жолковский называет в числе популярных
зощенковских инвариантов «военные травмы», а также «боязнь
власти»), оказывается в ситуации угрозы жизни (котнтрразведка
белых также подозревает его в шпионаже), видит, как меняется
психика еще недавно спокойных обывателей ввиду близкого
наступления красных. Если вначале автор рисует праздничную толпу,
то позже – это напуганные возможным возвращением красных
горожане. Причем это не только реальная картина, а апокалиптическая
сцена исхода.

Герои Зощенко, в отличие от произведения Корсака, где
фигурируют «горожане», «толпа», немногочисленны. Их десять,
включая рассказчика, однако мы узнаем позицию только
шестерых – остальных спросить не успели. Однако то, что автор
стремится к постоянному обобщению, позволяет утверждать, что и
в реакции шестерых на возвращение «дворянской власти» отражена
типичная психология обывателя: «Но, конечно, все уверяли его в
полной своей преданности, божились, клялись и даже оскорблялись,
что на них падает такое темное подозрение» [6, с. 19].

Следующие типы реакции представлены в таком виде (причем
немаловажным нам представляется деноминизация всех героев):
«Трое говорили неопределенные слова, моргали ресницами и

Зощенко ушел добровольцем в Красную Армию и воевал на фронтах
Гражданской войны до 1919 года. Следующее уточнение –
«служащие, которые были нервные и панически настроены и каждый
день ожидали падения большевизма» [6, с. 19] – также точно
передает обстановку нестабильной власти. Таким образом, на
композиционном уровне Зощенко прибегает к параллельному, а не
контрастному сопоставлению двух тем – война и мир, которые
взаимно уточняют друг друга.

Вторая особенность данного рассказа раскрывается наиболее
ярко в ключевом эпизоде, повествующем о жестоком эксперименте
комиссара Шашмурина, который захотел проверить работников
канцелярии, кто из вверенных ему служащих действительно
враждебно настроен, а кто горячо сочувствует власти трудящихся.
Он уверен, что с приходом белой власти все будут гнуть перед ней
спины по-прежнему. Комиссар инсценирует спектакль со всеми
атрибутами прежней власти: сапоги, стек, дорогая одежда, громкий
крик на подчиненных. Особенно удачно передана М. Зощенко
уверенность в своей правоте «лже-дворянина»: «стоит новое
начальство в гордой дворянской позе» [6, с. 20] Отметим, что на
протяжении всей наррации практически не заметно юмористических
нот. Комический эффект не достигается: «Белый фронт был тогда
близко, и даже каждый день ждали появления неприятелей и смены
власти» [6, с. 19]. Напомним, что ранее провинность героя с утками
также воспринималась как внешняя угроза: «(…) это экономическая
контрреволюция и шпионаж в пользу английского капитала» [6, с. 18].

В данном контексте достаточно интересным нам представляется
компаративный анализ рассказа М. Зощенко «Испытание героев» и
повести В. Корсака «У белых» [7]. Рассказ писателя метрополии и
автора первой волны эмиграции демонстрируют несомненное
сходство в описании реалий «пред-времени», т.е. жизни города (у
Зощенко – Арюпино, у Корсака - Киева) в ожидании смены власти.
И хотя у Зощенко это лишь гипотетическая (однако достаточно
реальная) возможность падения существующего строя, а в
произведении Корсака – действительная смена власти белых на
власть красных, общих черт достаточно много. Повесть «У белых»
написана в эмиграции, отсюда – попытка систематизации,
объективности изображаемого. В то же время Завадский – военный,
отсюда его страстное желание разобраться в ходе вещей,
скрупулезная и наблюдательная память, стремление запечатлеть
картину происходящего наиболее объективно и точно. А еще –
рассказчик предельно честен. Он не желает скрывать от новых



253252

на изображении внешних событий, они демонстрируют основное
противоречие истории – ограниченность и в то же время свободу
личности по отношению к обстоятельствам, страх и героизм
обывателя.
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пугались. Один, скотина, начал нашептывать новому начальству о
всяких прошлых событиях и настроениях. Другой начал привирать,
что хотя он сам будет не из дворянства, но давно сочувствует этому
классу и в прежнее время даже часто у них находился в гостях и
завсегда был доволен этим кругом и пышным угощением в виде
тартинок, варенья и маринованных грибов» [6, с. 21].

Сравним у Корсака: киевская толпа восторженно встречает
петлюровских солдат у Большого театра и кричит «ура», бросает
цветы казакам добровольческой армии. Та же атмосфера преданности
и желания уцелеть любой ценой.

Данное обстоятельство позволяет рассматривать позицию
героя М. Зощенко [9]  как типичную, а изображение
психологического состояния человека в условиях смены власти
выглядит достоверно.

Авторский комментарий выражен достаточно четко, несмотря
на скрытую полемику с гипотетическим читателем: «Но дозвольте
сказать: я много видел самых разнообразных людей. Я видел
людей при обстоятельствах тяжелой жизни, знаю всю
изменчивость ихних характеров и взглядов, и я имею скромное
мнение, что Николай Антонович был настоящий мужественный
герой» [6, с.23]. Наррация от первого лица, а также множественное
число в названии рассказа (хотя герой был один) позволяют
увидеть в герое-нарраторе также внутренне твердого, верного
своим убеждениям человека, который, как и главный герой,
«работает на чернильном фронте»: «А если вы с этим не согласны,
то я все равно своего мнения не изменю» [6, с.23]. Тем самым
рассказ из бытового плана выходит на философский уровень, а к
основной теме рассказа добавляется подтема «писатель и власть»,
столь любимая М. Булгаковым и М. Зощенко. Из стороннего
наблюдателя нарратор превращается в героя и бойца, многое
повидавшего и перечувствовавшего.

Выводы. В рассказе М. Зощенко «Испытание героев»
предложена типичная модель поведения обывателя – стремление
выжить любой ценой. Анализируя феномен геройства и
предательства, автор выступает в роли судьи и летописца
происходящего. В указанном рассказе обнаруживается немало точек
соприкосновения с творчеством писателей-эмигрантов первой волны,
настолько симптоматичных и ярких, что создается цельная картина
определенного исторического момента в жизни страны. Высшую
ценность литературы и М. Зощенко, и В. Корсак находят в моральной
ответственности за произошедшее с людьми; концентрируя внимание



255254

за словами російського філософа, радше реконструюється,
відтворюється, ніж є реально присутній у матерії тексту. Оскільки
провідною рисою і філософським підґрунтям онтологічної поетики є
подив перед самим фактом буття та його конкретним просторово-
речовим оформленням, то її фундаментальною антитезою є
пов’язаність буття з наявністю та просторово-речовою визначеністю,
в той час як небуття характеризується їх відсутністю. Отже,
предметом уваги онтопоетичного методу є передусім частини тексту,
в яких просторово-речові структури проявляють себе з такою
емоційно-смисловою інтенсивністю, що можуть або певною мірою
репрезентувати весь твір як такий, або вказувати на його найсуттєвіші
моменти. Карасьов називає такі ділянки емблемами. Уважний аналіз
емблеми дозволяє усвідомити зміст тексту як органічного цілого,
зрозуміти його побудову. Шляхом порівняння емблем твору,
відшукання того спільного, що їх поєднує, можна простежити так
званий „початковий зміст”, що розгортається за посередництвом
інваріантів, або, за термінологією Л. Карасьова, іноформ. Під
початковим змістом мається на увазі його ґрунтовний, базисний
характер, вкоріненість у сюжеті, типу оповіді, всій художній
реальності. Парадоксальним чином початковий зміст певною мірою
дорівнює всьому текстові, у той же час не відповідаючи ані його
сюжету, ані його ідеї, але впливаючи на устрій як сюжету, так і на
організацію метафоро-символічного світу твору. Він є незнищенною
емоційно-смисловою структурою, імпульсом, що переходить від
тексту до тексту, набуваючи нового вигляду, імпульсом, який
природно позначений впливом особливостей персони автора, жанру,
стиля та культурної епохи взагалі. На думку Карасьова, поняття
іноформи може бути застосоване як до саморозкриття позатекстової
основи, так і до самої фігури автора, який, виступаючи як творець
вкладає у текст „свій власний вітальний зміст, свою онтологічну
проблему, перетворюючи оповідь на поле її розв’язання” [1, с. 107].

Більш призвичаєною до традиційного апарату категорій
літературознавства виглядає аналітична модель Н. Шогенцукової.
Вона базується на „міфі, символі, гротеску, алегорії, часі/просторі,
сюжеті, композиції, стилі, точці зору, інтертекстуальності, номінології,
кольорі, нумерології, пейзажі, ритмі, метафоризмі” [4, с. 22].
Дослідниця наголошує на пріоритеті художнього плану, власне
поетики, перед семантичним, вважаючи, що мова видатних
літературних митців, як і мова Священного писання, закодована у
міфосимволах та міфометафорах. Погоджуючись із запропонованим
Н. Криницькою синтезом двох наукових підходів, ми зробимо спробу

УДК 821.133.1 – 312.1 Турньє.09

Саїді Н. В.,
аспірантка кафедри зарубіжної літератури і класичної філології

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Трансформація принципу coincidentia oppositorum
у творах М. Турньє

Мішель Турньє є одним із найвпливовіших та найвідоміших у
міжнародній літературі французьких письменників другої половини
ХХ століття. Серед дослідників він вважається представником
етичного інтелектуалізму: поєднуючи питання філософії мистецтва
та найінтимніших глибин людської психіки, Турньє не лише показує
спотворену картину світу сучасного йому суспільства, але прагне
віднайти шлях до втраченої цілісності, тим самим повертаючи
французьку літературу до актуальних духовно-моральних
філософських проблем.

У західному літературознавстві творчість М. Турньє інтенсивно
вивчалася з 70-років минулого століття. Серед найвідоміших дослідників
А. Булум’є, Ф. Мерльє, С. Костер, К. Девіс, К. Клеттке, К. Фергюсон,
Л. Кортальс-Альтес, М. Купман-Турлінгс, М. Вортон, Е. Вілсон,
К. Андерсон, В. Клунан, В. Редферн, В. Туманов, С. Постюмюс,
С. Петі. Попри скептичне ставлення письменника до психоаналітичних
досліджень, більшість західних науковців скеровують свої пошуки саме
у цьому напрямку, розкриваючи теми нарцисизму, конфлікту
особистості, едіпового комплексу, маргінальності, тощо. Іншим
популярним методом дослідження прози Турньє можна вважати
міфокритичний аналіз, до якого долучилися і російські літературознавці,
зокрема Є. Моттіроні. Останнім часом з’явилися цікаві інтерпретації в
царині екокритики, найвідомішими з яких є роботи С. Постюмюс.

З огляду на специфіку філософської прози, яка постає як модус
буття автора, нам здається виправданим і доцільним застосування
відносно молодого літературознавчого методу, що дістав назву
онтологічної поетики. Літературознавці поділяють її на декілька
напрямків: 1) герменевтична, або феноменологічна онтопоетика
Л. Карасьова; 2) персоналістична онтопоетика В. Федорова;
3) міфосимволічна поетика Н. Шогенцукової. Крім того, існує
дисертація української дослідниці Н. Криницької, де вибудовується
певний синтез феноменологічного та міфосимволічного підходів через
теорію метафоричного символу С. Ленгер.

Суть методу іноформного аналізу, запропонованого
Л. Карасьовим, полягає у роботі зі специфічним шаром оповіді, який,
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самі пухкі щічки, рожеві губи, блакитні очі та золоті кучері, але схожа
вона вже не на десятилітню дівчинку, а на кам’яного хлопчика з саду
Каміко. Коломбіна, яка стає то Коломбіною-Арлекіною, то
Коломбіною-П’єреттою. До речі, використовуючи термінологію
Карасьова, можна сказати, що її сукня стає її іноформою. Спершу
біла, потім різнокольорова, на момент повернення Коломбіни до міста
і дому П’єро вона втрачає будь-які фарби: Коломбіна розчиняється
в інших персонажах комедії дель арте, її символічне нове народження
відбувається у вигляді булочки, випеченої П’єро.

Семантичне оформлення „дзеркальної теми” відбувається через
речові деталі, як, наприклад, окуляри Рафаеля. Вони відокремлюють
його світ мистецтва і натхненної творчості, де у хоралі Баха звучить
радість Бога-Творця, від світу, де музика принесена в жертву мамоні,
де талановитий піаніст виступає у ролі жалюгідного блазня, а сміх
глядачів нагадує регіт Сатани.

Метафоричний символ м’яса завжди супроводжує архетипний
образ Людожера, який ми вважаємо уособленням інфернального у
французькій літературній традиції взагалі і зокрема у прозі Мішеля
Турньє. Згадка про м’ясо завжди несе негативні конотації. Можна
згадати низки ковбас, які мав вивернути спаплюжений рояль Рафаеля
наприкінці клоунади, порівняння жінкою-фотографом Веронікою
людського тіла з м’ясом (тут варто зазначити, що з часів написання
„Вільшаного короля” образ фотографа у Турньє нерозривно пов’язаний
з образом Людожера), бенкет у Ірода з детальним описом
найрізноманітніших м’ясних страв, уявлення Мартіном оголеного тіла,
неприкритого мереживом білизни, як туші у лавці м’ясника (п’єса
„Фетишист”). Натомість символ хліба з’являється у „Каспарі, Мельхіорі
і Бальтазарі” в євхаристійному сенсі, у „П’єро, або Секреті ночі” як речова
метафора світу П’єро, який є образом творчої особистості.

Підсумовуючи вищезгадані метафоро-символічні особливості
художнього світу письменника, можна виявити певні закономірності.
Метафора дзеркала як буття окреслює кордони двох світів:
Сакрального, пов’язаного з символами хліба, образом людини-творця,
архетипальними образами ангела (як Архангел Рафаїл, Архангел
Гавриїл), фігурою дитини, тваринним світом, мотивом андрогіну; і
Інфернального, що представлений метафоричним символом м’яса,
архетип ним образом Людожера, образом людини-руйнівника. Слід
зазначити, що руйнівник у Турньє часто виступає не у прямому
значенні, але як той, хто спотворює, паплюжить, висміює, вивертає
природне, прекрасне, створене Богом. Таким чином виявляємо
вітальний зміст творчості Турньє як тугу людини за втраченим зв’язком

через дешифрацію метафоричних символів, що стали, за
визначенням А. Цуканова, формами, яким автор надає зміст
провідних і вічних питань людського існування, а також через аналіз
архетипальних фігур та мотивів виявити так званий „вітальний зміст”
творчості М. Турньє та його інваріанти, або іноформи.

Через усі твори письменника можна простежити наявність метафори
дзеркала, більшість із них містять метафоричні символи м’яса і хліба,
саду та бенкету, архетипні образи Ангела, Людожера і Блазня, мотиви
дитинства та андрогіну. Метафора дзеркала застосовується
письменником на всіх рівнях. На сюжетно-композиційному рівні можна
навести приклади з роману-притчі „Каспар, Мельхіор і Балтазар”, казки
„Амандіна, або два сади”, новели „Савани Вероніки”. Бенкет царя Ірода
і бенкет принця Таора. „Татків сад і мамин дім” і сад Каміко. Берег
Камаргу, де читач уперше зустрічає Гектора, і каплиця мальтійських
лицарів, де розташовується страшна виставка Вероніки. На
символічному рівні варто згадати сіль як речову метафору Таора, який
у соляних копальнях втілює заповідь „віддавати душу свою за друзів
своїх” і сіль як метафору світу жителів покараного Богом Содому.

На образному рівні спостерігаємо численні фігури двійників, як
позитивного, так і негативного забарвлення. Рафаель – Бенедикта у
різдвяній казці „Хай радість завжди буде з нами”, П’єро – Арлекін у
казці „П’єро, або Секрет ночі”, Жанна д’Арк і маршал де Ре у романі
„Жиль і Жанна” символізують умовну опозицію творця та його
антипода, креатора та руйнівника. У деяких героїв існує
двійник-тварина: дівчинка Амандіна – кішка Каміко, яка одночасно є
її провідником до „іншого” світу, що криється за стіною саду. Як
відомо, тема двійника – це літературний еквівалент мотиву дзеркала,
за визначенням Ю.Лотмана. Мотив андрогіну, також семантично
пов’язаний із дзеркалом, символізує парадигматичний образ
довершеної людини. Він також тісно пов’язаний з принципом
coincidentia oppositorum. Цей мотив особливо приваблював
християнських містиків, наприклад, Якоба Беме та німецьких
романтиків, зокрема Ф. фон Баадера. У французькій літературі
найвиразніший образ людини-андрогіну був створений Бальзаком у
„Серафіті”. У роботі М. Еліаде „Мефістофель і Андрогін” переконливо
демонструється, що з андрогiном у літературі пов’язується наділена
повнотою буття цілісність людини, певний етап відновлення космосу
як єдиного цілого та з ностальгією по Раю. Згаданий мотив пронизує
більшість романів, казок та новел Турньє. Як приклади можна навести
не тільки хрестоматійних у цьому сенсі „Метеорів”, але й казки:
Амандіна, яка наприкінці своєї мандрівки до іншого саду має ті ж
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Взаимовлияние документализма и художественной прозы
(на материале творчества

«новых журналистов» и «макрейкеров»)
В 60-х годах ХХ века в американской литературе заговорили о

появлении нового течения, именуемого «новым журнализмом» и
имеющего множество  сторонников и последователей как среди
известных писателей, так и среди начинающих. Возникновение
«нового журнализма» связывают с группой журналистов (во главе
которой стояли журналист Т. Вулф и профессор М. Фишвик),
экспериментировавших с романной техникой.

Актуальность данного исследования обусловливается
выявлением  некоторых тенденций, наблюдающихся в современной
американской литературе, в частности, сближения и смешения
художественных форм романа и документализма.

Целью данного исследования является изучение процесса
взаимопроникновения документализма и художественной прозы на
материале творчества «новых журналистов» и «макрейкеров».

Научная новизна публикации объясняется рассмотрением и
анализом сочетания двух дискурсов (беллетристического и
журналистского) в таких литературных направлениях как «новый
журнализм» и «макрейкерство».

«Новые журналисты» утверждали, что создали новую форму
прозаического повествования, которая соединила в себе элементы
формальной структуры романа с актуальностью и злободневностью
газетной хроники, представляя, таким образом, некий гибрид
журналистики и литературы. По их словам, литература ищет новые
средства, которые позволили бы ей включить в произведение факты
и события, убеждающие читателя в своей абсолютной достоверности.
В связи с этим, в американской литературе наметилось три наиболее
характерных и взаимосвязанных явления. С одной стороны, в чисто
беллетристическое произведение включались реальные факты,
описывались реальные люди. С другой – документальное
повествование, публицистика и журналистика начали тяготеть к
художественной прозе, использовать беллетристические приемы
письма. Наблюдалось взаимопроникновение жанров. И на стыке этих

з Богом. Основними інваріантами цього вітального змісту у
внутрішньому просторі художнього світу письменника, виступають,
на нашу думку, „синкретизм творчого і сакрального”, якому
протистоїть інфернальне як руйнівна сила; „дитинство як ідеальний
стан”, „андрогін як довершена людина”, „єдність із тваринним світом
та природою”, розподіл метафізичної природи сміху (сміх як радість
і сміх як знущання). Дослідниця Рягузова у своїй роботі, присвяченій
творчості В. Набокова, вдається до визначення дзеркала не як
мотиву його творчості, а як метафори – розгорнутої метафори дзеркала
буття у художній моделі подвійного світу. Ми схиляємось до подібного
розглядання „дзеркальної теми” у творчості Мішеля Турньє, де
дзеркало, на нашу думку, є модусом буття. Разом з тим Еліаде
зазначає, що на рівні досистемного мислення принцип coincidentia
oppositorum втілюється у спробах досягти перспективи, коли всі опозиції
розв’язуються, а Дух Зла розглядається як той, хто прокладає шлях
до Божественного Провидіння. У Турньє ми не бачимо цієї маніхейської
спрямованості. Навпаки, вельми чітко простежується опозиція двох
світів, а особливо це помітно у протиставленні Творця і Руйнівника.
Таким чином, у творчості М. Турньє принцип  coincidentia oppositorum
трансформується у diabolus simia Dei (диявол – мавпа Бога).

Спроба здійснити аналіз творів М.Турньє в онтологічному ракурсі
може бути суттєвим доповненням до досліджень західної критики,
що спирається головним чином  на психоаналітичне підґрунтя,
гендерні студії, міфопоетичний та екокритичний підхід. Іноформний
аналіз відкриває можливість повнішого розкриття персональної
онтології, міфологічного універсуму та аксіосфери творів видатного
французького письменника.
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коммуны хиппи и т. д.  Характерно, что знакомство писателей с этими
явлениями происходит, как правило, не из третьих рук, а при самом
непосредственном участии автора в описываемом событии. При этом
автор почти всегда включается в произведение; повествование
ведется или от первого лица (возникает своеобразный
автобиографизм), или от третьего (третьим лицом вновь может быть
сам автор). В зависимости от этого писатель может отстраниться от
описываемого материала, выступая в роли наблюдателя и
комментатора, либо включить себя в повествование как одного из
героев, точка зрения которого доминирует или равноправна с мнением
и позицией других действующих лиц. И автор, и материал часто
имеют равное «право голоса», одновременно являясь и объектом и
субъектом изображения. Например, новаторство Т. Капоте, в его
романе «Хладнокровно» (In Cold Blood, 1966) заключалось в том, что
сюжет основывался на столкновении с реальными фактами не
вымышленного второго «Я» писателя, а достоверного
«исторического» лица, т. е. непосредственно самого автора. Таким
образом, голос свидетеля, участника событий и повествователя
сливался и становился важным структурным компонентом
произведения.

В 60-е годы, в период усиления жесткой конкуренции внутри СМИ,
«новый журнализм» представлял собой попытку оживить
традиционную журналистику, сделать ее более привлекательной для
читателя путем насыщения и обогащения достижениями
художественной литературы, увеличивая за счет этого
художественное измерение самого репортажа.

Отвергая все рутинное, «новые журналисты» прибегают к
художественному вымыслу, поскольку именно с его помощью, по
их мнению, возможно наиболее достоверное и истинное изображение
реалий действительности. При этом они категорически отвергают
упреки своих оппонентов в уходе от истины и искажении фактов,
подчеркивая, что первейшим залогом истинности и достоверности
изображаемой ими действительности является предшествующее
процессу написания самое скрупулезное изучение фактов реальной
жизни.

«Новому журнализму» в свое время удалось заметно освежить
начинавшую явно сдавать журналистику. Новое направление
впечатляло своей субъективностью, отбрасывая правила стандартных
журналистских рассуждений. Изменился способ подачи информации
со страниц прессы и телеэкранов. Познавательный момент стал
неотделим от развлекательного. Раньше авторы и редакторы не

двух явлений возникло третье, то, что в американской литературе
определялось как «новый журнализм», где художественное
моделирование действительности осуществляется не только
основываясь на реальных фактах, но и при помощи самих фактов.
Теория этого направления была изложена в манифесте,
сформулированном Т. Вулфом в предисловии к объемной антологии
«Новый журнализм» (антология включает в себя 28 произведений
23 писателей) [8]. Вулф видит кризис современной литературы США
в забвении традиций реализма, в отчуждении от жизни, в результате
чего «все американское общество» оказывается не исследованным
писателями.

«Роман, – пишет Т. Вулф, – более не занимает в обществе того
высокого положения, которое он занимал в течение последних
девяноста лет. Отчасти в этом виноваты сами романисты, ибо они
отказались от завоеваний реализма – от точного, подробного и
нелицеприятного изображения жизни общества, нравов и так далее;
а ведь такая вещь, как реалистичность романа, в течение
длительного времени поддерживала у читателей интерес к этому
жанру» [8, с. 5].

«Новый журнализм», по мнению Вулфа, создавая новый стиль и
художественный метод, призван возродить эти самые забытые
традиции, которые помогут запечатлеть «рушащееся и дробящееся
общество» и наиболее достоверно отобразить действительность, что
в условиях явной исчерпанности многих литературных течений не
по силам больше никому. Своей задачей «новый журнализм» ставит
исследование «нравов, морали, образа жизни, отношения к миру
своих современников, которые изменили страну существеннее, чем
любые политические события» [8, с. 6].

Документ, факт – первое условие «нового журнализма» – добытые
с помощью интервью или извлеченные из писем, дневников,
магнитофонных лент или прочих документальных материалов,
становятся основой произведения не в целях противопоставления
реальности вымыслу, а с намерением зарегистрировать меняющееся
сознание страны, нации под влиянием происходящего вокруг. И это
«вокруг» включается в произведение уже не как журналистская
информация, а как типичные обстоятельства, определяющие рост
самосознания героев. Содержанием произведений «новых
журналистов» оказываются разнообразные жизненные формы
американского (и не только) общества – судьба молодежи, война во
Вьетнаме, социальные, национальные и религиозные контрасты,
политика, философия, история, искусство, наука, спорт, шоу-бизнес,
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журнализма» в необходимости вновь сделать реалистическую
литературу актуальной и интересной для читателя. Это новое
направление во многом появилось как реакция на засилье
модернистской литературы, которую Т. Вулф и его единомышленники
обвиняли в искажении действительности и игнорировании социальной
проблематики. Отсюда, возникновение предпосылок к поиску новых
форм и средств художественной интерпретации действительности
при помощи конкретных фактов, документов, изображения реально
существующих лиц и событий.

Сочетание в «новом журнализме» двух явлений, а именно
художественной литературы и журналистики, очень важно, т. к. в паре
они уничтожают недостатки друг друга и создают тот вид «новой
литературы», в котором стиль и способ повествования,
ассоциируемые с художественной литературой, помогают быстро и
легко постигнуть суть описываемого, сделав читателя
непосредственным соучастником. А это и есть сущность
журналистики.

Проба пера «новых журналистов» первоначально имела вид
статей на страницах таких изданий, как New York Magazine, Esquire
Magazine. Затем авторы стали осваивать романную форму и
выпускать свои произведения в виде отдельных книг. Хотя
представителями «нового журнализма» оказались преимущественно
молодые писатели (Джо Эстерхази, Хантер Томпсон, Реке Рид, Терри
Саверн, Джо Сэк), славу ему снискали известные американские
писатели, уже сделавшие себе имя в романном жанре, основанном
на «чистом» вымысле. В 1965 году в свет выходит так называемый
«небеллетристический» роман Т. Капоте «Хладнокровно»,
рассказывающий о реальном преступлении и его расследовании,
вплоть до казни убийц, на которой автор присутствовал лично. Книга
Т. Капоте стала новым явлением не только в творчестве писателя,
но и в американской литературе. Ее суммарный тираж превысил 4
миллиона экземпляров. В «Хладнокровно» «новые журналисты»
увидели творческое выражение своих основных теоретических
принципов, роман был объявлен первым и одним из главных успехов
школы. Несмотря на то, что вслед за Капоте этот успех повторят и
другие авторы (Норман Мейлер, Том Вулф), самым удачным
произведением «нового журнализма» многие критики до сих пор
считают «Хладнокровно».

Круг тем, затронутых «новым журнализмом», в основном касался
сфер, традиционно представляющих интерес для журналистики:
война во Вьетнаме (Н. Мейлер «Армии ночи», 1967), политические

удосуживали себя анализом чисто повествовательных приемов,
обращаясь, как правило, исключительно к научной (информационной)
стороне затрагиваемого вопроса. «Новые журналисты» же считали,
что даже к выпуску новостей можно и необходимо применять
литературный подход и успешно демонстрировали это на практике.

«Новый журнализм» стал по-настоящему передовым движением,
которое расширило риторические и литературные возможности
журналистики, помещая автора в центр рассказа, описывая мысли
героя, используя нестандартную пунктуацию и подрывая
традиционные формы повествования. Репортажи стали более
достоверными, убедительными и яркими благодаря так называемой
стратегии погружения. Ради убедительности своей статьи / репортажа
журналисты могли сесть в тюрьму (если речь шла, допустим, об
условиях содержания заключенных в тюрьмах) или некоторое время
жить бродягами на улицах Нью-Йорка, дабы достоверно, из первых
рук, рассказать читателю об этой стороне жизни города.

Появление «нового журнализма» именно в США и именно в это
время логично. Для США 60-70-е годы были периодом
экономического, политического и духовного кризиса. Война во
Вьетнаме, студенческое и негритянское движения и другие
социально-политические потрясения вызвали большой интерес
американцев к политике и общественной жизни, и, как следствие, к
документальной литературе, к отражению реального факта, к
невымышленным героям. Литература, в свою очередь, должна была
предоставить читателю новые формы, способные откликнуться на
животрепещущие события сегодняшнего дня, волновавшие
Америку. Именно документальная литература, в частности «новый
журнализм», оказалась способной удовлетворить этот интерес.

Также большую популярность документальной прозы многие
литературоведы связывают с общим кризисом творческого
выражения и с падением интереса к художественной литературе
вообще. Модернизм в свое время так яростно атаковал литературу –
сюжет, стиль, художественные средства, что к середине ХХ века
оказалось, что писать-то уже  больше и не о чем. «Формалистические
«изыски» теоретиков и практиков «нового романа» и
структуралистического «дискурса» … заметно обескровили в 60-70-е
годы живую ткань литературы…» [4, с. 18].

Ведь и сами «новые журналисты» прямо указывали как на одну
из причин возникновения новой документальной литературы на
деградацию традиционного романа, который утратил для читателей
былое очарование и интерес. А Том Вулф видел задачу «нового
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кругов общественности к различного рода злоупотреблениям и
коррупции во всех сферах общественной жизни и ратовавших за
проведение демократических реформ. Движение не было оформлено
ни политически, ни организационно. Наиболее активными его
участниками стали такие журналисты, как Стеффенс, Бэйкер, Тарбелл,
Филлипс, Синклер, Салливен, Адамс и Уайт. Они не были связаны
какой-либо политической программой, более того это были люди
весьма разных политических убеждений. Просто их объединяла вера
в социальный прогресс, в возможность разрешения социальных
конфликтов с помощью демократических реформ, но сами они не
предлагали никаких кардинальных перемен либо путей для решения
тех или иных проблем. Журналисты апеллировали к общественному
сознанию, считая какие-либо организованные действия уделом
политических деятелей. «Разгребатели грязи», даже самые
дальновидные и талантливые, разделяли веру в «исключительность
Америки», в незыблемость американской демократии – лучшей в
мире, в высокие идеалы истины и справедливости, считая их
социально-мобилизующей силой. Своей задачей участники движения
считали разоблачение коррупции в бизнесе, в муниципальных кругах,
в конгрессе и сенате. Только если разоблачать зло во всех его
проявлениях, заменить взяточников честными людьми, пробудить
совесть в бизнесменах, финансистах, государственных чиновниках,
смогли бы (по мнению «макрейкеров») восторжествовать идеалы
истины, добра и справедливости.

Сам термин «разгребатели грязи» впервые употребил президент
Теодор Рузвельт в своей речи 14 апреля 1906 года в Вашингтоне при
закладке здания Палаты представителей, ссылаясь на персонаж из
малоизвестной на тот момент книги 1678 года «Путь паломника» (Pil-
grim’s Progress), который, как заметил политик, с огромной «навозной
лопатой» всё время возится в грязи, не замечая над своей головой
прекрасного сияющего небосвода, игнорируя предложенную ему
«божественную корону» и не отрывая пристального взгляда от
нечистот под его ногами: «Разгребатели грязи часто необходимы
для блага общества, но лишь при условии, что они понимают, когда
нужно перестать копаться в грязи» [7, с. 246-247].

1900-е гг. отмечены появлением целой группы журналов, которые
можно классифицировать как «макрейкерские», – McClure’s Magazine,
The Arena, Everybody’s Magazine, The American Magazine, Collier’s
Magazine, Cosmopolitan Magazine и др.

Традиционно начало «макрейкерства» в американской
журналистике возводится к публикациям Джекоба Рииса и Генри

разоблачения (Б. Вудворт и К. Бернстайн «Вся президентская рать»,
1976), расовые проблемы (Дж. Болдуин «Имени его не будет на
площади», 1972), молодежная культура (Т. Вулф
«Электропрохладительный кислотный тест», 1968), криминальные
истории (Т. Капоте «Хладнокровно», 1965, Н. Мейлер «Песнь палача»,
1979). «Новый журнализм» был также обращен и к менее
злободневным темам, таким, например, как финансовые рынки США,
о которых писал Джордж Гудман под псевдонимом Адама Смита
(«Денежные игры», 1969).

Главенствующее место в художественной структуре
произведений «нового журнализма» занимают конкретные факты,
документы, имеющие большое социальное значение и
затрагивающие актуальные политические, исторические и
нравственные проблемы. Большая популярность документального
жанра в Америке – следствие обострения социальных проблем в
стране и во всем мире. Причина также кроется и в специфике
американской истории. Лишенные ее как таковой, американцы с
пристальным вниманием относятся к чужой истории, события же в
собственной стране они с большим усердием трактуют как
неотъемлемую часть Большой истории Америки. Я.Н. Засурский
определил это как «настроение американской исключительности» [3].

Документализм нельзя отнести к кардинально новым явлениям
американской литературной жизни, поскольку это ее постоянная
составляющая. История национальной словесности, как и всякой
литературы, начиналась с документальных жанров. Первыми
памятниками были записки поселенцев, религиозные трактаты,
хроники и т. д. Это феномен, свойственный культурам и других стран,
отмечается критиками как специфически американская черта, т.к.
здесь он особенно стабилен и многообразен. Так, О.О. Несмелова в
своей докторской работе «Проблемы развития художественной прозы
США ХХ века в восприятии отечественного литературоведения (20-
80-е годы)» в ранг национальной особенности американской
литературы возводит «документальную традицию, документализм,
фактографичность, репортажность, синтез документального и
художественного» [5].

Наиболее ярким выразителем повышенного интереса к факту и
документу в США начала ХХ века явилось движение «разгребателей
грязи» («макрейкеров» – от англ. muckrakers), сыгравшее
существенную роль в развитии документальной литературы данной
страны. «Разгребателями грязи» называли группу писателей и
публицистов, ставящих своей задачей привлечь внимание широких
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Разоблачительный документальный материал, собранный этими
писателями и «интегрированный» в художественный текст, в свое
время повергал простых читателей, не знакомых тогда со многими
проявлениями социальной несправедливости, в шок. Произведения
«разгребателей грязи» содержали в себе большое количество
фактического материала, часто на страницах их романов
фигурировали реально существовавшие люди, типично
журналистские приемы сочетались с художественными. Поэтому
очевидно, что данное явление в американской литературе и
журналистике внесло серьезный вклад в дальнейшей развитие
документальных жанров в США, в частности появление «новой
журналистики».
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Демареста Ллойда. Джекоб Риис, корреспондент The New York Sun,
обратился к социально-публицистическому исследованию нью-
йоркских трущоб и обобщил свои наблюдения и выводы в книге «Как
живет другая половина» (1890). Факты, полученные Риисом в
результате непосредственного знакомства с жизнью и нравами
трущоб, производили ошеломительное впечатление. Т. Рузвельт
писал впоследствии, что книга Дж. Рииса стала для него
«просветлением и вдохновением, за которое я никогда не смогу
полностью выразить свою благодарность» [1].

Не меньшее значение для становления движения «макрейкеров»
сыграли статьи и книги Генри Ллойда, независимого журналиста-
реформатора из Чикаго. Ллойд впервые обратил на себя внимание в
1881 г. небольшой статьей, опубликованной в журнале The Atlantic
Monthly. В ней точно, сжато и доказательно описывались грязные
методы ведения бизнеса могущественной нефтяной компанией The
Standard Oil. Классическим произведением Ллойда стала книга
«Богатство против благосостояния» (1894), в которой рассказывалось
«как могущественные люди накапливали богатство, не стесняясь в
средствах и прибирая к рукам правительство, церковь и сферу
образования… Что бы не хотел доказать Ллойд, он убедил всех, что
можно говорить о сведениях, добытых из отчетов комиссий конгресса
и судебных бумаг, с такой ясностью и человеческой страстностью,
что сочинение на экономические темы могло стать значительным
литературным произведением и занять достойное место в литературе
идей последней четверти XIX столетия» [2, с. 75-89]. Афористичная
фраза Ллойда о том, что «свобода порождает богатство, а богатство
разрушает свободу» [6], стала девизом «разгребателей грязи».
Именно эта социальная критика всей общественно-политической
системы отличала движение «макрейкеров» от разоблачительной
журналистики предыдущих десятилетий, несшей на себе печать
политических пристрастий.

Движение «разгребателей грязи» выросло на основе традиционной
национальной журналистики, но внесло в нее качественные
изменения. Его представители опирались на присущее журналистике
стремление к сенсационности, подробной информации;
направленность их статей носила, как правило, социальный характер.
Однако деятельность «макрейкеров» не ограничивалась
исключительно журналистским опытом, в их среде создавались
романы, повести и произведения других литературных жанров
(Л. Стеффенс «Позор городов», (1904), Э. Синклер «Джунгли» (1906),
Ч. Рассел «Величайший в мире трест» (1905) и др.).
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О неовикторианстве как о явлении в английском культурном
пространстве начинают говорить в последней трети XX века, хотя
повышенный интерес к викторианской эпохе и попытки обращения к
ней в отдельных сферах жизни общества отмечались в разные годы
прошлого века.

Англичане не всегда относились к викторианской эпохе с тем
почитанием и любовью, которые мы наблюдаем сегодня. Наиболее
наглядно это проявляется в литературе, где ностальгия по
викторианской эпохе сосуществовала с негативным отношением к
викторианству. Можно говорить о критическом стремлении
освободиться от оков викторианского лицемерия, характерном для
периода fin de siecle, о ностальгическом отношении к викторианству
первого десятилетия ХХ века, об остро критическом неприятии
ханжества викторианцев приверженцами группы Блумсбери в 10-х –
30-х годах. Период 40-х – 50-х годов XX века отмечен одновременно
критикой уклада жизни викторианской эпохи и стремлением вернуться
в эту эпоху [18, p. 138; 3]. Так, Дж. Оруэлл возлагал вину за
социальные и расовые проблемы в послевоенной Британии на
английскую королеву Викторию и своих предков-викторианцев [18,
p. 138]. Дж. Осборн своей первой пьесой “Оглянись во гневе” (1956)
потряс зрителей резкой критикой английского среднего класса и его
ценностей. Современная исследовательница английской литературы
К. Каплан утверждает, что в послевоенные годы викторианство
воспринимали как удушливую, буржуазно-патриархальную,
капиталистическую эпоху [13, р. 6]. С другой стороны, английское
общество середины XX века, измотанное тяготами и безвременьем
Второй мировой войны, стало искать защиты в основательности и
догматической твердости викторианских ценностей. Писатели,
философы и историки, среди которых искусствовед Н. Певзнер, поэт
Дж. Бетджеман, критиковавшие в 20-х – 30-х годах XX века
викторианский уклад жизни, в 50-е годы приходят к восхищению его
упорядоченностью [18, p. 138]. В романах “Игра в прятки” (A Game
of Hide and Seek) Э.К. Тейлор, “Держащая сила” (The Flint Anchor)
С.Т. Уорнер, “Увитое плющом дерево” (The Ivy Tree) М. Стюарт мы
видим обращение к выдающимся произведениям викторианской
литературы – романам Дж. Остен и Ш. Бронте. Это была одна из
первых попыток придать творчеству великих викторианок новое
звучание, пересмотреть его с позиций современности [Loc. cit.]. Таким
образом, послевоенный период в Британии был отмечен первой
волной интереса к викторианским ценностям и попыткой их
возрождения в культуре и обществе.
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ТНУ імені В. І. Вернадського

Тенденции викторианского сенсационного романа
в неовикторианской литературе

В настоящей статье мы рассмотрим, каким образом
викторианский роман-сенсация, оказавший наиболее значительное
влияние на неовикторианскую литературу, нашел свое продолжение
в неовикторианском романе.

Неовикторианство как культурное и литературное явление
зародилось одновременно в Великобритании, на родине викторианства,
и в других англоязычных странах, находящихся под британским
влиянием (в том числе – и культурным): в Соединенных Штатах Америки,
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Многие из этих
государств долгое время входили в состав Британского Содружества
наций или находились в тесной связи с Великобританией. Развиваясь,
эти страны имели общую с Британией историю, близкие культурные и
социальные традиции. Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон
в романе The Diamond Age: Or, a Young Lady’s Illustrated Primer
(“Алмазный век, или Букварь для благородных девиц”), опубликованном
в 1995 году, впервые употребил слово Anglosphere, подразумевая под
Англосферой Великобританию и страны, находящиеся в сфере ее
непосредственного влияния [27, p. 373]. Понятие “Англосфера” вошло
в современный английский язык и фиксируется словарями. Онлайн-
версия словаря Merriam-Webster (2010) дает следующее толкование
данного понятия: «the countries of the world in which the English language
and cultural values predominate» [6]  (“совокупность стран, в которых
доминирует английский язык и британские культурные ценности” (здесь
и далее перевод наш – Ю. С. Скороходько)). Говоря о “британских
культурных ценностях”, господствующих в странах Англосферы и, в
частности, в Великобритании, наши современники, как и Н. Стивенсон,
подразумевают ценности и традиции, привнесенные, в первую очередь,
эпохой правления королевы Виктории. Викторианский уклад жизни, во
многом определивший суть британского менталитета полтора века
назад, остается актуальным и в наши дни. Традиции “английскости” и
“британства”, зародившиеся и укрепившиеся в викторианскую эпоху,
стали благодатной почвой, на которой в странах Англосферы
взросло неовикторианство.
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десятков лет, позволяет сделать первые выводы в отношении его
эволюции. По нашим наблюдениям, можно говорить о двух
поколениях такой исторической прозы: романы, написанные до конца
1990-х годов, и романы, созданные в конце 1990-х – 2000-е годы. Романы
первой группы мы предлагаем называть “историографическими
метароманами, обращенными к викторианской эпохе”, а второй –
(собственно) неовикторианскими романами. Следует иметь в виду, что
хронология не является в данном случае определяющей, хотя именно
она одной из первых сигнализирует о свойствах и характеристиках
романа. Основным критерием для выделения двух поколений
исторического романа, обращенного к викторианской эпохе, является
степень удаленности такого романа от принципов постмодернизма и
степень его привязанности к литературным и культурным традициям
викторианской эпохи. Если историографические метароманы,
обращенные к викторианской эпохе, в большей степени
характеризуются приверженностью принципам постмодернистского
письма, то неовикторианские романы тяготеют к викторианской и
массовой литературе. Таким образом, неовикторианский роман можно
определить как современный исторический роман, который
различными способами изображает викторианскую эпоху или
отражает викторианское мироощущение [7, p. 11].

Наиболее ярко воплощены характеристики неовикторианского
романа в романном творчестве Ч. Паллисера (“Квинканкс” и
“Непогребенный”), С. Уотерс (“Бархатные коготки”, “Нить, сотканная
из тьмы”, “Тонкая работа”), М. Фейбера (“Багровый лепесток и белый”),
М. Кокса (“Значение ночи” и “Стекло времени”), А. Фолдса
(“Оживающий лабиринт”) и некоторых других. Анализ
неовикторианского романа показал, что техника письма такого романа
формируется под влиянием приемов постмодернизма, викторианского
реалистического романа и массовой литературы. В нашей статье
мы попытаемся проследить влияние викторианского реалистического
романа на неовикторианский роман.

Викторианский роман был представлен широким спектром
жанровых разновидностей, однако не все из них остались
актуальными в современных условиях и продолжили свое
существование в неовикторианской литературе. Наиболее отчетливым
было влияние на английский неовикторианский роман викторианского
колониального романа, социального романа, романа о “новых
женщинах”, романа-сенсации и романа воспитания.

Характерной чертой викторианской культуры стало увлечение
сенсационным во всех ее сферах: в искусстве, литературе, театре.

Второй волной повышения интереса к викторианской эпохе в
британском обществе считают 60-е – 70-е годы ХХ века. Этот процесс
совпал с зарождением постмодернизма. Постмодернизм с его
отношением к истории не просто стимулировал очередное увлечение
викторианской эпохой, ее культурным и литературным наследием,
но и попытался посмотреть на викторианство новым взглядом и
переоценить его сущность и роль в британском мире. Переплетение
интереса к викторианской эпохе и постмодернистских культурных
тенденций имело решающее значение для подготовки почвы, на
которой взросло новое выдающееся явление в культурной жизни
стран Англосферы – неовикторианства. В художественной литературе
этот процесс выразился в появлении двух первых романов, действие
которых было перенесено в эпоху правления королевы Виктории, а
сама викторианская эпоха в них рассматривалась не с точки зрения
викторианского, а с точки зрения постмодернистского писателя. Это
были романы “Женщина французского лейтенанта” Дж. Фаулза и
“Широкое Саргассово море” Дж. Рис. Сегодня эти литературные
произведения относят к первым неовикторианским романам.

На подготовленной в 60-х – 70-х годах почве начинается
масштабный и повсеместный процесс возрождения викторианства,
викторианских традиций и викторианского уклада жизни. Если раньше
интерес ко всему викторианскому носил фрагментарный и выборочный
характер и проявлялся в форме отдельных несистематических явлений,
то начало 80-х годов ХХ века отмечено зарождением эпохи
неовикторианства в культурной и социальной сфере жизни стран
Англосферы. Возрождение викторианства стало требованием времени:
именно сейчас англичане снова стали испытывать особую любовь и
уважение к данному периоду своей истории. Стойкий интерес ко всему
викторианскому на протяжении последних трех десятков лет стал
основой возрождения викторианства и викторианских ценностей в
обновленной форме – в форме неовикторианства. Неовикторианство
представляет собой “второе рождение викторианства”, обращение
современного общества к эпохе викторианства, попытку возрождения
и упрочения викторианских ценностей и устоев в нем.

Неовикторианство обрело своих последователей в архитектуре,
музыке, моде и дизайне, в кино, однако особое место оно заняло в
литературе и заявило о себе появлением неовикторианской лирики,
малой прозы и неовикторианского романа. Роман стал наиболее
значительным явлением в неовикторианской литературе.

Достаточно долгая история развития исторического романа,
обращенного к викторианской эпохе, которая насчитывает более двух



273272

викторианцев, стали почвой для зарождения ньюгейтского романа,
повествующего о преступниках, заключенных в эту тюрьму, и их
преступлениях. Отличительной чертой ньюгейтского романа стало
стремление приукрасить и идеализировать образ преступника [2,
с. 20]. Несмотря на то, что ньюгейтский роман просуществовал
относительно недолго, он приобрел необычайную популярность и
оказал значительное влияние на детективную прозу викторианской
и последующих эпох [21, p. 19].

Сенсационный и детективный романы появляются в
шестидесятые – восьмидесятые годы девятнадцатого столетия. Они
наследуют традиции ньюгейтского романа, однако если ньюгейтский
роман фокусировался на самом преступлении, сенсационный и
детективный роман – на процессе его расследования [24, p. 4]. В
1860 году был опубликован ставший знаменитым роман У. Коллинза
“Женщина в белом” (The Woman in White) – роман, который открыл
серию романов-сенсаций в мировой литературе.

Сенсационный роман, возникший как явление массовой культуры,
пользовался невероятной популярностью у читателей, однако был
исключен из разряда респектабельной литературы. По мнению
литературных обозревателей, сенсационный роман носил
безнравственный характер и оказывал “растлевающее” действие на
читателя. Литературно-политический журнал Quarterly review писал,
что роман-сенсация, воздействуя на психику читателей, приводит
их в состояние крайнего возбуждения и вызывает “нездоровые
хищнические устремления” [15, p. 482-483]. Поскольку сенсационный
роман создавался в первую очередь для женской читательской
аудитории, он был, по мнению викторианских критиков, опасен еще
и тем, что рисовал “чрезмерно чувственные, эпатажные по
викторианским меркам женские образы” [9, p. 12] и тем самым
будоражил умы респектабельных викторианских девушек [20, p. 262].

Для сенсационного романа характерно использование таких
приемов, как драматизация действия, нагнетание напряжения,
сюжетные перестановки, хаотичность в изображении событий. Мотив
тайны становится для сенсационного романа сюжетообразующим
элементом. В сенсационном романе тайна была связана с уголовным
преступлением или нарушением викторианских нравственных законов
[28, p. 4] и выражалась в сокрытии каких-либо фактов биографии
героев, совершенных ими преступлений, их психологических и
нравственных переживаний и т.д. [1]. Проанализировав творчество
таких известнейших авторов сенсационных романов, как У. Коллинз,
М.Э. Брэддон и Ш. Ле Фаню, Ф.С. Швартцбах выделяет обязательные

Стремление викторианцев к сенсационности и таинственности
проявилось в возникновении трех близких жанров викторианской
криминальной и мистической прозы: ньюгейтского романа (Newgate
novel), пришедшего ему на смену сенсационного романа (sensation
novel), а также детективного романа (detective novel), вобравшего в
себя черты романа ньюгейтского и сенсационного. Эти три
разновидности викторианского романа относят к сенсационной
литературе [17, p. 703; 26, p. 251, 156, 72; 8, p. 133].

Рост и развитие больших индустриальных городов, миграция и
увеличение городского населения за счет прибывающих в поисках
лучшей жизни жителей деревень, увеличение числа безработных и
бедняков способствовали росту преступности в викторианской Англии.
Жители Лондона и других больших городов не чувствовали себя в
безопасности и страдали от убийств, грабежей и мошенничества.
Некоторые преступления, например, убийства, совершенные Джеком
Потрошителем, навсегда вошли в мировую историю преступлений.
Такие изменения в жизни общества способствовали зарождению и
развитию жанров ньюгейтского, а затем и детективного романа.

Одним из первых викторианцев, глубоко затронувших в своем
творчестве тему преступности, был Ч. Диккенс, однако его смелый
шаг не встретил понимания и одобрения общественности.
Современники обвиняли Ч. Диккенса в том, что введение
преступников в число персонажей его романов, описание их образа
жизни и преступлений, совершаемых ими, использование в романах
языка, на котором говорят лондонские низы, негативно влияет на
моральные принципы викторианцев и может способствовать
дальнейшему разложению представителей низшего класса в Англии
[25, p. 227]. Тем не менее популярность романов, повествующих о
преступниках и преступлениях, была в викторианской Англии
достаточно высока, и одной из ее причин стало то, что герои таких
романов жили и действовали бок о бок с добропорядочными
викторианцами, а будучи пойманными, нередко несли наказание в
Ньюгейте – старейшей тюрьме Лондона, известной далеко за его
пределами. Казни заключенных, совершаемые в Ньюгейтской
тюрьме, привлекали множество горожан, заранее покупавших места
на это “зрелище”, а судебные процессы широко обсуждались в
газетах и журналах, и уже в начале XIX века сложился целый пласт
фольклора, героями которого стали обитатели этой тюрьмы [11,
p. 137-138]. Именно туда за свои преступления попадает мошенник
Феджин, герой романа Ч. Диккенса “Оливер Твист”. Атмосфера
Ньюгейтской тюрьмы, то место, которое она занимала в сознании
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тех самых трущоб, где как раз в это время совершал свои
ужасающие преступления Джек Потрошитель [Ibid, p. 214-215].
Образцом детектива по праву считают Шерлока Холмса,
соединившего в себе выдающиеся дедуктивные способности,
нестандартность мышления и своеобразный подход к расследованию
преступлений.

Викторианский роман-сенсация и детективный роман оказали
решающее влияние на неовикторианский роман и продолжили в нем
свое существование в современной английской литературе.

В 1995 году К. А. Марш констатировал зарождение
неосенсационного романа (neo-sensation novel) [16, p. 101].
Неосенсационными исследователь назвал романы, написанные в
период с 1983 по 1991 годы и использующие, наряду с различными
техниками письма, повествовательные приемы викторианского
романа-сенсации. К неосенсационным К. А. Марш отнес романы
“Земля воды” (Waterland) Г. Свифта, “Светлый путь” (The Radiant Way)
М. Дрэбл, “Обладание” (Possession: A Romance) А. С. Байетт, “Тысяча
акров” Дж. Смайли (A Thousand Acres) и некоторые другие.

На первый взгляд может показаться, что целый ряд
неовикторианских романов можно назвать неосенсационными, однако
мы полагаем, что термин, предложенный К. А. Маршем, не может
быть использован по отношению к неовикторианскому роману по
нескольким причинам. Во-первых, К. А. Марш анализирует романы,
действие которых разворачивается не только в викторианскую, но и
в другие эпохи. Во-вторых, некоторые из тех романов, которые
фокусируются на викторианской эпохе, следует рассматривать как
историографические метароманы, обращенные к викторианской
эпохе, а не как собственно неовикторианские романы: младшее
поколение неовикторианского романа – (собственно) неовикторианский
роман – на момент исследования еще не оформилось.

Таким образом, понятие “неосенсационный роман”, предложенное
К. А. Маршем, охватывает обширный пласт романов, в которых
присутствует мотив сенсационности и потому в нем не учитывается
специфика собственно неовикторианского романа – переплетение
трех важных для него качеств: свойств викторианского романа,
постмодернистских тенденций и тенденций массовой литературы.

Жанровые особенности английского сенсационного романа
рубежа XX – XXI веков потребовали введения вместо термина
“сенсационный роман” нового термина, который бы более точно
выражал суть обозначаемого им понятия. Такой термин был
предложен Джорджем Лэндоу, который заявил о появлении

сюжетные признаки романа-сенсации: двоемужие, поджоги и пожары,
убийства, сумасшествие [25, p. 236]. К этому ряду следует добавить
еще одну неотъемлемую характеристику романа-сенсации:
воспринятый им от готического романа мотив сверхъестественного
[10, p. 8]. Герои романа-сенсации занимаются спиритизмом и
оккультизмом, сталкиваются с призраками, потусторонними силами
и тайнами. Обращает на себя внимание следующий факт: даже те
викторианские писатели, которые не воспринимали роман-сенсацию
как серьезный жанр и критиковали его, тем не менее использовали
характерные элементы данного жанра для стимулирования интереса
читателей и расширения читательской аудитории [19, p. 89]. В числе
таких авторов был и Ч. Диккенс, который часто использовал в своих
романах мотивы тайны и сверхъестественного.

Ч. Диккенс ввел в английскую литературу нового героя –
детектива, раскрывающего преступление. Им стал инспектор Баккет
– сыщик, распутавший убийство юриста Талкингхорна в романе
“Холодный дом”. Традицию, заложенную Ч. Диккенсом, продолжил
У. Коллинз, однако сыщик в романах У. Коллинза представляет собой
иной тип детектива: предпринимая расследование, он делает ставку
не на “работу ног”, как инспектор Баккет, а на интеллектуальную работу
[22, р. 92]. Таким образом в романах У. Коллинза подготавливается
появление принципиально новой фигуры сыщика – сыщика, чьи
дедуктивные способности поражают читателя детективной прозы
конца XIX – начала XX века.

Восьмидесятые годы XIX века ознаменовались появлением
детективного романа, пришедшего на смену ньюгейтскому и
сенсационному романам. Расцвет детективного романа приходится
на XX век, однако он был бы невозможен, если бы не был подготовлен
викторианцами А. К. Дойлем, Г. Алленом, Ф. Хьюмом и многими
другими. К. Питтард определяет детективный роман как
произведение, в котором присутствует сыщик, ведущий
расследование преступления, а результат следствия становится
известен и понятен читателю только в конце повествования [23, p.
213]. Фигура сыщика становится сюжетообразующим центром
детективного романа. Характерным признаком детективного романа
и его отличительной чертой в сравнении с романом-сенсацией
является то, что мотив тайны в детективном романе отходит на второй
план, а на первое место выдвигается расследование как таковое.
Большое значение в детективном романе имеет приключенческий
сюжет. Особую притягательность викторианским детективным
романам сообщала атмосфера лондонских трущоб конца XIX века –
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работа” мы находим восходящие к творчеству Ч. Диккенса черты
сенсационности и авантюрности: семейную тайну, тайну
происхождения Сью Триндер, сокрытое завещание. Перипетии,
связанные со зловещими и таинственными фигурами Джентльмена
и миссис Саксби, неожиданные повороты сюжета неоднократно
обманывают ожидание читателя и переворачивают его представление
о происходящих в романе событиях.

В романе “Нить, сотканная из тьмы” присутствует другой признак
сенсационного романа – мотив сверхъестественного: спиритические
сеансы, деятельность медиумов, необъяснимые проявления
потусторонних сил. Однако своеобразие неовикторианского романа
заключается, во-первых, в ироническом отношении ко всеобщему
викторианскому увлечению спиритуализмом. Неовикторианский
роман разоблачает спиритизм и представляет его читателю как
мошенническое средство манипуляции доверчивыми и
впечатлительными людьми. Во-вторых, используя мотив
сверхъестественного, автор неовикторианского романа осуществляет
попытку перенаправить взгляд читателя. Читательское ожидание,
воспитанное викторианским сенсационным романом (а он, как мы
помним, был адресован в первую очередь женщинам),  воспринимает
мотив сверхъестественного как способ испугать и заворожить. Автор
неовикторианского романа, включая такой мотив в повествование,
ставит перед собой, помимо развлекательной, и другую цель:
обратиться к рассмотрению вопроса зависимого положения женщины
в викторианском обществе. Писатель-неовикторианец предполагает,
что участие викторианской женщины в спиритическом сеансе давало
ей едва ли не единственную, призрачную возможность освободиться
от гнета патриархальных условностей.

В романе “Тонкая работа” сюжет, основанный на семейной тайне,
осложнен детективными мотивами: читатель с напряжением следит
за криминальной жизнью семьи миссис Саксби и реализацией
преступных планов Джентльмена. В этом неовикторианский роман
также схож с романами Ч. Диккенса.

Детективный жанр широко представлен в неовикторианской
литературе. Л. Джексон, писатель и исследователь викторианского
быта, создатель масштабного Интернет-проекта, посвященного
викторианскому Лондону The Victorian Dictionary, был автором серии
детективных романов, объединенных фигурой сыщика Децима Уэбба.
Уэбб – инспектор полиции, который раскрывает запутанные
преступления, совершенные в Лондоне. В образе Децима Уэбба легко
узнаются черты диккенсовского инспектора Баккета и Шерлока

неовикторианского сенсационного романа или, по-другому,
неовикторианского романа-сенсации (neo-Victorian sensation novel)
[14]. В это же время появляется и другая разновидность
неовикторианского романа – неовикторианский детективный роман
(neo-Victorian detective novel)  [12, p. 62].

Анализ показал, что никакая другая жанровая разновидность
романа эпохи викторианства не оказала такое большое влияние на
неовикторианский роман, как сенсационный роман, поэтому едва ли
не каждый неовикторианский роман можно назвать неовикторианским
сенсационным или неовикторианским сенсационно-авантюрным
романом. Проявление в неовикторианском романе качеств
сенсационного романа объясняется всепоглощающим процессом
массовизации литературы рубежа XX – XXI веков. Современная проза
с б?льшим успехом, чем это удавалось литературе прошлых
десятилетий, реализует программу постмодернизма “пересекать
границы и засыпать рвы” между элитарной и массовой литературой.
Такие характеристики авантюрного романа, как напряженная интрига,
приключения, необычные события и перипетии, занимательные
событийные хитросплетения, динамично разворачивающееся
действие, противоборство между персонажами, случайные стечения
обстоятельств, похищения и преследования, атмосфера
таинственности и загадочности [4, с. 610] неизменно присутствуют в
неовикторианском романе. К сенсационной и сенсационно-
авантюрной разновидностям неовикторианского романа можно
отнести практически все неовикторианские романы. Наиболее
репрезентативны в этом смысле романы Ч. Паллисера “Квинканкс” и
“Непогребенный, С. Уотерс “Тонкая работа” и “Нить, сотканная из тьмы”,
М. Кокса “Смысл ночи” и “Стекло времени”. В других неовикторианских
романах – “Бархатные коготки” С. Уотерс, “Оживающий лабиринт”
А. Фолдса, “Дневник Доры Дэмедж” Б. Старлинг, “Викторианская
тайна” Д. Дж. Тейлор, “Лондонская пыль” Л. Джексона и других –
присутствуют элементы романа-сенсации и авантюрного романа
(скандальная тайна, мотив сверхъестественного в соединении с
напряженной интригой, перипетиями и т. д.). Можно высказать
достаточно уверенное предположение, что на данный момент не
существует неовикторианского романа, в котором отсутствовали бы
те или иные характеристики сенсационного или авантюрного романа.

В неовикторианском сенсационном и сенсационно-авантюрном
романе признаки викторианского романа сенсации и классического
авантюрного романа обнаруживаются на уровне тематики, сюжета и
на персонажном уровне. Так, например, в романе С. Уотерс “Тонкая
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6. Anglosphere [Електронний ресурс] // Merriam-Webster Online
Dictionary. – Режим доступу : www.merriam-webster.com.

7. Bormann C. D. The Articulation of Science in the Neo-Victorian
Novel : A Poetics / C. D. Bormann. – Bern : Lang, 2002. – 335 p.

8. Dickerson V. D. Victorian Ghosts in the Noontide : Women Writers
and the Supernatural / V. D. Dickerson. – Missouri :  University of Missouri
Press, 1996. – 166 p.

9. Flint К. The Woman Reader, 1837–1914 / К. Flint. – Alderley :
Clarendon Press, 1993. – 366 p.

10. Gilbert P. K. A Companion to Sensation Fiction / P. K. Gilbert. –
Malden : Wiley-Blackwell, 2011. – 680 p.

11. Grossman J. H. The Art of Alibi : English Law Courts and the
Novel / J. Grossman. – Baltimore : JHU Press, 2002. – 202 p.

12. Hadley L. Neo-Victorian Fiction and Historical Narrative: The Victorians
and Us / L. Hadley. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. – 216 p.

13. Kaplan C. Victoriana : Histories, Fictions, Criticism / C. Kaplan. –
Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007. – 173 p.

14. Landow G. P. The Neo-Victorian Sensation Novel in 2008 : Michael
Cox’s The Glass of Time [Електронний ресурс] / G. P. Landow // The
Victorian Web, 2008. – Режим доступу : www.victorianweb.org/
neovictorian/cox1.html.

15. Mansel H. L. Sensation Novel / H. L. Mansel // Quarterly Review. –
1863. – 113. – P. 481–514.

16. Marsh K. A. The Neo-Sensation Novel : A Contemporary Genre
in the Victorian Tradition / K. A. Marsh // Philological Quarterly. – 1995. –
 Winter. – P. 99–123.

17. Mitchell S. Victorian Britain : An Encyclopedia / S. Mitchell. –
London : St James Press, 1990. – 986 p.

18. Moore G. Twentieth-century Re-workings of the Victorian Novel
[Електронний ресурс] / G. Moore // Literature compass. – 2008. – V. 5. –
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subject/literature/.

19. Moran M. Victorian  Literature and Culture / M. Moran. – London :
Continuum International Publishing Group, 2006. – 184 p.

20. Oliphant M. Novels / M. Oliphant // Blackwood’s Edinburgh
Magazine. – 1867. – 102. – P. 257–280.

21. Pikett L. The Newgate Novel and Sensation Fiction, 1830–1868 /
L. Pikett // The Cambridge Companion to Crime Fiction / [Ed. by
M. Priestman]. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – P. 19-58.

22. Pittard C. Purity and Contamination in Late Victorian Detective
Fiction / C. Pittard. – Farnham : Ashgate, 2011. – 272 p.

Холмса. Децим Уэбб распутывает убийства в романах “Счастье
мертвых” (The Welfare of the Dead), “Убийство в Лондоне” (A Metropolitan
Murder), “Убийство в Креморн Гаденс” (The Last Pleasure Garden).
Детективные неовикторианские романы держат читателя в напряжении
свойственными жанру потрясениями и разоблачениями, “ложной
мотивировкой”, используемой для отвлечения внимания читателя и
предваряющей неожиданную развязку [5, с. 127]. Специфика
неовикторианского детективного романа заключается в том, что
важную роль в нем играет пугающая и мрачная “готика”
викторианского Лондона, на фоне которого происходят убийства и
их расследование. Такой Лондон изображен серии викторианских
“грошовых страшных историй” (penny dreadful) “Нитка жемчуга” (The
String of Pearls), главным героем которой был Суинни Тодд –
викторианский цирюльник и убийца. Неовикторианские детективные
романы аллюзивно восходят, в частности, и к этой серии и ее
множественным театральным постановкам, что придает
современному роману драматизм и пугающее напряжение.

В ходе нашего исследования мы приходим к следующим
выводам: наибольшее влияние на английский неовикторианский
роман оказал викторианский сенсационный роман, что нашло свое
выражение в возникновении неовикторианского сенсационного,
сенсационно-авантюрного и детективного романа. Влияние
викторианского романа-сенсации обнаруживается на уровне тематики,
сюжета и на персонажном уровне.
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Бодлер и Гумилёв. Два взгляда на путешествие
Нынешний, 2011, год является юбилейным для обоих поэтов.

Бодлеру (1821 – 1867) в этом году исполняется 190 лет со дня
рождения, а Гумилёву (1886 – 1921) – 125 лет со дня рождения и 90
лет со дня смерти.

И поэтому мы решили посвятить памяти поэтов данное
исследование.

В данном исследовании речь пойдет об анализе стихотворений
Бодлера и Гумилёва - «Приглашение к путешествию» и «Приглашение
в путешествие». В печати кратко эту тему освятил Вяч.Вс. Иванов в
статье «Звёздная вспышка (Поэтический мир Н.С. Гумилёва)» [2].

Эти стихотворения, хоть и написаны в разное время, но
удивительно похожи. Первое – во второй половине XIX века и
включено в сборник “Цветы зла” (1854 г.), у второго – более
удивительная история. Сам автор включил его в сборник “Костёр”
(1918 г.), но при корректуре оно было выброшено, потом хотел
напечатать в сборнике “Шатёр”, и опять не удалось. Опубликовано
оно было уже после смерти поэта и вошло в “Посмертный сборник”.
Стихотворение имеет несколько вариантов. Мы будем рассматривать
более поздний вариант. Бодлеровское стихотворение известно в
различных переводах XIX – XX вв. Его переводили Д.Мережковский,
Эллис, М.Цветаева, П.Якубович, И.Озерова и др. И именно на
перевод И.Озеровой мы обратим внимание /см. приложение/.

Стихотворение Гумилёва, в отличие от бодлеровского, как уже
говорилось выше, при жизни поэта не печаталось, его современникам
неизвестно, поскольку в парижском издании – газете “Возрождение”
от 31 августа 1930 г. был опубликован вариант этого стихотворения
[4]. Читающая публика нашего времени, и почитатели таланта
Гумилёва знакомы с поздним вариантом. Ранние варианты в разное
время были опубликованы в парижских изданиях со значительными
разночтениями.

Можно провести несколько аналогий, определяющих сходство
стихотворений:

1) оба стихотворения имеют почти одинаковые названия;
2) начинаются почти одинаково.
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Oxford : Oxford University Press, 2011. – V. 4. – P. 213-226.
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Именно для этих стран характерны каналы.
Гумилёв же описывает восточную неведомую страну

(абиссинские розы, сказочные царицы) :
Найдём мы старого араба,
Читающего нараспев
Стих про Рустема и Зораба
Или про занзибарских дев.         (4)

Поскольку поэт хотел впоследствии включить стихотворение в
сборник «Шатёр», где собраны «африканские» и  «восточные» стихи,
немудрено, что и в данном случае присутствуют «африканские» мотивы.

Описывая все красоты неведомой сказочной страны (как в
«Тысяче и одной ночи»), лирический герой искушает любимую :

Уедем! Разве Вам не надо
В тот час, как солнце поднялось
Услышать страшные баллады,
Рассказы абиссинских роз
О древних сказочных царицах,
О львах в короне из цветов …    (4)

И у Бодлера и у Гумилёва слова красивы, как жемчуга,
переливаются и сверкают, занимая надлежащее место в строфах.
Каждая строфа по-своему  изящна и возвышенна.

И Бодлер и Гумилёв показали, что их лирические герои ищут
уединения, покоя.

Всё говорит в тиши
На языке души
Единственном, достойном пониманья.
Там красота, там гармоничный строй,
Там сладострастье, роскошь и покой.
                                                (Бодлер).
В стране, где светит Южный Крест,
В стране, богатой, словно ларчик
Для очарованных невест.
………………………………………
В горах, где весело, где ветры
Кричат, рубить я стану лес…
…………………………………..
Я буду изменять движенье
Рек, льющихся по крутизне,
Указывая им служенье,
Угодное отныне мне.
                                             (Гумилев)

Дитя, сестра моя!                                                    Уедем, бросим край докучный
Уедем в те края!                               И каменные города,
Где мы с тобой не разлучаться сможем.    Где Вам и холодно и скучно….
(«Приглашение к путешествию») («Приглашение в путешествие»)

(3).   (4).
3) автор как одного, так и второго приглашает возлюбленную в

путешествие, маня несбыточным;
4) поэты описывают нереальные, сказочные страны.
А теперь более подробно о сказанном выше.
Как уже говорилось, стихотворения называются почти одинаково.

Написаны стихотворения светлым, возвышенным стилем, поскольку
в них идёт речь о любви. Лирический герой манит свою любимую в
путешествие. Но в данный момент схожесть стихотворений
заканчивается, поскольку, хотя и написаны возвышенным стилем,
тем не менее у Гумилёва всё в стихотворении дышит радостью,
жизнью, а у Бодлера – это сумрак, закат.

И далее основную роль начинает играть дом. Бодлеровский
герой вместе с любимой войдёт

В высокий древний дом
Где временем уют отполирован,
Где аромат цветов
Изыскан и медов.
Где смутной амброй воздух околдован. (3)

Т.е. Бодлер предпочитает поселить героя в старинном особняке,
в «древнем доме», чтобы тот вместе с возлюбленной не испытывал
ни в чём недостатка, поскольку уют настолько устоялся, что
«временем отполирован».

Лирический герой Гумилёва, в отличие от бодлеровского, не хочет
расставаться с любимой, и предлагает создать уют своими руками –
построить высокий дом, выше ели и камнем выложить углы

И красным деревом - панели,
А палисандровым - полы,
И средь разбросанных тропинок
В огромном розовом саду
Мерцанье будет пёстрых спинок
Жуков, похожих на звезду.  (4)

Далее даётся описание сказочной страны. У Бодлера она больше
напоминает европейскую, реальную (например – Голландию или
Италию) :

В каналах корабли
В дремотный дрейф легли.   (3)
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Жуков, похожих на звезду.
 Уедем! Разве Вам не надо
В тот час, как солнце поднялось
Услышать страшные баллады,
Рассказы абиссинских роз:
О древних сказочных царицах,
О львах в короне из цветов,
О чёрных ангелах, о птицах,
Что гнезда вьют средь облаков?
Найдём мы старого араба,
Читающего нараспев
Стих про Рустема и Зораба
Или про занзибарских дев.
Когда же нам наскучат сказки
Двенадцать стройных негритят
Закружатся пред нами в пляске
И отдохнуть не захотят.
И будут приезжать к нам в гости,
Когда весной пойдут дожди,
В уборах из слоновой кости
Великолепные вожди.
В горах, где весело, где ветры
Кричат, рубить я буду лес,
Смолой пропитанные кедры,
Платан, встающий до небес.
Я буду изменять движенье
Рек, льющихся по крутизне,
Указывая им служенье,
Угодное отныне мне.
А вы – вы будете с цветами,
И я вам подарю газель
С такими нежными глазами,
Что кажется, поёт свирель;
Иль птицу райскую, что краше
И огненных зарниц, и роз,
Порхать над темнорусой Вашей
Чудесной шапочкой волос.

Когда же смерть, грустя немного,
Скользя по розовой меже,

Поскольку Гумилёв читал Бодлера в оригинале, то, бесспорно,
находился под влиянием его стихов, по свидетельству П. Лукницкого
и А. Ахматовой: Если же поэт испытывал на себе влияние Бодлера,
то значит и символизма». (5).

Лирический герой Гумилёва ценит свободу, стремясь быть
наедине с природой. Он стремится создать такой уют для любимой,
чтобы она забыла о жизненных невзгодах. В стихотворении отчётливо
ощущаются восточные мотивы, экзотика, которую герой  дарит
возлюбленной.

Именно в этом стихотворении отразился весь Гумилёв, творец и
мечтатель, создатель экзотических фантазий. Он показал свой мир,
который населил различными людьми, животными и духами. И до
сих пор этот мир живёт и действует по законам воображения поэта,
чем и привлекает в наше трудное время читателя. Он раскрыл свою
душу, выплеснул чувства в своих стихах. Недаром же говорят, что
стихи – это состояние души. И Гумилёву удалось пронести это
состояние сквозь время для будущих поколений читателей.

В заключение хочется сказать, что, хотя, Гумилёв и был какое-то
время

под влиянием символизма, тем не менее, это совершенно другое
стихотворение, в котором нет подражания символистам и которое
прославляет жизнь и человека.

Приложение
Н. Гумилёв
Приглашение в путешествие

Уедем, бросим край докучный
И каменные города,
Где вам и холодно, и скучно,
И даже страшно иногда.
Нежней цветы и звёзды ярче
В стране богатой, словно ларчик
Для очарованных невест.
Мы дом построим выше ели,
Мы камнем выложим углы
И красным деревом  панели,
А палисандровым  полы. –
И средь разбросанных  тропинок
В огромном розовом саду
Мерцанье будет пёстрых спинок
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В каналах корабли
В дремотный дрейф легли,

Бродячий нрав их – голубого цвета,
Сюда пригнал их бриз,
Исполнить твой каприз

Они пришли с другого края света.
– А солнечный закат
Соткал полям наряд.

Одел  каналы, улицы и зданья,
И блеском золотым

Весь город одержим
В неистовом предсумрачном сиянье.

Там красота, там гармоничный строй,
        Там сладострастье, роскошь и покой.
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Войдёт и станет у порога, –
Мы скажем смерти – «Как, уже? «
И не тоскуя, не мечтая,
Пойдём в высокий Божий рай,
С улыбкой ясной узнавая
Повсюду нам знакомый край.
1918.

      Ш. Бодлер.
Приглашение к путешествию

Дитя, сестра моя!
Уедем в те края,

Где мы с тобой не разлучаться сможем,
Где для любви – века,
Где даже смерть легка,

В краю желанном, на тебя похожем.
И солнца влажный луч
Среди ненастных туч

Усталого ума легко коснется.
Твоих неверных  глаз

Таинственный приказ –
В солёной пелене два чёрных солнца.

Там красота, там гармоничный строй,
Там сладострастье, роскошь и покой.

И мы войдем вдвоем
В высокий древний дом,

 Где временем уют отполирован,
Где аромат цветов
Изыскан и медов,

Где смутной амброй воздух околдован,
Под тонким льдом стекла

Бездонны зеркала.
Восточный блеск играет каждой гранью,

Все говорит в тиши
На языке души,

Единственном,  достойном пониманья.

     Там красота, там гармоничный строй,
Там сладострастье, роскошь и покой.
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критики М. Галей, Ж. Мордийа, Л. Трамбле).[7,10] Правая же критика,
в свою очередь, не щадила его за приверженность к язвительной и
саркастической насмешке над глупостью современной эпохи и
духовным убожеством политической и финансовой элиты
(П. де Буадефр, Р. Пуле, ставя ему в упрек как раз его приверженность
к юмору, который-де является уделом второстепенных писателей. Лишь
Ф. Нурисье, известный критик правого толка и не менее известный
писатель, с сожалением вынужден был констатировать, что Дютур –
все же «стоющий писатель» [цит. по: 8, p. 33].

О том, что «для подавляющей части французской критики
комическое является плохим жанром» и наносит вред многим
причастным к нему писателям, даже таким, как Марсель Эме [11,
p. 114] отмечает и исследователь жизни и творчества Дютура А. Покар
в своей книге «Неисправимый Дютур» (1997).

Взвешенная и объективная критика, которая представлена такими
именами, как А. Боске, Ф. Сенерт, М. Жеорис, Б. Леконт, А. Покар
и др., представляет совершенно иной облик писателя –
«нонконформиста» и человека, не приемлющего убожество
современной эпохи, «моралиста», пропитанного тем французским
остроумием, которое присуще Монтеню и Мольеру, Вольтеру и
Дидро, а также Риваролю, способного к созданию той «огромадной
сатиры» (роман «Свежее масло». – Е. Ф.), которая исторгла бы крики
и слезы радости у Леона Доде [8, р. 34, 35, 36]. Иронистом, сквозь
мрачное настроение которого всегда просвечивает смешное, стилю
которого присуща забавная снисходительность и пророческий дар
– предвестник беды и безусловно «великим писателем» [9, р. 37,
87] считает Ж. Дютура и Б. Леконт, автор книги «Несколько штрихов
к статуе Дютура» (1997).

«Крупнейшим представителем французской художественной
культуры второй половины ХХ века» [2, с. 7] называет Ж. Дютура и
отечественный исследователь его творчества А. Михилев, который
видит предвзятость отношения значительной части французской
критики к писателю в «пронизывающем все его творчестве духе
нонконформизма, духе несогласия с ментально-идеологическим
климатом нынешней эпохи, которую он последовательно не приемлет
и аргументированно критикует» [2, с. 7-8].

Причем критика эта осуществляется Дютуром в присущей ему
манере модуса комического в его преимущественно ироническом и
язвительно-саркастическом вариантах, о чем свидетельствует не
только его сатирический роман «Свежее масло» или саркастически-
насмешливые оригинальные жанры вроде трактата о журналистике
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Фель Е. Л.,
старший преподаватель

кафедры украиноведения и латинского языка
Национального фармацевтического университета

Специфика интерпретации традиционных сюжетов в
новеллистике Жана Дютура

Недавно ушедший из жизни известный французский писатель
Жан Дютур (Jean Dutourd, 14.01.1920 – 17.01.2011), книги которого,
по утверждению академика Французской академии Э. Каррер
д’Анкос (Helene Carrere d’Encosse) «все были бестселлерами» и
который являл собою «не только писателя, но и человека,
благословленного всеми добрыми феями» [4], оставил после себя
обширное литературное наследие. Заметное место в нем занимают
малые прозаические формы типа эссе, памфлетов, сатирико-
юмористических трактатов, наставлений, басен и новелл, которые
до сих пор не осмыслены ни во французском, ни в отечественном
литературоведении.

Надо сказать, что творчество Ж. Дютура в целом, к сожалению,
мало известно русскоязычному, а тем более украиноязычному
читателю. Если на русском языке издан сборник избранных
произведений писателя в переводах А. Д. Михилева, включающий
два его романа («Мемуары Мэри Ватсон» – «Memoires de Mary
Watson», 1980; «Седьмой день» – «Le Septieme Jour», 1995) [2] и
несколько новелл, то украинских переводов Ж. Дютура вообще не
существует, как практически и нет работ о его творчестве, за
исключением обстоятельного вступления переводчика. В советской
критике творчество Ж. Дютура в начале было воспринято позитивно,
о его первых произведениях появлялись благосклонные рецензии,
он был далее гостем Союза писателей, но после его язвительных
выступлений против «левых» и майских событий 1968 года в Париже,
после нелестных высказываний о нарушении демократических
принципов советским руководством он стал неугодным писателем
для Советского Союза и книги его были отправлены в спецхранилище.
Что касается французской критики, она живо откликалась на
появление любого нового произведения писателя, откликалась, за
редким исключением, резко полемически, нападая на писателя с
двух сторон. Левая, как правило, обвиняла его в консерватизме и
реакционных убеждениях (в чем особенно усердствовали левые
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вариантов. Уже само название «Не усердствуйте» таит в себе
совершенно иную сентенцию, смысл которой раскрывается в самом
конце рассказа. Повествование обрастает многими художественными
деталями, включающими оценку появления крысы, выскочившей
достаточно необдуманно» (assez a l’etourdie) [5, p. 29], охватившего
ее страха перед чудовищными когтями и неподвижным, пугающим
взглядом льва, робостью перед «золотой короной короля зверей»
[5, p. 29].

Обстоятельно передается диалог между львом и оробевшей от
потрясения крысой, впервые увидевшей царя зверей. Откровенный
страх крысы настолько умиляет льва (хитрый и услужливый лис называет
этот страх совершеннейшим страхом, страхом, превосходящим страх
всех других животных), что он не только милует ее, но и делает ее
своей фавориткой, чем вызывает зависть и недоброжелательство
других придворных, в частности волка и лиса – персонажей, которых
нет ни у Эзопа, ни у Лафонтена. Крыса привязывается ко льву,
усердно служит ему, живет мечтой отблагодарить своего благодетеля
и терзается мыслью о том, что же она, такая хилая, может сделать
для столь могучего существа как лев.

И вот однажды – и только здесь рассказ возвращается к
прасюжету – лев, прогуливаясь со своей любимицей и беззаботно
болтая, попадает в расставленные охотниками сети (лафонтеновский
вариант). Прибежавшие на рев попавшего в сети льва волк и лис,
равно как и другие придворные пребывают в полной растерянности
и панике, но ничего не предпринимают. «И вот тут, – пишет Дютур, –
„пробил час крысы. Ее доброе маленькое сердце благородной крысы
лихорадочно стучало. Впервые она не бормотала”. – „Я здесь, мой
король! – вскричала она. – Сейчас я вас освобожу”» [5, p. 32]. И она
действительно освобождает льва, перегрызши  связующий узел сети.

И здесь, за благополучной лафонтеновской концовкой, которую
воспроизводит Дютур: «Видите, Сир, – вскрикнула вне себя от
радости крыса, – можно нуждаться в ком-то меньшем, чем сам!» [5,
p. 32], следует совершенно неожиданное, парадоксальное развитие
событий. Разъяренный лев рычит, что он ни в ком не нуждается, что
только он имеет право оказывать услуги, а любая попытка оказать
услугу ему, тем более в присутствии всего двора, является
преступлением против Его Величества. Поэтому крыса должна быть
наказана, дабы послужить примером другим, – и лев раздавил ее
своей лапой.

За этим эпизодом следует еще один. Лис, извлекая мораль из
данной истории, обращается ко льву:

(с ироническим рекламным слоганом «Лучше, чем учебник, это
Библия») «Распродажа готового платья идет полным ходом» («Ca
bouge dans le pret-a-porter», 1989) и «малого наставления» для
составителей анонимных писем «Друг, который желает вам добра»
(«Un ami qui vous veut du bien», 1981), но и его пристрастие к таким
назидательно-сатирическим жанрам, продолжающим традицию
вольтеровского философского рассказа, как философская сказка,
басня и моралите.

Одной из характерных особенностей этого типа дютуровских
произведений является использование в них традиционных сюжетов,
но с обязательной привязкой их к социально-политическим,
философско-этическим или духовным реалиям современной
действительности. Это касается и рассматриевых нами двух басен
писателя – «Не усердствуйте» и «Закат волков», хотя жанр данных
произведений требует уточнения.

В обеих произведениях Дютур перерабатывает традиционные
сюжеты, восходящие к эзоповским басням и Лафонтену. В основу
первой басни положен сюжет басни Эзопа под названием «Лев и
мышь» (у Лафонтена она – «Лев и крыса»). Вот ее эзоповская версия:
«У спящего льва по телу пробежала мышь. Лев проснулся, схватил
ее и готов был сожрать, но она умоляла отпустить ее, уверяя, что
еще отплатит добром за свое спасение, и, лев, расхохотавшись,
отпустил ее. Но случилось так, что немного спустя мышь и в самом
деле отблагодарила льва, спасши ему жизнь. Попался лев к
охотникам, и они привязали его веревкой к дереву, а мышь,
заслышав его стоны, тотчас прибежала, перегрызла канат и
освободила его, сказав так: „Тогда ты надо мною смеялся, словно
не верил, что я смогу отплатить тебе за услугу, а теперь будешь
знать, что и мышь умеет быть благодарной”. Басня показывает, что
порой при переменах судьбы даже самые сильные нуждаются в
самых слабых» [3, с. 211].

Лафонтен, хотя и переводит басню Эзопа в стихотворный модус,
тем не менее сохраняет, за исключением небольших изменений, ее
смысловую и жанровую структуру. Так, вместо мыши он вводит крысу
(le rat), которая, в отличие от эзоповской мыши, не пробегает по телу
льва, а легкомысленно выскакивает из своей норы между лапами
льва. Перегрызает она не канат, а узел сети, в которую попал лев.
Мораль у Лафонтена перенесена в начало басни, от чего смысл ее
нисколько не меняется.

Дютуровская же рецепция коренным образом отличается и в
структурном, и в смысловом плане от обоих предшествующих
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не переговоришь. Так я натощак зато и съем тебя» [3, р. 383]. Однако
в толстовском варианте полностью снят такой важный элемент басни,
как мораль.

В отличие от эзоповского варианта басни, ее лафонтеновская и
крыловская версии (которые очень близки в структурно-
содержательном плане) являются баснями стихотворными и
творчески переработанными. Так, мораль, традиционно завершающая
поучительную историю и располагающаяся в самом ее конце, в басне
Лафонтена и Крылова помещена в начало рассказа:

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому мы тьму в Истории примеров слышим;
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в баснях говорят [1, с. 20].

Здесь мораль не только вынесена вперед, но она приобретает
совершенно иной, в сравнении с эзоповским, смысл. Речь в данном
случае идет не об индивидуально-личностной склонности человека
довести до конца задуманное недоброе дело, а поднимается на
уровень социально значимого и экзистенциального явления. Кроме
того, значительно обогащается художественный мир повествования
за счет детализации самого события: дается характеристика погоды
(«Ягненок в жаркий день пришел к ручью напиться»), состояния Волка
(«голодный рыскал Волк»; Волк «кричит», гневается). Усиливает
эффект рассказа и комически звучащая мотивировка вины Ягненка:
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» [1, с. 21].

Однако, несмотря на указанные различия, во всех этих
вариантах схема и последовательность событий эзоповского
протосюжета, равно как и типы персонажей и их взаимоотношения
изменений не претерпевают. Совершенно иную структуру сюжета
мы наблюдаем в дютуровском варианте, характер переосмысления
в котором определяется модусом комического, обусловленным
прежде всего домыслом писателя (о чем говорит само название:
«Закат волков» вместо «Волк и Ягненок») и переводом в комическую
ипостась образа ягненка. В свою очередь это ведет к перевернутости
сюжета и вытекающим из этого комическим ситуациям.
Перевернутость традиционного сюжета заявляется уже в первой
фразе дютуровской версии эзоповской басни. В ней не волк видит
пьющего из реки воду ягненка, а, наоборот, жажду утоляет сам волк.
Причем сообщение об этом сопровождается достаточно развернутым
описанием персонажа: «Это был старый с белой шерстью волк, на
счету которого числилось множество славных деяний. Возраст слегка
утомил его, слегка отяжелил, но он по-прежнему был красив, с

– Не считаете ли вы, Сир, что пора бы возвести в пэры господина
Волка и меня самого?

Момент был выбран очень удачно. Волк и лис тут же были
возведены в герцоги и пэры. В число награжденных включили даже
обезьяну [5, p. 33].

Так меняется смысловая структура басни и проясняется смысл
ее названия. В присущей ему насмешливо-саркастической манере
Дютур осовременивает традиционный сюжет, переводит рассказ в
жанр, близкий новелле, хотя сам именует его то басней, то моралите.
В результате подобной интерпретации традиционный смысл
обогащается новыми коннотациями.

Что касается второй басни, то в первой своей публикации в
сборнике «Закат волков» (1971) это заглавное произведение, наравне
с другими, было обозначено как моралите. В то же время в авторском
послесловии на задней обложке сборника «Жемчужины и свиньи» –
«Les perles et les cochons », 2006, помещенные в нем произведения
названы «баснями в прозе». Однако по объему и сюжетно-
композиционной структуре данное произведение больше тяготеет к
короткой новелле, поскольку в отличие от басни имеет ярко
выраженный парадоксальный сюжет, достаточно развернутые
характеристики персонажей и размытый моральный вывод.

«Закат волков» представляет собой переосмысление сюжета
известной басни Эзопа – Лафонтена – Крылова «Волк и ягненок».
Для более полного анализа вспомним эзоповский протосюжет: «Волк
увидел ягненка, который пил воду из речки, и захотелось ему под
благовидным предлогом ягненка сожрать. Встал он выше по течению
и начал попрекать ягненка, что тот мутит ему воду и не дает пить.
Ответил ягненок, что воды он едва губами касается, да и не может
мутить ему воду, потому что стоит ниже по течению. Видя, что не
удалось обвинение, сказал волк: „Но в прошлом году ты бранными
словами поносил моего отца!” Ответил ягненок, что его тогда еще и
на свете не было. Сказал на это волк: „Хоть ты и ловок оправдываться,
а все-таки я тебя съем!” Басня показывает: кто заранее решился на
злое дело, того и самое честное оправдание не остановит» [3, р. 214].

Здесь, как мы видим, налицо классическая жанровая матрица
басни в прозе: короткий прозаический рассказ аллегорического
характера; сжатый событийный ряд, лишенный всякой детализации
и описательности; четко сформулированный в конце рассказа
моральный вывод. Вариант этой басни у Л. Н. Толстого практически
сохраняет эзоповскую структуру; меняется только слегка мотивация
последней реплики волка, которая звучит следующим образом: «Тебя
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запрещает волку прикасаться «своим грязным рылом» [6, р. 144] к
водам реки, поскольку прошли времена «когда на земле
господствовали волки, а бедные бараны подвергались всевозможной
эксплуатации» [6, р. 144]. Теперь же река, с гордостью заявляет
ягненок, национализирована «прославленным народом баранов,
освободившимся от рабства и уверенно идущим к блеющему
будущему» [6, р. 144-145], а бараны, получив политическое
образование, больше не боятся баранов, поскольку обрели равенство
с волками. Ягненок в дерзкой манере делает последнее
предупреждение волку и, в случае отказа волка убраться, угрожает
ему обращением в «Организацию объединенных животных»
(комическое переосмысление Организации Объединенных Наций) с
жалобой «на нарушение территориальных вод, явный акт разбойного
нападения и открытия враждебных действий» [6, р. 145-146].

В душе униженного несправедливостью и выведенного из
терпения волка пробуждается забытая гордость и он «ледяным
голосом» [6, р. 146] советует ягненку убраться прочь в течение
тридцати секунд. Перед традиционной развязкой (волк набрасывается
на ягненка) Дютур вводит еще один комический эпизод: в ответ на
требование волка убраться ягненок выкрикивает: «Жить свободным
или умереть» [6, р. 146].

Таким образом, мы видим, что дютуровский вариант
переосмысления традиционного сюжета басни о Волке и Ягненке
выполнен в модусе комического. Комическое здесь представлено
достаточно широким спектром своих разновидностей. Прежде
всего – это комизм одного из персонажей, Ягненка, поведение
которого, само являясь комическим, порождает комическую
ситуацию в целом и различные ее проявления в частности. Комизм
персонажа ведет к парадоксальному построению сюжета, к его
комической перевернутости, где на определенное время жертвой
несправедливости, обвиняемым, становится традиционный
обвинитель – Волк. Это двусмысленное положение персонажа
определяет и ироническое название произведения Дютура – «Закат
волков», ироническое, поскольку в итоге восстанавливается исконная
ситуация: волк поедает ягненка.

Модус комического реализуется также за счет комизма
наименований политических партий и объединений («Объединенная
партия баранов», «Революционная ассоциация баранов», «Лига прав
овец», «Организация объединенных животных»); комизма
шаржированной политической лексики («пришло время баранов»,
«цветной баран» (вместо черный); «национализация реки

благородной осанкой, задумчивыми глазами и еще со всеми своими
зубами» [6, р. 143] (Здесь и далее перевод наш – Е. Ф.).

Только после этой фразы на сцене появляется ягненок,
описание которого дается в явно комическом плане, в котором
подчеркнуто краткая контрастная характеристика внешнего
портрета персонажа сопровождается насмешливым
перечислением его достоинств: «Он был весь черный, поскольку
происходил от черного барана и черной овцы (напомним, что волк –
белый. – Е. Ф.). Он состоял членом „Революционной ассоциации
баранов” (РАБ), „Лиги прав овец” (ЛПО), „Объединенной партии
баранов” (ОПБ). Это было юное животное с самым великим будущим.
Он выступал на всех собраниях в овчарнях, расположенных в
восьмидесятикилометровой окрестности и объяснял баранам данного
края, что пришло время баранов. Он обладал исключительным
ораторским даром. Его речи электризовали овчарни. Его
мстительные разглагольствования вызывали энтузиастические
„блеяния”. Благодаря ему и нескольким баранам его закалки,
народ баранов начинал осознавать свои силы» [6, р. 143-144].

Трансформация традиционно жертвенного персонажа в персонаж
явно комический коренным образом меняет каноническую ситуацию.
Возникает эффект парадокса. Уже не волк предъявляет нелепые
обвинения дрожащему ягненку, а с обвинениями на мирно
настроенного волка обрушивается юный ягненок – пламенный борец
за бараньи права. Его страстные обвинения смешны, поскольку в
сущности абсурдны. Уже с первой невинной фразы миролюбиво
настроенного волка ягненком овладевает гнев, усиливающий комизм
его обвинений. На удивление волка, выразившееся в осторожном
возгласе: «О, черный баран!» ягненок разражается (буквально: «Он
взревел») обличительным поучением: «Вы должны были бы сказать,
невежа, „цветной баран!”» [6, р. 144] (аллюзия писателя на
пресловутую проблему политкорректности, характерную для
политической жизни Запада во второй половине ХХ века.

Агрессивность ягненка по мере развертывания пространного
диалога (что не характерно для басни) между ним и волком нарастает,
несмотря на примирительную позицию последнего. Волк все время
извиняется, просит прощения (за свою устаревшую манеру
выражаться – по поводу «черного барана», обещает на будущее
исправиться), обращается к логике разумных доводов, пытаясь дать
понять ягненку, что единственный в округе ручей, из которого пили
всегда все его предки, является общественным достоянием и должен
принадлежать всем. Но воинственный ягненок категорически
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УДК 821.161.2

Цибулько В. О.,
здобувач кафедри російської і зарубіжної літератури

 ТНУ імені В. І. Вернадського

Криза розвитку англiйського сонету в Українi
i можливий спосiб виходу з кризової ситуації

Метою даної статті є окреслення кризової ситуації, в якій опинився
україномовний англійський сонет в і визначення можливого методу її
розв’язання.

Для досягнення даної мети ми поставили перед собою наступні
задачі:

1. Розглянути історію вивчення перекладів англійського сонету в
Україні, попередньо визначивши метод огляду;

2. Визначити метод, за яким проводилися дослідження;
3. Запропонувати та обґрунтувати доцільність комплексного

методу зіставного аналізу, для розв’язання існуючої проблеми.
Проблема вивчення англійського сонету в українській літературі

та культурі на сьогоднішній день стоїть особливо гостро, і має складну
структуру. Однією зі складових цієї проблеми є поняття кризи
англійського сонету у приймаючій культурі, що пов’язано з
провідними позиціями сонетів В. Шекспіра (як частини сонету
англійського) в українській і світовій літературі. Слід також зауважити,
що, не дивлячись на відносно значний рівень дослідженості
шекспірових сонетів, їх позиції також не можна вважати до кінця
окресленими.

Для того, щоб сформулювати поняття кризи англійського сонету,
необхідно зробити огляд історії вивчення цього жанру в Україні,
підпорядкувавши його схемі, яка б дозволила нам найповніше
розкрити усі віхи творчої думки українських поетів-перекладачів.
Такою логічною схемою, на нашу думку, виступає модель, що
передбачає наявність певного центрального ядра, на основі якого
було б легше за все оглянути як історію виникнення україномовних
англійських сонетів, так і розвиток критичної думки дослідників.
Доцільність подібного роду централізації пов’язана з рядом чинників.
По-перше – це місце і роль автора у національній і світовій літературах;
по-друге – кількість наявних перекладацьких спроб; що, в свою чергу,
визначає місце окремого автора в літературі мови перекладу. Дані
чинники впливають на інтенсивність розвитку критичної думки. Чим
інтенсивнішим є звернення критиків до перекладів творів якогось

прославленным народом баранов»; комических эпитетов («блеющее
будущее», «объединенные животные»).

Комический модус повествования повлек за собой и
трансформацию финального басенного элемента – морали. У Дютура
эта часть достаточно развернута и пространна, она оставляет широкий
простор для раздумий и неоднозначных выводов, которые
затрагивают широкий спектр современных реалий, как социально-
политических, так и философских.

Таким образом, Ж. Дютур, переосмысливая традиционные
сюжеты о жертве и насильнике, слабом и сильном в модусе
комического, наполняет их современными реалиями социальной
действительности и придает им актуализированные смыслы
современной истории (массовые движения обездоленных, различные
объединения левого толка, мораль и незыблемость права сильных
мира сего и т. д.).
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уваги кидаються слова, якими описаний В. Шекспір І. Костецького:
«… експериментальний, стилізований під мову спудеїв Києво-
Могилянської академії» [24, с. 119]. Можна дійти висновку щодо
досить критичного ставлення дослідника до перекладів, виконаних
І. Костецьким. При розгляді 66-го сонету у перекладі Д. Павличка
акцент робиться на відвертому перенесенні власних переживань
перекладача на текст перекладного сонету. Це можна назвати
співавторством, адже «особистий біль і темперамент явно превалює
над пошуком точного відповідника (шекспірівське «needy Nothing»,
вдало віддане як «Ніщота» Костецьким чи «нікчемність»
Паламарчуком, зробилося вельми ризикованим, хоч і дуже
промовистим «вельможним бидлом»)» [24, с. 121].

У своїй статті М. Стріха велику увагу зупиняє також на
літературно-критичній діяльності української поетеси і літературної
дослідниці М. Габлевич, яка, провівши хронологічно-порівняльний
аналіз текстів сонетів, доводить наявність у сонетах ситуативно-
психологічних моделей, що згодом були використані для п’єс.

Розквіт уваги дослідників до шекспірового сонетарію припадає
на перше десятиліття XXI-го століття. З’являється цілий ряд науковців,
які у своїх дослідженнях (статті, монографії, дисертації) висвітлюють
історію, особливості процесу розвитку і напрями роботи українських
поетів-перекладачів над сонетним доробком В. Шекспіра [2; 8; 10;
15; 19; 20; 22; 25; 26; 28].

У своїй статті «19-й та 12-й сонети Шекспіра в перекладі
Д. Паламарчука (до питання механізмів перекладу поетичного твору)»
[22] А. Пермінова висуває нову модель класифікації підходів до
поетичного перекладу, а саме «перекодування» і «перестворення».
Автор пояснює сутність даних перекладацьких підходів і, вдаючись
до співставного порівняльного аналізу першотвору з перекладом (на
прикладі 19-ого та 12-ого сонетів В. Шекспіра у перекладі
Д. Паламарчука на двох рівнях: форми та змісту), досліджує спільні
та відмінні риси англійського і українського текстів. Докладно
розглянуто і проаналізовано інструменти обох підходів до поетичного
перекладу, що до них вдавався Д. Паламарчук, працюючи з
сонетами. Важливо те, що, знаходячи в даних перекладах ознаки як
перекодування, так і перестворення, А. Пермінова відзначає
домінування останнього. Перестворення у свою чергу може
відбуватися на рівні літератури (зміна жанру) і на рівні культури (зміна
культурних архетипів). На фоні перекладацької концепції
І. Костецького, (полягає у намаганнях виконати переклад лише на
рівні мови, поза межами приймаючої культури) стає помітним

певного автора, тим більша імовірність негативного впливу даних
спроб на перекладацьку діяльність, що стосується вже інших, менш
популярних зразків того чи іншого жанру літератури. А отже розглянути
ці зразки легше буде не у хронологічній послідовності, а обравши за
основу  найбільш популярний з них, який ми назвемо ядром.

У випадку з англійським сонетом таким ядром безперечно стає
творчість В. Шекспіра: саме до шекспірових сонетів найбільше
зверталися українські поети-перекладачі, а отже і критики цих
перекладів, що безпосередньо пов’язано з тією революцією, яку
вчинив В. Шекспір не тільки в англійському, але і в світовому
сонетописанні. Саме тому огляд історії критичної думки,
запропонований в рамках даної статті буде розпочато із вивчення
україномовних перекладів сонетів саме цього англійського автора.

Перший етап розвитку наукових досліджень шекспірових сонетів
пов’язаний з початком другої половини XX-го століття, коли з’явилася
певна кількість наукових праць, присвячених творчості В. Шекспіра
в цілому і його сонетам зокрема. У даному контексті слід згадати
імена М. Костомарова, Н. Модестової, Я. Гординського, М. Зрова,
М. Морозова, О. Анікста, О. Смірнова. Радянський період науково-
дослідної роботи є відносно небагатим. Основними критиками
виступають тут головним чином самі перекладачі. Чільне місце
займає наукова діяльність Г. Кочура У своїй статті «Шекспир на
Украине» науковець докладно висвітлює історію українського
В. Шекспіра, торкаючись також особливостей віршування кожного з
перекладачів. Науковець провів величезне за обсягом дослідження,
за яке до нього ніхто не брався. Ми можемо побачити, що, не
дивлячись ні на які перепони (навіть на період до 1966 року, у який
вийшла друком дана стаття), робота над створенням українських
варіацій шекспірових творів (у тому числі сонетів) невпинно велася,
більше того, вже вдалося досягти досить значних звершень на цьому
поприщі [11].

Початок другого етапу розвитку досліджень україномовного
шекспірового сонетарію визначається останніми роками XX-го
століття. Серед найбільш значущих дослідників виступає М. Стріха,
як автор  коментарів («Дещо про коментовані видання й інтерпретацію
текстів»), які інша дослідниця, М. Габлевич, надрукувала до видання
«Сонетів» у львівському видавництві «Літопис» 1998-го року. Дане
видання представило на розсуд читачів і критиків ще один (після
І. Костецького, Д. Паламарчука та О. Тарнавського) варіант
шекспірових сонетів у виконанні Д. Павличка. Автор вступу не подає
докладної характеристики роботи згаданих перекладачів. Проте до
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О. Тарнавський) проти одного російського С. Маршак) Автор не
торкається питання формальної побудови віршу, зосереджуючи увагу
на використаних в перекладах лексиці та образах. Хочемо звернути
увагу на критику, з якою автор статті словами О. Тарнавського
виступає по відношенню до перекладів сонетів І. Костецьким. Стаття
є важливою для сучасного українського поетичного
перекладознавства також через те, що для співставного аналізу було
обрано сонети, особливої уваги яким до цього ніхто не приділяв. Не
випадковим, на нашу думку, також є вибір перекладачів. І. Франко
виступає як представник власне українських митців, який найпершим
звернувся до перекладу шекспірових сонетів; О. Тарнавський – як
представник української діаспори, С. Маршак – як автор перекладів,
що найбільше цінуються серед російських читачів та науковців-
дослідників російськомовного В. Шекспіра. Тобто українські переклади
розглядаються на двох прошарках: Україна і українська діаспора.
Проте такий вибір ні в якому разі не був продиктований бажанням
провести межу між ними. Навпаки, вчитуючись в переклади І. Франка
і О. Тарнавського можна побачити багато спільних рис.

Стаття Н. Торкут «Інтерпретація сонетів В. Шекспіра в
методологічному просторі міждисциплінарного діалогу», розкриває
значущість методу стереоскопічного читання, що полягає у
паралельному прочитанні тексту оригіналу з текстами перекладу, на
основі якого можна дійти певних висновків у вивченні і дослідженні
перекладів, що розглядаються. Розглядаючи подібним чином
оригінал і переклади 110-го сонету В. Шекспіра, виконані
Д. Паламарчуком, Д. Павличком і І. Костецьким, автор у деяких
випадках відзначає позитивні риси перекладу І. Костецького який
«більш точно передає ауру оригіналу» [26, с.  16], хоча і визнає, що
його переклад є «дещо незвичним для нашого слуху» [26, с. 17].
Розглядається переклад 144-ого сонету Д. Паламарчуком, а також
Іриною та Олександром Селезінками. Метою автора у даній статті
було показати можливість розширення «арсеналу перекладацьких
стратегій» [26, с. 17], що звучить як заклик до науковців, що
покликаний стимулювати їх подальшу роботу у даній галузі. Якщо
дана робота буде проходити, то українським дослідникам буде що
поставити на противагу песимістичним настроям, подібним до тих,
що звучать у статті М. Соколянського «Криза у сучасному
шекспірознавстві». Своє негативне ставлення до цього песимізму
Н. Торкут висвітлила у ще одній зі своїх статей «Український
шекспірівський проект – бути чи не бути?». Викладаючи оптимістичні
думки щодо майбутнього української шекспіріани, автор торкається

першочергове значення статті А. Пермінової, що, на нашу думку,
полягає у доведенні недоцільності, (або навіть неможливості)
подібного перекладацького підходу.

Н. Ануфрієва у статті «Сонети Вільяма Шекспіра у перекладах
Івана Франка» [2] робить акцент на вирішальній значущості
перекладацької діяльності І. Франка як першовідкривача шекспірових
сонетів в Україні. Розглядається відповідність сюжетних ліній кожного
з 11-ти перекладених І. Франком сонетів оригіналу. Композиційна
структура (як формальна так і образна) до уваги не береться. Хоча
без опису даної структури дане співставлення виглядає дещо
однобічно і неповно. Досить сміливою, на нашу думку, є дефініція
хорошого перекладу, як «непомітного перекладу» [2, с.  43]. Адже
якщо, як твердить автор, перекладач розчиниться в оригіналі, він не
зможе адекватно перенести твір у приймаючу культуру,
представником якої він сам є, а отже твір залишиться незрозумілим,
для тої читаючої аудиторії, на яку він націлений. Особливо це
справедливо по відношенню до перекладу ліричної поезії, де
головним виступає не сюжет, який звичайно має бути переданий як
в прозових так і в поетичних творах, а образи і адекватність тих почуттів
і емоцій, які ці образи викликають. Англійські образи і асоціації не
співпадають у даному випадку з українськими. Вони мають бути не
тільки перекладені, а ще й переведені у іншу площину, площину
прийнятну для приймаючої культури і літератури. В даному випадку
перекладач має не розчинитися, а до деякої міри виступити
співавтором. Саме таке співавторство можна побачити у манері
письма всіх неокласиків-перекладачів сонетів В. Шекспіра.

Л. Череватенко у статті «Вони прославили Ірпінь» торкається
історії роботи Д. Паламарчука над перекладами шекспірових сонетів,
розглядаючи життя самого перекладача [28]. Робиться акцент на
значній ролі Г. Кочура, який «інспірував» Д. Паламарчука на роботу.
Даний огляд історії перекладацької діяльності Д. Паламарчука є
одним з аргументів (нехай і не основним), віднести її до безсумнівно
домінуючої школи україномовного перекладного сонету.

Стаття О. Нікітченко «Українські та російські переклади сонетів
Вільяма Шекспіра: спроба порівняльного аналізу» дає нам змогу
порівняти декілька перекладів двох сонетів В. Шекспіра (14-ого і 28-
ого) з оригіналом і один з одним. Дуже значущим слід вважати те,
що до розгляду беруться переклади не однією, а двома
слов’янськими мовами, близька спорідненість яких дозволяє зробити
дослідження цікавим. Домінуючою мовою перекладу є, безперечно,
українська: взято два українські варіанти (І. Франко та
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до освоєння кітсового сонетарію стає вірогідно те, чого поету вдалося
досягти лише за п’ять років творчого життя. Творчість Дж. Кітса у
цьому плані стала справді неповторною.

Найширшою в осягненні і розкритті ролі В. Мисика у формуванні
українського Дж. Кітса є стаття М. Новикової «Англійський поет
полюбивсь». Дана стаття, на відміну від багатьох інших, являє собою
розгорнуте літературознавче дослідження, в якому за допомогою
порівняльного аналізу українського і російських перекладів сонету
«Про коника і цвіркуна» доводиться співзвучність мисиківського
перекладу із сучасністю через свою оптимістичність. Український поет
дотримується кітсової тенденції, як він каже: «до точності в епітетах,
до яскравої образності, до шекспірівської предметності» [16, с.  158].
У порівнянні з «оптимістичністю» В. Мисика, варіант С. Маршака
постає «уроком мудрості», в якому використана «піднесена і величава
інтонація». Варіант Б. Пастернака характеризується як «невимушена
бесіда віч-на-віч» [16, с.  158].

Кидається до уваги значно менший інтерес перекладачів (у
порівнянні з сонетами В. Шекспіра) до творчості Дж. Кітса: більшість
з них переклала українською мовою лише окремі поезії (всіх сонетів
англійського автора українською мовою зроблено не було). Увага
науковців і літераторів до творчості Дж. Кітса також обмежується в
основному препринтами описового характеру.

Що стосується інших авторів англійського сонету (Е. Спенсер,
В. Вордсворт, Дж. Донн та ін.), то наукова розвідка перекладу їхніх
творів обмежується зазначенням імен перекладачів (кількість яких
також досить незначна).

Ведучи мову про сонетну творчість Е. Спенсера, така поведінка
науковців, на нашу думку, видається дивною, адже саме
спенсерівський сонет став прикладом для В. Шекспіра. Саме
незначна кількість наявних перекладів стала головною причиною
неуваги науковців до творчості поетів, адже неможливо досліджувати
щось, чого не існує. Провідним автором перекладів сонетів
Е. Спенсера в Україні стає Д. Павличко як автор добірки «Світовий
сонет» [20].

З україномовною сонетною творчістю Вільяма Вордсворта
познайомитися також дуже важко. Він був дуже яскравою постаттю,
його твори гідні бути перекладені. Причиною, яка дозволяє це
стверджувати є запроваджене В. Вордсвортом новаторство, що
проявилося в оновленні використаної у творах мови. В. Вордсворта
справедливо можна вважати вчителем для інших сонетярів (П.Шеллі,
Дж. Кітс). В Радянському Союзі В. Вордсворта відносили до

найновішої історії перекладацької думки, називає ряд імен
перекладачів, зазначає, що їх творчість не гальмує (як на тому
настоює М. Соколянський), а навпаки надихає дослідників на
вивчення цих перекладів, на співставлення, а отже на розвиток.
Важливо те, що не заперечується роль радянських шекспірознавців
(М. Морозов, О. Анікст, О. Смірнов та ін.).

Л. Коломієць у цілому ряді статей, монографій, а також в рамках
своєї докторської дисертації торкається питання шекспірових сонетів
в Україні. Автор відзначає провідну роль школи неокласиків
називаючи її «найпотужнішою» [8, с.  9]. Дуже цікавою є позиція
дослідниці щодо перекладів шекспірових сонетів І. Костецьким. У
своїй статті «Пишнота і злиденність формалістичної школи перекладу
«шекспірові сонети» Ігоря Костецького»[10] науковець зробила акцент
саме на «пишноті», не висвітлюючи негативні моменти, як насправді
щось «злиденне». Подібної лінії автор дотримується і у своєму
дисертаційному дослідженні.

Серед тих науковців, хто так чи інакше згадував у своїх роботах
сонети В. Шекспіра слід назвати імена М. Москаленка, Д. Наливайка,
А. Якимчука, М. Стріхи та ін. Тобто якщо наукове вивчення
В. Шекспіра в Україні радянських часів і його сонетів дійсно
знаходилося у стані занепаду (що, на нашу думку, не є справедливим
по відношенню до перекладацької діяльності українських поетів), то
на сьогоднішньому етапі немає серйозних причин вести мову про
кризу сучасного українського шекспірознавства.

Сонетярем, творчість якого в Україні знаходиться найближче до
вищерозглянутого Шекспірового ядра є Джон Кітс, який на часовому
проміжку творив значно пізніше (початок XIX-го століття) і впродовж
дуже короткого періоду. Останнє пов’язано з дуже коротким життям
самого поета. Д. Кітс стає другим після В. Шекспіра автором
англійського сонету, про якого можна сміливо сказати, що доля його
творів на Україні склалася щасливо. До такого висновку можна дійти
не тільки тому, що існує декілька українських варіантів перекладу
кітсових рядків, а ще й тому, що на відміну від усіх інших сонетярів,
які творили у післяшекспірівську епоху, є окремі напрацювання
наукового характеру. Ці напрацювання дозволяють визначити
пріоритетність роботи українських перекладачів над кітсовим
сонетарієм. Хоча слід зауважити, що хід дослідження українських
спроб перекладу цього автора аж ні в яке зрівняння не йде з
дослідженнями, присвяченими сонетам В. Шекспіра.

Переклади окремих сонетів Дж. Кітса зробили Г. Кочур, В. Мисик,
Д. Паламарчук, Д. Павличко, Г. Носкін. Натхненням і рушійною силою
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В. Шекспіра) відіграє свою роль у спробах визначити місце жанру
англійського сонету в українській літературі.

 Друга складова частина проблеми стає логічним продовженням
першої. Вона полягає у надмірній концентрації уваги дослідників на
шекспіровому, а не на англійському сонеті. Існує цілий ряд статей,
дисертаційних досліджень, присвячених українським перекладам
сонетів В. Шекспіра, включаючи ті, в яких йдеться про кризу
українського шекспірознавства. До творчості інших англійських
авторів сонетів науковці звертатися не вважають за потрібне. Саме
про кризу у даній сфері слід насправді вести мову. Це дає повне
право стверджувати, що англійський сонет залишається в
українському перекладознавстві темою невивченою, дослідженою
однобічно і не повністю, адже жоден з дослідників не робив спроб
однозначно сформулювати місце, що його займає перекладний
англійський сонет в українській літературі і культурі.

Вирішення даної проблеми тісно пов’язано з визначенням місця
англійського сонету як цілісної системи в українській літературі, тобто
відповіддю на питання: які англійські сонети є насправді
українськими?

Розглянуті наукові роботи лишаються осторонь цього питання,
подаючи нам лише огляд історії та напрямів перекладу поряд з
окремими спробами порівняльного аналізу. До того ж таке вивчення
видається однобічним, адже акцент при цьому робиться на творчості
В. Шекспіра, як найяскравішого представника англійського
сонетярства. Постає необхідність поглянути на дане питання більш
всеохоплююче, беручи до уваги вже не на шекспіровий сонет, а сонет
англійський, лише частиною якого є шекспірові твори.

Вивчаючи наукові праці, що висвітлюють перекладознавчі
проблеми вивчення українських перекладів англійського сонету,
можна побачити, що до уваги береться творчість якогось одного
автора (чи перекладача), творчі пошукання якого потім беруться до
розгляду. Даний підхід, що базується на особі автора, можна назвати
авторським. Але у даному випадку, на нашу думку,(що
підтверджується на практиці), неможливо приділити гідної уваги тій
невеликій частині україномовного англійського сонету, яка не входить
до ядра, представленого сонетною творчістю В. Шекспіра.
Неможливим це є саме через нестачу предмету дослідження
(достатньої кількості наявних перекладів). Отже, керуючись
авторським підходом у вивченні можна визначити місце в українській
літературі не англійського сонету в цілому, а лише місце сонету
шекспірового, який, не дивлячись на свої провідні позиції в

реакційних романтиків, розглядаючи всю його творчість під ідейним
кутом зору. Саме тому сонети В. Вордсворта залишалися
неперекладені навіть російською мовою.

З часів здобуття Україною незалежності ситуація майже не
змінилася. Перекладачі обмежилися декількома перекладами сонетів,
майже всі з яких виконав М. Стріха. Це такі сонети як «До
прекрасного», «І колія простора для чорниці…», «До Туссена
лувертюра», «О ні, про це і думати дарма…», «Відклав я вбік перо…».
Видані дані сонети були у 1991 році. Впродовж вже майже 20-ти
років вони є єдиним зразком, який знайомить українських читачів з
сонетним доробком їх автора. Не слід вважати, що нові переклади
зовсім не з’являються. Нові спроби за певних причин (не обов’язково
через свою бездарність) не можуть зайняти гідне місце на літературній
арені. На користь того, що окремі переклади з’являються, твердить
переклад сонету «У каплиці королівського коледжу, Кембридж»,
виконаний Оленою О’Лір, яка надіслала його разом із перекладом
сонету «Сутність благочестя» до електронної бібліотеки «Ae-Lib».

Розглянувши історію вивчення англійського сонету в Україні,
стикаємося з проблемою, яку хотілося б сформулювати, як кризу
жанру англійського сонету у приймаючій (у даному випадку
українській) культурі.

Дана проблема представлена двома взаємопов’язаними
складниками, перший з яких дуже вдало сформулював Д. Павличко
у препринті до свого збірника «Світовий сонет»: «Готуючи до видання
книжку своїх сонетів, оригінальних і перекладних, я побачив, що
в розділі перекладів бракує імен, які мені особливо дорогі, бракує
творів, які, можливо, найкраще після Петрарки і Камоенса
репрезентують світовий сонет, його формальне розмаїття, його
здатність бути – залежно від потреби – інвективою, або сповіддю,
піснею або філософським трактатом, звичайною строфою в поемі
або, як казав Буало, цілою поемою» [21,  с. 11]. Тобто,
зосередившись на сонетній творчості В. Шекспіра, українські
поети-перекладачі зовсім забувають про імена інших сонетярів
як дошекспірівської, так і післяшекспірівської доби (хоча на
сьогодні вже не існує непорозумінь ідеологічного чи мовного
характеру, як це, можливо, було у радянську епоху). В. Шекспір
став єдиним англійським автором сонетів, весь доробок якого
з’явився в українській літературі у декількох варіантах, що належать
до різних шкіл поетичного перекладу. Всіх інших англійських авторів
перекладали досить вибірково, хоча у їхній творчості англійський
сонет також існував і розвивався. Отже творчість цих поетів (не тільки
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літературах інших країн, представляє собою лише окремий етап
розвитку англійського сонету.

Для спроби визначення місця англійського сонету в Україні і,
разом з тим, зміцнення його  позицій, на нашу думку, необхідно
обрати такий принцип компаративістського дослідження, який можна
було б назвати комплексним, через розміщення в центрі не особи
якогось окремого автора (чи перекладача), а поняття англійського
сонету, як окремої підструктури в українській перекладній літературі.
Це передбачає розгляд перекладів декількох англійських авторів
сонетів(а не одного В. Шекспіра) разом з їх оригінальними
англомовними версіями.  Це дозволить, по-перше, провести чітку
межу між поняттями англійський сонет, шекспірівський сонет і
шекспіровий сонет, а по-друге, – посприяє розвитку вивчення сонетів
інших англійських авторів українськими дослідниками, що, в свою
чергу, можливо, зробить англійський сонет в цілому більш цікавим і
для перекладачів. Таким чином буде зроблено перший крок у
розв’язанні кризової ситуації, що склалася у випадку з англійським
сонетом в українській культурі.
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Художня модель антиутопічного світу
в романах О. Хакслі та Е. Берджеса

Серед глобальних проблем, з якими довелося зіткнутися  людству
на межі другого і третього тисячоліть, найболючішими виявилися
питання демографічної кризи, негативних наслідків науково-технічного
прогресу, екологічних катаклізмів, гуманізму та моральності у
суспільному житті тощо. Вони стали предметом різнобічного аналізу
в усіх сферах гуманітарних знань. Яскраве художнє втілення ці
проблеми віднайшли й у жанрі антиутопії, який сьогодні користується
великою популярністю у науковців, літераторів та читачів, викликає
цілу низку суперечок та двоїстих оцінок, знаходить відгомін у різних
світових спільнотах. Свідченням цьому стали праці зарубіжних та
вітчизняних літературознавців: Є. Баталова, Є. Брандіса,
Ю. Жаданова, А. Звєрєва, В. Мільдона, Б. Пінскера,
Т. Хмельницької, В.Шестакова та ін.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в наш час
недостатньо вивчений феномен антиутопії в художній культурі та
відсутній детальний аналіз романотворчості письменників-
антиутопістів, зокрема співвідношення змісту їхніх творів з
соціальними  і моральними проблемами сьогодення.

Метою наукової розвідки стало розкриття основних принципів
побудови антиутопічного суспільства у художній літературі на
матеріалі романів „Чудовий новий світ” О. Хакслі та „Неповноцінне
насіння” Е. Берджеса, які в епіцентрі своїх творів поставили ряд
проблем злободенного характеру. Варто зазначити, що за останні
десятиліття у вітчизняному літературознавстві не з’явилося жодної
ґрунтовної роботи, де було б подано всебічний аналіз вищезазначених
антиутопій.

Розглядаючи глибинні проблеми розвитку науки, людського
соціуму, моральності людини, Олдос Хакслі та Ентоні Берджес по-
своєму підійшли до створення моделі антигуманного суспільства
майбутнього, але їх об’єднало утвердження ідеї виживання людини
за будь-яких обставин. Використовуючи принципи антиутопічної
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викликав чисто фізіологічне внутрішнє придушення агресії і
сексуальності.

Своїм романом О. Хакслі поставив ряд проблем злободенного
характеру: домінування однієї особи над іншою, криза  духовності
суспільства і розуміння щастя, втрата людиною своєї
індивідуальності, маніпулювання її свідомістю і поведінкою тощо.
Ці проблеми автор вміло розв’язав на прикладі суперєвропейської
цивілізації Світової Держави.

На перший погляд, у цивілізованому світі „стандартним
чоловікам і жінкам”, „виводкам в уніформах” жилося непогано:
вони всім були забезпечені, ніхто й ніколи не сердився і не
сумував, всі жили щасливо і спокійно під дією наркотичної дози,
працювали і розважалися, насолоджувалися емоційно легким
життям і вседозволеністю у почуттях, будь-яке бажання одразу
задовольнялося, усі тілесні недуги старечого віку були ліквідовані,
тут не було місця пророкам та егоїстам, героям культури минулого.
Але за цією картиною „кришталевого” щастя проступав жахливий
світ насильства і домінування однієї людини над іншою, у якому
не було ні співчуття, ні милосердя, а людина не являла собою
ніякої цінності. Це світ брехливої ідеології, яка налагодила широке
виробництво наркотику, що „викликав приємні галюцинації”, а
насправді – затуманював мозок і  вбивав будь-які прояви
людяності.

Дітей тут не народжували – штучно запліднені яйцеклітини
вирощували у спеціальних інкубаторіях. Доля кожного була визначена
від народження. Завдяки різним режимам розвивалися різні особи –
альфи, бети, гамми, дельти і епсілони. Тобто, ще будучи ембріонами,
люди займали чітко визначені їм місця у суспільстві – від альфа-
плюсів, високоінтелектуальних лідерів, до епсілон-мінус-ідіотів,
потворних мавпоподібних істот, які виконували всю брудну роботу.
Чим нижчою була каста, тим менше кисню вона поглинала. При 70
% кисневої норми виростали карлики. Менше 70 % – безокі виродки,
які вже ні на що не були придатними.

Від народження дітям прививалася ненависть до нижчих каст і
покірність  перед вищими. Навіть колір одягу касти мали чітко
визначений: альфи носили сіре, гамми – зелене, дельти – хакі, а
епсілони ходили в чорному. З раннього дитинства малят знайомили
з еротичними іграми. Виконуючи наказ влади, що „кожен належить
іншим”, їх вчили займатися „взаємо користуванням” і отримувати від
цього насолоду. Вірність одній людині не схвалювалася у суспільстві,
бо нормою життя була нерозбірливість у зв’язках.

літератури англійські митці застерігали, що бездумні наукові
дослідження над Природою і Людиною, нівелювання особистості,
маніпулювання її свідомістю, надмірна жорстокість, руйнування
класичної культури та тисячолітніх традицій неодмінно призведуть
до всесвітньої катастрофи.

Ім’я Олдоса Хакслі для більшості читачів асоціюється з романом
„Чудовий новий світ” (1932), написаного для „синів і дочок”.
Письменник з притаманною йому красномовною майстерністю описав
новий антиутопічний світ, в якому люди спробували замінити Бога і
підкорити Матір-Природу.

Назву твору письменник взяв із шекспірівської драми „Буря”, де
героїня Міранда, потрапивши на чарівний острів, викрикнула
„О, чудовий Новий Світ, в якому є такі люди!”. Проте, в цю обірвану
фразу Хакслі вклав значну долю іронії, оскільки змальований ним
світ – який завгодно, тільки не чудовий.

Основна тема роману – зображення загального механізму світової
держави, яка трималася на складній технології маніпулювання
людською свідомістю і придушення вільної думки. Ідейний зміст
твору склав протест проти насилля з притаманними йому тенденціями
зрівняння, ідентичності думки, стирання індивідуальності; заклик до
відновлення свободи у суспільстві та духовного пробудження
особистості.

Всі події у творі розгорнулися у майбутньому – 632 р. Ери Форда.
Продовжуючи традиції Є. Замятіна, Хакслі показав у загальних
формах механізм тоталітарної системи. На вершині класової піраміди
– сам Форд, який створив на поч. ХХ ст. автомобільну компанію. Його
вшановували у Світовій Державі  як Бога і називали – „Господь Наш
Форд”. Вчення Форда розповсюджували десять Світових
Головконтрів, „правдоробів”, які встановлювали закони і контролювали
їхнє виконання. Їм підкорялися всі соціальні касти – альфи і бети,
яким у свою чергу підкорялися гамми і дельти. Мета в них одна –
безпека і стабільність у суспільстві. А основою для піраміди були
епсілони, їхня рабська покірність, безграмотність і неосвіченість, на
чому будувалася будь-яка тиранія.

Світову Державу майбутнього населяло повністю контрольоване
суспільство, яке жило тільки теперішнім, минулого не існувало.
Головний девіз країни: „Спільність. Ідентичність. Стабільність”. Тому
емоції, пристрасті, кохання – все, що могло завадити людині жити
щасливо, – було замінене стадним духом і „реконструйованою
поведінкою”. Влада маніпулювала людською свідомістю і тримала у
покорі населення за допомогою легкого наркотику – соми, який
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технології маніпулювання людською свідомістю, створеної
тоталітарною системою. Все життя суспільства у цьому світі було
підкорене законам величезного механізму і розкладу за годинами. У
такій державі людина  втратила своє справжнє єство, свою
індивідуальність і внутрішню свободу. Маніпулювання масами призвело
до жахливих наслідків: фізично  людина існувала, але духовно була
мертвою. Вона перетворилася на маріонетку, безлику істоту.

Кращим зразком антиутопії Ентоні Берджеса став роман
„Неповноцінне насіння” (1962). У творі автор змалював перенаселену
Англію майбутнього, яка безпорадно знемагала під владою
ліберальних і тоталітарних режимів, що постійно змінювали одне
одного. Основний зміст твору склали не зовнішні події, а категоричні
уявлення про побут та таємні бажання людей далекого прийдешнього.
У традиціях Дж. Свіфта та К. Воннегута письменник змалював
сатиричну картину радикальних змін у суспільній свідомості і моралі,
викликаних необхідністю зупинити інтенсивне зростання населення,
зокрема, легалізації гомосексуалізму.

Основна тема роману – показ тотального насилля над людиною
у світі, де нема ні милосердя, ні співчуття. Ідея – протест проти
небезпечних тенденцій у духовному житті суспільства: зла,
жорстокості, агресії, байдужості та аморальності.

Події у творі датовані епохою „Вічного Миру”, коли не існувало
жодних політичних партій, коли богословська теорія не мала ніякої
суті, а в Римі навіть нічого не знали про Папу Римського. Етнічний
поділ більше не мав ніякого значення,  світ був розділений за мовними
групами. Вся земна куля поділялася на дві великі імперії: СОАНГК
(Союз англомовних країн) і СОРМОК (Союз Російськомовних країн),
та невеликі штучні острови – острови Аннекс, які будували в океанах
для надлишкового населення. Це та доба, коли час особистого
транспорту давно пройшов, а вулиці були забиті перехожими, коли
отримання роботи залежало від сімейної родословної, а не від базової
кваліфікації чи кількості ступенів, коли на родину дозволялися лише
одні роди, хоча вважалося, що у зразкових союзах  до цього не
доходило. Натомість цей закон про народжуваність не поширювався
на королівську династію. Але найстрашнішим було те, що країною,
та й усім Союзом Англомовних країн керували фактично
гомосексуалісти. Основними цінностями у державі були „освіта і
пропаганда, безкоштовні контрацептиви, абортарії та скорботні”.

Головний пафос книги полягав у дослідженні режиму тоталітарної
влади, яка намагалася з допомогою антигуманної методики
перетворити суспільство на слухняне безлике стадо, яким можна

Головний принцип Світової Держави – ідентичність суспільства,
стадне виховання. Будь-які прояви індивідуальності ще в дитинстві
придушувалися: дітям під час сну повторювали „по сто разів три рази
на тиждень протягом 4-ох років” рецепти щастя, які ставали „істиною”.
Маніпулюванням свідомості людей займалася ціла армія гіпнопедів,
які у разі дрібних порушень „істини” давали денну дозу соми.

У Чудовому Новому Світі заради того, щоб створити стабільне й
ідентичне суспільство, пожертвували мистецтвом, справжньою
наукою, релігією, пристрастями – заплатили високу ціну за своє
ілюзорне щастя.

Простір Чудового Нового Світу замкнутий. За дротяною огорожею
під високовольтною напругою існував світ, де людям дозволено було
жити як дикунам, поза впливом суперєвропейської цивілізації, але
мешканці Світової Держави, окрім інтелектуальних кіл, не мали права
туди потрапити. Це були так звані резервації, заборонені зони в пустелі,
де дикі люди жили так, як жило все людство до Ери Форда: вони
народжувалися від справжніх батьків і ними виховувалися. Для того,
щоб відвідати хоча б одну із таких заповідних зон, треба мати дозвіл,
який отримати було непросто.

Один із героїв цього роману, Джон, перебував у двоякій позиції.
Народжений від білих „високоцивілізованих батьків” суперєвропейської
цивілізації, він зростав, жив і виховувався за принципами „дикунської”
моралі в одному із заповідних поселень. Джон, інтелектуал від природи,
займався самоосвітою і ніколи не розлучався з книгою творів Шекспіра,
яку випадково знайшов у покинутому будинку. Мати навчила його читати,
але найщасливішими для хлопця були хвилини, коли вона розповідала
про Світову Державу, про світ за огорожею.

Коли Джон волею випадку опинився у Світовій Державі, то був
неприємно вражений людськими пристрастями Чудового нового світу.
Життя в суперєвропейській цивілізації його не захопило, він як і
раніше відчував, що Шекспір, страждання, материнство і Бог – це
важливі людські цінності.  Протестуючи проти світу маніпуляторів і
винищувачів духовності, герой відмовився приймати сому, постійно
цитував Шекспіра і виступив проти вільного „взаємокористування”.
Але найбільше Джона вразило те, що його помираюча мати стала
об’єктом кондиціювання дітей проти страху смерті. Хлопець став
єдиним героєм роману, який у доленосній для нього ситуації вирішив,
що краще піти з життя, ніж відмовитися від своєї людської сутності і
стати людиною „реконструйованою”. Він покінчив життя самогубством.

Традиційним для антиутопії став конфлікт Джона і Світової
Держави, що виявився у відкритому бунті героя проти страшної
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чоловіка, Столичного комісара, який прикидався геєм. Таким чином,
Беатріс-Джоанна кинула виклик державі, її вчинок – своєрідний бунт
проти придушення в людині справжнього єства.

У фіналі роману Е.Берджес підвів читача до висновку, що
жорстока машина тоталітаризму через складну технологію
маніпулювання людською свідомістю знищила волю, пам’ять, будь-
які відчуття і пориви. Своєрідна манера письма прозаїка була
обумовлена перш за все особливостями його світогляду і
світосприймання. Його позиція у творі визначена досить чітко –
письменник підкреслював антигуманність такого суспільства, що
рівноцінно антиморальності. Він був упевнений, що ніколи не було і
не буде ідеального суспільства. Все наше життя – це лише прагнення
до ідеалу.

Зображуючи перекручені і страшні картини майбутнього розвитку
людства, Олдос Хакслі та Ентоні Берджес неначе підказували
суспільству, що в майбутнє не слід дивитися з особливим оптимізмом,
що ХХІ ст. не стане виключенням. Піднявши у своїх романах
загальнолюдські проблеми, актуальні в усі часи, вони застерігали
від небезпеки втручання влади у всі сфери життя суспільства, що
неодмінно призведе насилля та кризи.  Саме такі книги допомагають
краще зрозуміти прийдешнє, щоб людство було готовим до будь-
яких випадкових переворотів у своїй непростій історії і докладало
всіх зусиль, щоб антиутопія не стала реалією, хоча б у тому вигляді,
у якому вона представлена видатними англійськими романістами.
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було маніпулювати на власний розсуд. Романіст був переконаний,
що перенаселена планета зможе вижити лише тоді, коли кожен буде
знаходитися під контролем невсипущого ока, коли людям заборонять
мріяти, самостійно приймати рішення, а головне – одностатеве
кохання стане вищим проявом привітного ставлення  до суспільних
цінностей. „Вся країна була заліплена яскравими плакатами
Міністерства безпліддя, на яких були зображені одностатеві пари в
обнімку” [1, с. 23]. Хоча у творі основну увагу автор звернув не стільки
на гомосексуальність, скільки на придушення в людині будь-якої
сексуальності, яка могла б сприяти продовженню життя і роду.

У романі Ентоні Берджес не обмежився аналізом історичного
періоду і конкретних подій, а наповнив сторінки твору думками про
життя, поведінку і світогляд людини. Письменника цікавили не стільки
ознаки матеріального благополуччя та прогресу, скільки духовний
стан майбутнього суспільства і перш за все взаємовідносини людини
і держави. Тому головними проблемами, піднятими у творі, стали
питання безправного становища людини та її духовної деградації в
умовах насильства, маніпулювання людською поведінкою за рахунок
жорстокого контролю і придушення вільної думки, руйнування
класичної культури та інших тисячолітніх традицій тощо.

На перший погляд, у суспільстві майбутнього усі були рівними і
щасливими. Люди отримували спокій, відповідне заняття та цілковите
задоволення фізичних потреб. Натомість їхнє життя регламентувалося
двома головними законами: законом сексуальних відносин та законом
про народжуваність, відповідно яких одностатевий зв’язок і відсутність
сім’ї були вищим проявом «гармонії і щастя», а право на материнство
та батьківство надавалося лише один раз. Таким чином держава
втручалася у потаємний світ особистості, маніпулювала її свідомістю
та поведінкою, робила з чоловіків і жінок безликих, безстатевих істот:
„Уїлтшир – гомо. Краттенден – не одружений. Крам-Юінг … castrato –
дуже сильний кандидат” [1, с. 19].

У центрі роману Ентоні Берджес розкрив історію сімейної пари –
Беатріс-Джоанни і Трістрама Фокс, своєрідних нових Єви та Адама.
Трістрам Фокс – учитель із чотирнадцятирічним стажем, який мріяв
понад усе про успішну кар’єру та посаду голови факультету
суспільних наук. Але кандидатура героя виявилася не зовсім
благонадійною: у його батьків було четверо дітей, також і в дружини
була сестра, яка ще до того ж мала двох дітей.  Смерть єдиного
сина могла б стати запорукою його подальшого кар’єрного успіху,
бо тепер він був бездітний. Але дружина мріяла про другу дитину.
Втілюючи в життя омріяну думку, вона потай завагітніла від брата
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текстами. Так, сонатна форма розглядається як сігніфікат у новелі
„Тоніо Крьогер” Г. Манна (О. Азначеєва) [1, с. 31-39], книзі „Сестра
моя – життя” Б. Пастернака (І. Фоменко) [6, с. 52], „Чорний монах”
А. Чехова (Н. Фортунатов) [7, с. 105-134]. За принципами музичної
організації, на думку дослідників, побудовані романи „Доктор Фаустус”
Т. Манна, „Улісс” Дж. Джойса, „Смерть героя” Р. Олдінгтона [5].

Власне, функцію сігніфіката виконує соната і в романі „Піраміда”
В. Ґолдінґа, підпорядковуючи композицію твору законам музичної
форми. За свідченнями сучасників, письменник по-справжньому знав
і розумів музику. Незмінною складовою його робочого кабінету був
рояль, і він зізнавався, що часто шукає натхнення у музичних творах:
„Пишу, потім встаю й довго граю. Потім знову пишу …” [4, с. 373].
Вплив музики на стиль письменника, що вміщує поліфонію звуків,
варіації тем, сплетіння мотивів, відчувається у багатьох його творах,
але лише роман „Піраміда”, за словами автора, створений за
принципами музичної організації й відповідає формі сонати  [8, с. 153].

Звідси, три розділи роману постають аналогами класичної
сонатної форми, а саме: 1) експозиція, в якій заявляється основний
конфлікт між суспільним та індивідуальним, раціональним та
ірраціональним; 2) розробка, яка розвиває конфлікт у комічній
гротескній тональності; і, нарешті, 3) реприза, в якій основна тема
повторюється серіями епізодів у різних модуляціях, надаючи
трагічного забарвлення цьому позірно „комічному” роману.

Система персонажів роману побудована, в першу чергу, за
принципом протиставлення жіночого та чоловічого начал, що є
характерним для музичної сонатної форми. Чоловіче начало
передовсім втілюється в образі Олівера. Його взаємини з
суспільством є основною темою, що розгортається  у даній сонаті.
Втілення жіночого начала варіюється у кожному з розділів, але роль
його залишається незмінною: протистояння раціональному
суспільству, безуспішні спроби вирватися за межі суспільної піраміди,
і, звичайно, засіб пізнання Олівером власної сутності.

У першому розділі жіноче начало втілюється в образі Еві
Бабакумб, „місцевого феномену” [9, с. 7], дівчини з нетрів, що
намагається піднятися соціальними сходами єдиним засобом, який
в неї є, – пропонуючи себе чоловікам, що належать до вищого класу.
Саме у ставленні до Еві вперше розкривається сформована під
впливом законів суспільства класова свідомість Олівера. Він чітко
розуміє неписану ієрархію Стілбоурна, і повністю підкорюється їй.
Дочка глашатая існує на нижчому рівні місцевої піраміди, а отже, їх
шляхи, можливо, ніколи й не перетнулись би: „Я доволі часто бачив
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Музика в жанровiй структурi роману В. Ґолдiнга „Пiрамiда”
Використання музичних форм як основи структури художнього

твору актуалізується в літературі ХХ століття. Духовна нестабільність
доби породжує відчуття вичерпаності старих засобів формування
художнього нарративу й спонукає письменників до динамічного
пошуку нових прийомів за межами тексту та літератури, тому
„модерністський дискурс ХХ століття характеризується
інтертекстуальністю у різноманітних її формах, а також інтермедіальністю
літературної мови, тобто змістовою й образною взаємодією різних видів
мистецтва у тексті художнього твору” [5, с. 3].

 Вивчення взаємодії літератури та музики має досить глибоку
історичну ґенезу в рамках загальної історії мистецтва, проте наукові
дослідження спеціально присвячені комплексу проблем „музика в
літературі” з’явились лише у ХХ столітті (К.С. Браун, Т.В. Адорно,
О. Ханзен-Леве та ін.), що сприяло виокремленню інтермедіальності
в самостійну сферу досліджень у контексті компаративістики.

Першу класифікацію музично-літературних кореляцій
запропонував С.П. Шер, визначивши три види репрезентації
музичного в літературі: 1) словесна музика (word music, Wortmusik)
– література намагається  перейняти виражальні засоби музики,
прагне до музикальності складу, вірша; 2) уподібнення словесного
тексту тій чи інакшій музичній формі та структурі; 3) вербальна музика
(verbal music) – література прагне відтворити музичний художній світ,
передати специфіку музичного переживання [2].

До кінця ХХ століття, коли теорія інтермедіальності стала частиною
науки про мови мистецтва, німецький дослідник А. Гір розглянув дану
класифікацію під кутом семіотичної проекції й співвідніс 1) словесну
музику з функцією сігніфіканта, означаючого; 2) структурні паралелі
з функцією сігніфіката, означеного; 3) вербальну музику з функцією
денотату, референту [3, с. 89]. Варто вказати, що в сучасному
літературознавстві ведуться активні дослідження в усіх трьох
напрямах музично-літературних кореляцій, проте найбільш
продуктивним видається пошук структурних й композиційних
паралелей між музичними формами й конкретними літературними
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Використавши трійчасту сонатну форму як структурну модель
роману, у другому розділі Ґолдінґ фокусує увагу не на розвитку тем
і конфліктів, означених першим розділом, а радше на їх повторі,
деталізації, поглибленні, що досягається варіацією тональності. На
зміну спокійному, розміреному ритму роману виховання,
наповненому легким гумором і певною натуралістичністю, приходить
відкритий бурлеск, буфонада.

Далекі від розуміння музики мешканці Стілбоурна створюють
оперний союз (скорочено SOS), який виникає з „… духу, що таємно
кружляв у суспільстві. Самі собі трагедія, ми й не здогадувались,
що потребуємо катарсису” [9, с. 129]. Приховані бажання, заздрість,
склоки, образи, ненависть, яким не було місця у правильно та
раціонально побудованому стілбоурнському суспільстві, пишно
розквітали на сцені, під час підготовки чергової оперної вистави,
перетворюючи її на фарс.

Олівер, приймаючи участь у постановці за наказом своєї матері,
постійно потрапляє у комічно-безглузді ситуації, які погіршуються
необхідністю грати в одних сценах із самозакоханим, бездарним
містером Клеймором та його дружиною Імоджен, яку Олівер таємно
обожнює. У кращих традиціях англійського ексцентричного
гротескного гумору з мешканців Стілбоурна поступово спадають
маски, викриваючи їх справжні обличчя.

Запрошений для постановки режисер де Трейсі стає для Олівера
справжнім провідником у соціальній піраміді. На нашу думку, те, що
жіноче начало у другому розділі втілюється в образі гомосексуаліста
де Трейсі, повністю відповідає фарсовому характеру усього розділу.

Івліну де Трейсі притаманна риса, якої позбавлені всі інші герої
роману, – знання власної природи і розуміння справжньої ціни законів
суспільства, до якого він мусить пристосовуватись. Ця риса, а
особливо роль ментора у пошуках істинної природи людини і
суспільства для Олівера, зближують його з образами героїв-пророків
попередніх романів Ґолдінґа: Саймона у „Володарі мух” та Натаніеля
у „Злодюжці Мартині”. Проте, своє знання де Трейсі використовує
лише для власної користі, хоча його порада прослухати „Великий
дует” у виконанні Імоджен та Клеймора розкриває Оліверу очі і
звільнює від вигаданого кохання: „Ці двоє, бездарні, суєтні, були
створені один для одного, і більше нікому в світі не потрібні. … Я їх
дослухав. Я звільнився” [9, с. 128].

Івлін не намагається вибратись із соціальної піраміди, він
пристосовується до неї, і головна його зброя – лестощі, якими він
щедро поливає марнославні душі. Двоїстість особи режисера

Еві, до того ж роками. Але ніколи з нею не розмовляв. … Зрозуміло”
[9, с. 5]. Її зв’язок із сином місцевого лікаря, Боббі Юеном, який займає
вищу за Оліверову сходинку на соціальній драбині, стає приводом
для знайомства і робить Еві бажаною „річчю”. В романі підкреслено
наголошується ставлення Олівера до Еві як до „доступної речі” [9,
с. 99], особливо у порівнянні з піднесеним почуттям до Імоджен, його
таємного платонічного кохання: „І раптом я гостро відчув: там і тут,
два розділених світи. Там – вони [батьки. – О.Ш.] з Імоджен, чисті на
різнокольоровому малюнку. Тут –вона, ця, предмет, річ, на землі,
що смердить пріллю, обгризеними кістками, жорстокістю, – відхоже
місце природи” [9, с. 102].

Переслідування Еві стає для Олівера не лише засобом
задовольнити своє сексуальне бажання, а й своєрідним змаганням
з Боббі, а, отже, можливістю отримати те, що доступно вищим за
нього [10, с. 25]. Він не бачить в Еві людину, особистість, не зважає
на її почуття не через власну „темну” натуру, вроджене зло,
незрозуміле йому самому, а через закони класового суспільства, які
він всмоктав із молоком матері, які стали основою його моралі та
світобачення. Стосунки з Еві розгойдують стабільний світ
вісімнадцятирічного Олівера, показують хисткість його власного
соціального становища й переконують у необхідності притримуватись
спокійного раціонального шляху майбутнього студента Оксфорда і
назавжди покинути мрію стати музикантом.

Еві виявляється сильнішою за Олівера, здатною не лише на
боротьбу за вищу сходинку у піраміді, а й на відстоювання права на
власні почуття та бажання. У суворому раціональному світі вона
шукає кохання: „… мене ніхто ніколи не кохав. Я кохання хотіла,
хотіла, щоб хтось пожалів …” [9, с. 99]. Дівчина чітко розуміє
ставлення Олівера до себе та, усвідомлюючи причини цього,
знаходить шлях відомстити йому, а в його особі всьому Стілбоурну,
заохотивши Олівера до статевого акту на схилі, де їх зміг бачити у
бінокль його батько.

Зустрівшись з Олівером через два роки вона не втримується від
спокуси подражнити стілбоурновське суспільство ще раз і голосно
звинувачує його у зґвалтуванні. Проте Олівер змінився, і витівка Еві,
хоча і завдала йому удару, все ж змусила по-інакшому подивитись
на цю дівчину, побачити в ній нарешті не „річ”, а „нерозгадану
особистість” [9, с. 126]. Цікаво відмітити, що зустріч з Еві відбувається
у тому самому барі „Корона”, де за два роки до того Оліверу
розкривається справжнє обличчя місцевого товариства у розмові з
іншим втіленням жіночого начала в романі – режисером де Трейсі.
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[8, с. 153], які лише підкреслювали і поглиблювали її нещастя та
самотність.

Генрі Вільямс, як і Еві Бабакумб, для свого успішного підйому
використав людину, вищу за соціальним статусом. Проте, якщо Еві
пропонувала своє тіло, то Генрі використовував почуття інших, і
поступово раціональність механіка підкорила все місто: „Права
сторона майже від самого Старого мосту до Площі була охоплена
бетоном, дзеркалами та хромом. Все це, звичайно, Генрі. Величезні
букви кричали: «Гараж Вільямса», «Виставковий зал Вільямса»,
«Сільськогосподарський інструментарій Вільямса». … Гігантські
бетонні труби лежали вздовж ріки, готуючись її заковтнути, щоб Генрі
вийшов прямо на автостраду” [9, с. 182]. Мармуровий надгробок над
могилою міс Доліш став тією ціною, яку Генрі заплатив, використавши
її життя та почуття. Спогади про розвиток стосунків Генрі та Пружинки
змушують Олівера переоцінити власний досвід, усвідомити свою
залежність від суспільства: „… я зрозумів, що, як Генрі, завжди за
все плачу лише за приступною ціною” [9, с. 253].

Важливо відзначити, що наприкінці роману Генрі Вільямс
перетворюється на двійника Олівера: „Я подивився йому в очі,
побачив в них своє власне обличчя” [9, с. 253], що дозволяє, в свою
чергу, поєднати його і з Еві Бабакумб, і з Івліном де Трейсі, і з міс
Доліш. На нашу думку, такий ланцюжок двійників розкриває ідею
уособлення суспільства в особистості, і , в свою чергу,
віддзеркалення особистості у суспільстві.

Ще одним засобом об’єднання оповіді у єдине композиційне ціле
постає система мотивів і лейтмотивів у романі, головним з яких, на
нашу думку, є мотив музики, що втілює індивідуальні схильності
протагоніста, його артистичну натуру й протиставляється бездушній
раціональній побудові суспільства.

Те, що музика звучить у романі з першої до останньої сторінки, в
першу чергу, обумовлюється перспективою героя-наратора, адже, за
словами  Ґолдінґа, „… якщо Олівер й мав якусь пристрасть, то це була
пристрасть до музики, але через суспільство він закінчив виготовленням
отруйного газу” [8, с. 153]. Перша поява Олівера на сторінках роману
супроводжується звуками до-мінорного етюду Шопена, який
„передавав, здається, всю глибину та силу … кохання, … безнадійного
шаленства” [9, с. 7] по відношенню до Імоджен. Як зазначалось вище,
кохання для Олівера тісно пов’язано з почуттям боротьби, змагання,
тому бійка з Бобі Юеном також супроводжується музичним
коментарем: „Я, … знову відчувши його поряд, у своїй октавній техніці –
фортисимо, сфорцандо! – узяв і врізав йому …” [9, с. 31]. Містер

відбивається і на його зовнішньому вигляді – улеслива застигла
маска на обличчі не відповідає рухомій нижній частині тіла, що
постійно смикається: „Він зовсім не змінив виразу свого довгого
обличчя з туманною посмішкою, незмінною посмішкою, що ледь
розмикає губи, але довге тіло затрусилось – смикнулось три-чотири
рази – й затихло” [9, с. 137].

Варто вказати, що подібна нерухомість верхньої частини тіла
притаманна  зовнішності й інших втілень жіночого начала в романі,
зокрема, Еві Бабакумб: „Вона йшла –стегна нерухомі, лише ніжки
переступали нижче колін …” [9, с. 13], а прізвисько міс Доліш –
Пружинка – прямо пов’язано з характерною особливістю її ходи.
Образи де Трейсі та Еві поєднуються також мотивом проституції, адже
Еві пропонує своє тіло задля сходження соціальною драбиною, а
де Трейсі продає свій талант, свою проникливість, – обидва
дозволяють суспільству керувати їх життям та почуттями. У третьому
розділі Олівер також усвідомить себе одним з тих, ким керує
суспільство, хто, подібно Еві та Івліну, підпорядковує свою душу та
здібності суспільному диктату.

Формально останній розділ показує наступний хронологічний
період життя протагоніста-оповідача. Дорослий Олівер приїжджає у
рідне місто на автомобілі „виняткової якості” [9, с. 183], що свідчить
про його успішну кар’єру та достаток, проте для Стілбоурна він той
самий хлопчик, який, навчаючись музиці, просто не міг не обожнювати
свою вчительку. „Доросла влада” [9, с. 185] законів суспільства
змушує його відвідати її могилу й поринути у спогади дитинства,
коли він відвідував уроки музики, і поступово оповідь повністю
переміщується на історію життя Сесілії Доліш.

Якщо в природі Івліна де Трейсі було „багато від жінки” [9, с. 168],
то у зовнішності Пружинки єдиною „незаперечно жіночною була
спідниця” [9, с. 192]. Вона палила трубку та цигарки, носила „чоловічий
піджак” [9, с. 194] і важкі черевики, сама заробляла на життя, а, отже,
повністю відповідала образу „нової жінки”, яким так захоплювався її
батько.

До зустрічі з Генрі Вільямсом міс Доліш впевнено йшла шляхом,
окресленим для неї батьком і суспільством: самотньої місцевої
оригіналки, фанатично відданій музиці. Почуття до Генрі пробудили
марні надії на те, що все може бути по-іншому, і з того часу Пружинка
постійно намагається вирватись за окреслені рамки. Проте все: купівля
машини, переїзд Генрі та його родини до неї в будинок, спроба стати
більш жіночною, будь-яким шляхом привернути до себе увагу, – стає
рухом у замкнутому колі, „серією трагічних варіацій у стилі Бетховена”
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Проте Ґолдінґ далекий від песимістичного погляду на сучасність,
адже роман про класове суспільство, в якому немає місця чуттєвому
та ірраціональному, побудований за музичними законами. Поєднання
жанрових рис роману виховання із соціальним сатиричним романом
набуває особливого значення у контексті використання музичної
форми як основи композиції твору. Сонатна форма не лише стає
основою структури нарративу, а й прямо впливає на розкриття
глибинних смислових зв’язків у романі.

Література
1. Азначеева Е. Н. Музыкальные принципы организации

литературно-художественного текста : в 3 ч. / Е. Н. Азначеева. –
Пермь : Изд-во Пермского ун-та, 1994. – Ч. 1. – 84 с.

2. Борисова И. Е. Перевод и граница : перспективы
интермедиальной поэтики [Електронний ресурс] / И. Е. Борисова //
Toronto Slavic Quarterly. – 2004. – № 7. – Режим доступу : http://
www.utoronto.ca/tsq/07/borisova 07.shtml

3. Гир А. Музыка в литературе : Влияния и аналогии [Електронний
ресурс]  / А. Гир ; пер. с нем. И. Борисова // Вестник молодых ученых.
Гуманитарные науки. – 1999. – № 3. – С. 86-99. – Режим доступу :
http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILO/main.html

4. Ивашева В. В. Английские диалоги. Этюды о современных
писателях / В. В. Ивашева. – М. : Сов. писатель., 1971.– 551с.

5. Синяя А. В. Принципы музыкальной организации романной
прозы ХХ века (Т. Манн «Доктор Фаустус», Дж. Джойс «Улисс», Р.
Олдингтон «Смерть героя») : автореф. дис. на соискание уч. степени
канд. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран
зарубежья» / А. В. Синяя. – СПб., 2008. – 22 с.

6. Фоменко И. В. О поэтике лирического цикла / И. В. Фоменко. –
Калинин : Изд-во Калининского гос. ун-та, 1984. – 80 с.

7. Фортунатов Н. М. Пути исканий / Н. М. Фортунатов. – М. : Сов.
писатель, 1974. – 240 с.

8. Baker J. R. An Interview with William Golding / J. R. Baker //
Twentieth Century Literature : A Scholarly and Critical Journal. — 1982. –
Vol. 28(2). – P. 130-169. 9. Golding W. The Pyramid / W. Golding. – N.-
Y. : Harcourt, 1967. – 253 p.

9. Sugimura Y. The gaze and counter-gaze inside a pyramidal struc-
ture in William Golding’s “The Pyramid” [Електронний ресурс] / Y. Sug-
imura // Shiron. – 2006. – № 43. – P. 23-39. – Режим доступу : http://
www.sal.tohoku.ac.jp/englit/shiron/SHIRON43.pdf

Клеймор, чоловік Імоджен, недосяжний для боїв навкулачки, тому
сутички з ним носять виключно музичний характер. Забувши покласти
пенні між струнами скрипки для приглушення її звуку, Олівер тріумфує
на сцені оперного товариства, тим самим розгойдуючи піраміду SOS,
на вершині якої знаходяться бездарні Клеймор та Імоджен.

Еві та Імоджен, два об’єкта пристрасті Олівера, теж протиставлені
за своїм ставленням до музики. Еві музикальна, має гарний голос,
але її соціальне становище не тільки не дозволяє їй займатись
музикою, а й робить це абсолютно непотрібним, оскільки талант не
допоможе піднятися соціальною драбиною: „От я й не стала далі
вчитися співати, …а на машинці вчитися все одно потрібно…” [9,
с. 57]. Еві та Олівер ідуть однаковим шляхом і музика на ньому стає
зайвою: спочатку вона перетворюється на „тайний порок” [9, с. 128],
а пізніше і зовсім зникає, залишаючи лише мрію про те, що вони
„могли б зайнятися чим-небудь, музикою наприклад, замість
невідворотних, неминучих сутичок” [9, с. 126].

 Соціальне становище Імоджен забезпечує їй головну роль у
оперній постановці й дозволяє не зважати на таку дрібницю, як
відсутність голосу і слуху. Звуки „Великого дуету”, в якому „комариний
писк” [9, с. 177] Клеймора поєднався із „джмелиним дзижчанням”
[9, с. 178] Імоджен, стали для Олівера більшим одкровенням, ніж
всі попередні роки спостережень за мешканцями рідного міста.

На нашу думку, мотив музикальності у романі тісно пов’язаний з
мотивом сексуальності. І те й інше у відкритому вигляді неприйнятне
для святенницького суспільства, оскільки несе із собою
неконтрольовані емоції й пристрасті, тому може існувати лише у
пригніченому вигляді. Зухвала сексуальність Еві Бабакумб стає
причиною її вигнання із міста, нетрадиційна орієнтація Івліна де Трейсі
змушує його ховатися за маскою підлесника, образ „нової жінки”,
нав’язаний міс Доліш її батьком, робить її безмежно нещасною й
самотньою. Проте все пригнічене прагне вирватись назовні: будь це
вихід оголеною міс Доліш чи статевий акт Олівера та Еві практично
на очах всього міста, костюм балерини Івліна де Трейсі чи виступ
Олівера на сцені оперного товариства, — такі неконтрольовані прояви
музикальності чи сексуальності несуть загрозу стабільності
ієрархічного суспільства.

Таким чином, мотив музики у романі постає як опозиція
символічному образу піраміди, змістове навантаження якого
співвідносить сприйняття піраміди і як гробниці, і як відображення
класової структури англійського суспільства. Отже, класова піраміда
стає гробницею для музики, кохання, і, навіть, для самих людей.
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практичних заняттях, і продовжити його вивчення, але й спонукати
студентів до творчої та дослідницької роботи.

Пропонуємо систему організації самостійної роботи студентів при
вивченні окремих тем з курсу „Література доби середньовіччя”, де
враховуються три взаємопов’язані форми, з яких повинна складатися
ця робота: аудиторна самостійна робота; позааудиторна пошуково-
аналітична робота; самостійна літературна творчість і наукова діяльність.

Література середніх віків – один із перших курсів зарубіжної
літератури, який вивчають студенти філологічних факультетів. У
процесі лекцій, практичних та індивідуальних занять у студентів
формується уявлення про літературу середньовіччя як важливий етап
у розвитку світової культури, вони ознайомлюються з її пам’ятками,
в яких відбилися своєрідність і складність буття європейських
народів. Значне місце серед жанрів середньовічної літератури посідає
епос. На практичному занятті розглядаються виключно особливості
класичного епосу середньовіччя: як загальні риси, так і його
національні модифікації. Тому для самостійної роботи студентам
можна запропонувати 5 тем, з яких 3 перших будуть передувати
практичному заняттю, дві останні стануть його логічним завершенням.
До кожної теми викладач пропонує список літератури, який допоможе
в її опрацюванні2.
Система самостійної роботи з теми „Героїчний епос
середньовіччя”

Тема 1. Специфіка і склад середньовічного епосу.
Мета: розширити уявлення про середньовіччя як історико-

культурну добу, визначити специфіку середньовічної літератури в
контексті естетики середньовіччя, з’ясувати своєрідність героїчного
епосу західноєвропейського середньовіччя.

Основні поняття: епос, жанр, традиція, новаторство, цивілізація,
культура, варварська і середземноморська моделі світу.

Теоретичні запитання:
1. Середньовічна цивілізація і середньовічна культура.
2. Середньовічна література в контексті естетики середньовіччя.
3. Жанрове розмаїття літератури середньовіччя.
4. Генезис і родові ознаки епосу.
5. Античний та середньовічний епоси: проблема традиції і

новаторства.
6. Архаїчний та класичний епос середньовіччя: спільне та відмінне.
Практичні завдання:
1. Складіть таблицю на одну із запропонованих тем: „Жанрова

система в середньовічній літературі”, „Генезис і родові ознаки
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Органiзацiя самостiйної роботи студентiв
при вивченні зарубіжної лiтератури

В умовах кредитно-модульної системи навчання особливого
значення набуває проблема співвідношення обсягів аудиторних
занять і самостійної роботи студентів. Її вирішення вимагає врахування
специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця,
значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної
програми, а також питомої ваги у навчальному процесі практичних,
семінарських і лабораторних занять. Автори статті не ставлять собі
за мету визначення названих аспектів. Проблема полягає в тому, що
у системі викладання зарубіжної літератури практичні заняття
займають незначне місце, і тому важливого значення набуває питання
організації самостійної роботи студентів. На наш погляд, певні
прогалини в цьому питанні пов’язані не лише з відсутністю практичних
рекомендацій та з обмеженістю впровадження у практику викладання
літератури інноваційних методів. Сучасні методичні наробки навпаки
демонструють посилений інтерес до організації самостійної роботи.
Не залишають поза увагою цю проблему у своїх посібниках
Алексюк А.М. [1], Приходько А.І., Чаплинська Т.А. [4], до неї
звертаються Головко Л. [2], Демченко О. [3], Солдатенков М. [5] та ін.

Але аналіз запропонованих матеріалів свідчить, що практичному
педагогічному досвіду бракує механізму, який би поєднав практичні
заняття та самостійну роботу студентів в єдину систему вивчення
зарубіжної літератури1. І хоча певна логічна послідовність вивчення і
викладання курсу вже обумовлена навчальними та робочими
програмами, в них важко прослідкувати зв’язок практичних занять
та самостійної роботи. А для того, щоб цей зв’язок став реальністю,
необхідно розробити чітку систему завдань для самостійної роботи,
мета якої не просто доповнити матеріал, який розглядається на
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 генеза;
 композиція та сюжетно-фабульна організація;
 казково-міфологічні мотиви;
 синтез язичницького і християнського мотивів;
 своєрідність образної системи;
 символіка поеми;
 зображально-виражальні засоби;
 метрична система.
3. Проблеми сучасного вивчення поеми: дискусійність питання

про процес становлення, місце виникнення, авторство.
Практичні завдання:
1. Проілюструйте особливості метричної системи „Поеми про

Беовульфа”, використавши один із уривків твору, вміщених у
посібнику „Героїчний епос західноєвропейського середньовіччя” [7,
с. 23-28].

2. Порівняйте уривок оригінального тексту з його перекладом3.
Які, на вашу думку, труднощі виникли перед перекладачем в процесі
перекладу твору?

Hwаеt! We Gardena  
 in                  geardagum,

рeodcyninga,     
   рrym                gefrunon,

hu оa аерelingas    
    ellen               fremedon.

Oft Scyld Scefing
        sceaрena рreatum,
5
    monegum mаеgрum,   
       meodosetla       ofteah,

egsode eorlas.  
Syооan              аеrest      wearо

feasceaft funden,   
he     раеs     frofre    gebad,

weox under wolcnum,   
        weorоmyndum        рah,
oораеt him аеghwylc  

рara ymbsittendra
10
ofer hronrade    

Истинно!                  исстари
   слово             мы          слышим

о            доблести         данов,
   о         конунгах         датских,
чья        слава        в       битвах

была добыта!
Первый - Скильд Скевинг,

войсководитель,
не            раз          отрывавший
   вражьи                     дружины
от           скамей          бражных.
   За   все,   что  он   выстрадал
в         детстве,         найденыш,
   ему                       воздалось:
стал                       разрастаться
   властный       под         небом

и,                      возвеличенный,
   силой                     принудил

народы                         заморья
   дорогой                        китов

дань                          доставить

героїчного епосу середньовіччя”, „Античний та середньовічний
епоси”.

Тема 2. Співвідношення міфологічного та епічного в архаїчному
епосі середньовіччя.

Мета: розкрити своєрідність використання міфологічної традиції
в ранньому епосі середньовіччя.
Основні поняття: міф, казка, епос, скела, сага, друїд, бард,
філід, скопи, конунг, вікінг, скальд, драпи, панегірик, хейті, кеннінг.

Теоретичні запитання:
1. Основні ознаки архаїчного епосу. Його зв’язок з міфом,

казкою, малими поетичними формами.
2. Відтворення в кельтських сагах міфологічної свідомості,

язичницьких вірувань та уявлень давніх ірландців. Специфіка
героїчного в сагах про Кухуліна.

3. Еддична література як основне джерело знань про
скандинавську міфологію і як відображення «варварської» моделі
середньовічної свідомості.

4. Ісландські саги як специфічна форма архаїчного епосу.
Своєрідність ставлення до міфологічної традиції в поезії скальдів.

5. Наявність казкового і міфологічного елементів в поемі
„Беовульф” як результат прояву англосаксонської епічної традиції.

Практичні завдання:
1. Складіть опорно-структурну схему „Міфологічні елементи в

архаїчному епосі західноєвропейського середньовіччя”.
2. Підготуйте доповідь на тему: „Міфологічні пісні „Старшої

Едди”.
3. Складіть словничок „Пантеон богів давніх скандинавів на

матеріалі „Старшої Едди”.
Тема 3. „Беовульф” як визначна літературна пам’ятка раннього

середньовіччя.
Мета: за допомогою контекстуального аналізу „Поеми про

Беовульфа” розкрити своєрідність давньогерманського епосу
раннього середньовіччя.
Основні поняття: давньогерманський епос, сюжет, фабула,
віршування, стиль, прийом «поширення», кеннінг, літота, казкові
мотиви і образи, алітерація, асонанс, кельти, англосакси,
язичництво, християнство.

Теоретичні запитання:
1. Своєрідність стародавнього германського епосу.
2. Контекстуальний аналіз „Поеми про Беовульфа”: особливості

її змісту та поетики:
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Основні поняття: компаративний аналіз, героїчний епос, поема,
епопея, тирада, асонанс, нібелунгова строфа, жонглер, хуглар,
шпільман, доба Каролінгів, хрестові походи, реконкіста, велике
переселення народів.

Теоретичні запитання:
1. Основні ознаки класичного епосу. Його зв’язок з історією та

роль у формуванні національної свідомості народів.
2. Основні цикли і найбільш значущі пам’ятки французького,

німецького та іспанського епосів. Їх типологічні зв’язки.
3. Визначення спільного та відмінного в „Пісні про Роланда”,

„Пісні про Сіда”, „Пісні про Нібелунгів”:
 на тематичному рівні (змістова своєрідність поем,

співвідношення реальності, вигадки і фантастики в „Піснях…”);
 в образній системі (порівняльна характеристика образів

Роланда, Зігфріда і Сіда);
 в засобах зображення подій.
4. Вплив героїчного класичного епосу на подальший розвиток

художньої літератури.
Практичні завдання:
1. Підготуйте реферат на одну з тем: „Героїчний епос різних

народів – яскрава сторінка світової літератури, визначна пам’ятка
культури доби середньовіччя”, „Своєрідність національної модифікації
класичного епосу середньовіччя (французького, іспанського,
німецького) у порівнянні з іншими”.

2. Складіть таблицю „Пам’ятки західноєвропейського
класичного епосу середньовіччя та „Слово о полку Ігоревім”:
спільне та відмінне”.

Тема 5. Героїчний епос західноєвропейського середньовіччя у
шкільному вивченні

Мета: виробити методичну концепцію вивчення героїчного епосу
західноєвропейського середньовіччя в школі

Основні поняття: факультатив, інтегрований урок, методи і
прийоми викладання літератури, форми нестандартних уроків, творча
робота на уроках зарубіжної літератури.

Теоретичні запитання:
1. Місце літератури західноєвропейського середньовіччя у

шкільній програмі.
2. Шляхи вивчення „Пісні про Роланда” на уроках зарубіжної

літератури:
2.1. Контекстуальний аналіз „Пісні про Роланда”.

hyran                    scolde,
gomban gyldan.    

раеt     wаеs    god    cyning!
оаеm eafera wаеs  

аеfter                     cenned,
geong in geardum,  

рone         god         sende
folce to frofre;    

fyrenоearfe             ongeat
15
рe hie аеr drugon  
   aldorlease

lange hwile.   
Him          раеs        liffrea,

wuldres wealdend,  
woroldare              forgeaf;

Beowulf wаеs breme    
(blаеd        wide     sprang),

Scyldes eafera   
Scedelandum in.
20
Swa sceal geong guma   
gode               gewyrcean,

fromum feohgiftum   
on        fаеder       bearme,

раеt hine on ylde  
eft                   gewunigen

wilgesiрas,   
рonne       wig         cume,

leode gelаеsten;  
lofdаеdum sceal
25
in mаеgрa gehwаеre  
    man geрeon.

Тема 4. Компаративний аналіз пам’яток західноєвропейського
героїчного епосу доби зрілого середньовіччя.

Мета: за допомогою компаративного аналізу узагальнити та
розширити знання студентів про героїчний класичний епос доби
зрілого середньовіччя та про його національні модифікації.

   достойному                власти.
Добрый          был          конунг!
   В       недолгом         времени
сын                            престола,
   наследник                родился,
посланный                       Богом
   людям         на           радость
и            в                 утешение,
   ибо           Он               видел

их       гибель       и         скорби
   в        век           безначалия,-

от Вседержителя вознаграждение,
   от Жизнеподателя благонаследие,

знатен          был       Беовульф,
   Скильдово                    семя,
в        датских          владениях.
   С        детства       наследник
добром            и            дарами
   дружбу                    дружины

должен                         стяжать,
   дабы,     когда      возмужает,

соратники
   стали      с     ним     о     бок,
верные                            долгу,
   если      случится       война,-

ибо                                   мужу
   должно                достойным

делом               в           народе
   славу                     снискать!
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17.  Англосаксонська поема „Беовульф” як визначна пам’ятка
давньогерманського епосу: ґенеза, композиція, сюжетно-фабульна
організація, проблема сучасного вивчення.

18.  Склад і особливості давньоскандинавської літератури.
19. „Старша Едда”: ґенеза, композиція і класифікація пісень,

тематика, основні образи, відображення „картини світу” варварів,
прийоми епічної оповіді.

20.  Міфологічні пісні „Старшої Едди”
21.  Зв’язок героїчних пісень „Старшої Едди” і германського

класичного епосу („Пісня про Нібелунгів”).
22.  Особливості поезії скальдів: жанрові форми, основні мотиви,

характер творчості, метричні форми і особливості поетичного мовлення
(кеннінги, хейті).

23.  „Молодша Едда” Сноррі Стурлусона як зразок
скандинавської поетики ( частини „Мова поезії”, „Перелік розмірів”).

24.  Ісландські саги як складова давньоскандинавської
літературної традиції. Тематичне розмаїття ісладських саг.

25.  Класичний епос зрілого середньовіччя: жанрова
характеристика, типологія героїв, проблема історичності епічної
оповіді, носії і форми побутування, зв’язок з народнопоетичною
традицією.

26.  „Пісня про Роланда”, „Пісня про Сіда”, „Пісня про Нібелунгів”
як національні модифікації класичного героїчного епосу
середньовіччя. Їх джерела, композиція, сюжетно-фабульна
організація, система образів, характер поетичного мовлення,
своєрідність у порівнянні один з одним.

27.  Компаративний аналіз „Пісні про Роланда”, „Пісні про Сіда”,
„Пісні про Нібелунгів”.

28.  Вплив героїчного епосу західноєвропейського середньовіччя
на подальший розвиток художньої літератури.

Запропоновані у представленій системі завдання для самостійної
роботи визначено таким чином, що вони сприятимуть формуванню
навчальних, практичних і професійних вмінь студентів та поглибленню
їх теоретичних знань і розвитку практичних навичок.

Різноманітні за характером завдання вимагають від студентів
систематичної роботи, спрямованої на опанування усього комплексу
знань, вмінь і навичок, потрібних для забезпечення належного рівня
літературної освіти. Підвищенню її ефективності сприятимуть не тільки
індивідуальні та різноманітні творчі, пошуково-аналітичні й
дослідницькі завдання, але й система запитань та завдань для
самоконтролю. Організована таким чином робота дозволить виявити

2.2. „Пісня про Роланда” серед інших середньовічних епосів
(„Пісня про Сіда”, „Пісня про Нібелунгів”, „Слово о полку Ігоревім”).
Компаративне вивчення поеми.

2.3. „Пісня про Роланда” у перекладах.
2.4. Методи і прийоми активізації діяльності учнів при вивченні

„Пісні про Роланда”.
3. Вивчення героїчного епосу західноєвропейського

середньовіччя на факультативних заняттях.
Практичні завдання:
1. Підготуйте доповідь про одну із „Пісень…” окремо для

старшокласників і для учнів 5 – 6 класів.
2. Розробіть систему уроків з вивчення класичного епосу

середньовіччя.
3. Запропонуйте варіант інтегрованого уроку.
4. Складіть свою програму факультативного курсу „Архаїчний

епос раннього середньовіччя”.
Запитання та завдання для самоконтролю
1. Середньовіччя як історико-літературна доба: основні

особливості і джерела розвитку.
2. Специфіка і склад середньовічної літератури.
3. Жанрова упорядкованість середньовічної літератури.
4. Особливості архаїчного епосу раннього середньовіччя, його

основа.
5. Кельтський народний епос: жанрові характеристики і форми

побутування.
6. Тематика і художні особливості ірландських саг.
7. Саги уладського циклу: походження, тематична єдність, герої,

проблематика, прийоми епічної оповіді.
8. Кухулін – улюблений герой давніх ірландців, засоби його

зображення в сагах.
9. Відображення в ірландських сагах побуту, вірувань і уявлень

язичницької Ірландії.
10.  Елементи фантастики в героїчних сагах.
11.  Образи міфологічних богів у давніх ірландських сагах.
12.  Основні прийоми створення художнього образу в

ірландських сагах.
13.  Вплив кельтських саг на розвиток рицарського роману.
14.  Рунічна писемність.
15.  Міфологія давніх германців.
16.  Характеристика давньогерманської епічної традиції (на

прикладі «Пісні про Хільдебранда”).
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АННОТАЦИИ
АНОТАЦІЇ

SUMMARIES

И. В. Александрова. Комедия А. И. Писарева «Лукавин» –
русский вариант «Школы злословия» Р. Б. Шеридана. В статье
определяются способы рецепции сюжета комедии Р. Б. Шеридана
«Школа злословия» в пьесе А. И. Писарева «Лукавин», творчески
интерпретирующей известный сюжет и адаптирующей его к
изображению русской действительности первой трети XIX века.

Ключевые слова: адаптация, интерпретация, комедия,
комедийный персонаж,  рецепция, сюжет.

І. В. Александрова. Комедія О. І. Писарєва «Лукавін» –
російський варіант «Школи лихослів’я» Р. Б. Шерідана. У статті
визначаються засоби сюжетної рецепції комедії Р. Б. Шерідана
«Школа злослів’я» у п’єсі О. І. Писарєва «Лукавін», де творчо
інтерпретується відомий сюжет, який адаптовано до втілення
російської  дійсності першої третини XIX століття.

Ключові слова: адаптація, інтерпретація, комедія, комедійний
персонаж, рецепція, сюжет.

I. V. Aleksandrova. The comedy Lukavin by A. I. Pisarev as the
Russian version of The School for Scandal comedy by R. B.
Sheridan. The article focuses on the reception methods of The School
for Scandal by R. B. Sheridan plot in the comedy Lukavin by A. I. Pisarev.
Russian dramatist interprets the famous plot аnd adapts it for the Russian
reality of the 1st third of the 19th century.

Key words: adaptation, comedy, comedy character, interpretation,
plot, reception.

О. В. Беляева. Образы пространства виртуальной
реальности в романе В. Гибсона «Граф Ноль». В статье
рассматривается феномен виртуальной реальности, образы
киберпространства в романе В. Гибсона «Граф Ноль», что создает
особенный гибсоновский художественный мир.

Ключевые слова: виртуальная реальность, киберпространство,
художественное пространство, Вильям Гибсон.

О. В. Біляєва. Образи простору віртуальної реальності в
романі В. Гібсона «Граф Нуль». У статті розглядається феномен
віртуальної реальності, образи кіберпростору в романі В. Гібсона

студентів, схильних до аналітичної та творчої діяльності, залучити їх
до участі у наукових семінарах та конференціях, спеціальних
літературних конкурсах. А головним напрямом організації самостійної
роботи стане забезпечення її зв’язку з іншими видами занять з
вивчення зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах і перш
за все з практичними.

Примітки
1Посібник Філюшкіної С.М. [6] один з небагатьох, де знаходимо

завдання і методичні вказівки для самостійної роботи з підготовки
до практичних занять із західноєвропейської літератури середніх віків
і Відродження.

2Через обмеженість обсягу статті список літератури не подається.
Його можна знайти у посібнику [7, с. 111-125], де запропоновані теми
складають практичні заняття зі спецкурсу.

3Дане завдання пропонується студентам, що професійно
вивчають англійську мову.
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Н. В. Богиня. «Портрети та повтори» Гертруди Стайн:
авторська інтерпретація експериментального жанру. В статті
розглянуто авторську рецепцію портретів – жанру, який Гертруда Стайн
наповнює принципово новим змістом, і який відіграє ключову роль у
розвитку її експериментальної творчості. В центрі аналізу – теоретична
«лекція» письменниці «Портрети та повтори» та портрети «ранньої
фази» .

Ключові слова: портрет, стиль, новаторство, модернізм, Гертруда
Стайн.

N. V. Bogynia. Portraits and Repetitions by Gertrude Stein:
interpretation of experimental genre. The abstract deals with the
analysis of Gertrude Stein’s understanding of ‘portrait’ – crucial genre
which innovative perception leads to some important artistic discoveries
and innovations. Gertrude Stein’s theoretical ‘lecture’ Portraits and
Repetitions is analyzed as well as some portraits of the early ‘phase’.

Key words: portrait, style, innovations, modernism, Gertrude Stein

С. В. Варава. Знакомство иностранных студентов
филологического профиля обучения подготовительных
факультетов вузов Украины с историей развития мировой
литературы. В статье предлагается альтернативный действующей
программе по литературе для подготовительных факультетов вузов
Украины вариант знакомства иностранных студентов с историко-
литературным процессом; минимизируется список имен писателей
и поэтов, знакомство с которыми предполагается на данном этапе.

Ключевые слова: периодизация, историко-литературный процесс,
мировая литература, иностранные студенты, подготовительные
факультеты.

С. В. Варава. Знайомство іноземних студентів
філологічного профілю навчання підготовчих факультетів ВНЗ
України з історією розвитку світової літератури. У статті
запропоновано альтернативний до діючої програми з літератури для
підготовчих факультетів ВНЗ України варіант знайомства іноземних
студентів з історико-літературним процесом; мінімізовано список імен
письменників та поетів, знайомство з якими передбачається на
даному етапі.

Ключові слова: періодизація, історико-літературний процес,
світова література, іноземні студенти, підготовчі факультети.

S. V. Varava. World literature in training foreign students of pre-
paratory departments specialized in philology. In the article the alter-
native way of teaching the literary-historical process to foreign students of

«Граф Нуль», який створює особливий гібсоновський художній
світ.

Ключові слова: віртуальна реальність, кіберпростір, художній
простір, Вільям Гібсон.

O. V. Belyaeva. Images of the space of virtual reality in W.
Gibson “Count Zero”. The article deals with virtual reality phenomenon
and some cyberspace images in the novel “Count Zero” by W. Gibson,
that create peculiar gibsonian fictional space.

Key words: virtual reality, cyberspace, fictional space, William Gibson.

Е. К. Беспалова. Феномен трансатлантической литературы:
к постановке проблемы. В статье поднимается вопрос о
трансатлантизме как уникальном феномене мировой литературы ХХ
века. Определяются границы данного понятия, а также предлагается
один из вариантов его классификации.

Ключевые слова: трансатлантизм, трансатлантическая литература,
мировая литература, англо-американская литература, В. Набоков.

О. К. Беспалова. Феномен трансатлантичної літератури: до
постановки проблеми. У статті порушується питання про
трансатлантізм як унікальний феномен світової літератури ХХ століття.
Визначаються межі даного поняття, а також пропонується один з
варіантів його класифікації.

Ключові слова: трансатлантізм, трансатлантична література,
світова література, англо-американська література, В. Набоков.

Ye. K. Bespalova. The phenomen of the transatlantic literature:
to the problem statement. In article the question of the transatlanticism
as a unique phenomenon of the world literature of the XX-th century is
brought up. Borders of the given concept are defined, and also one of the
variants of its classification is offered.

Keywords: transatlanticism, the transatlantic literature, the world
literature, the Anglo-American literature, V. Nabokov.

Н. В. Богиня. «Портреты и повторы» Гертруды Стайн:
авторская интерпретация экспериментального жанра. В статье
анализируется авторская рецепция портрета - жанра, который Гертруда
Стайн наполняет принципиально новым содержанием и который
играет ключевую роль в развитии ее экспериментального творчества.
В центре анализа - теоретическая «лекция» писательницы «Портреты
и повторы» и портреты «ранней фазы».

Ключевые слова: портрет, стиль, новаторство, модернизм,
Гертруда Стайн.
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Дж. Д. Селинджера „Над пропастью во ржи” в свете культурных
изменений в США конца 40-х – начала 50-х годов ХХ в., показана
связь между культурой, эпохой, характером и поведением героя.
Автор приходит к выводу, что осмысление образа главного героя в
данном контексте помогает более полно и точно оценить знаменитого
произведение как культурный и литературный феномен ХХ века.

Ключевые слова: целостность, гармоничность, мотив детства,
культурный герой,  Дж. Д. Селінджер.

І. М. Гольтер. Голден Колфилд як культурний  герой  (за
романом Дж. Д. Селiнджера «Над прiрвою у житi»). Стаття
присвячена дослідженню образа головного героя роману Дж. Д.
Селінджера «Над прірвою у житі» у світлі культурних змін в США
кінця 40-х – початку 50-х років ХХ ст.., показується зв’язок між
культурою, епохою та характером і поведінкою героя. Автор доходить
до висновку, що осмислення образу головного героя у даному
контексті сприяє більше повній і точній  оцінці знаменитого добутку
як культурного й літературного феномена ХХ століття.

Ключові слова: цілісність, гармонійність, мотив дитинства,
культурний герой Дж. Д. Селінджер.

I. M. Golter. Holden Caulfield as a cultural hero (upon
the J. D.Salinger’s novel «The Catcher in the Rye»). The article
deals with the research of the J. D. Salinger’s novel «The Catcher in the
Rye» protagonist as a cultural hero. The author comes to conclusion,
that the judgement of the protagonist image in the given context promotes
fuller and more exact understanding of the well-known novel as cultural
and literary phenomenon of the XX century.

Key words: innocence, integrity, harmony, motive of the childhood,
infantilism, J. D. Salinger.

Н. И. Гричаник. Феномен натурализма и его характерные
черты в романотворчестве Э. Золя. В предложенной статье
проанализировано натуралистическое наследие Є. Золя. Предметом
исследования стали его самые известные романы о жизни
представителей французского общества ХХ века.

Ключевые слова: Эмиль Золя, натурализм, „физиологический
роман”, наследственность, среда.

Н. І. Гричаник. Феномен натуралізму та його характерні
риси у романотворчості Е. Золя. У запропонованій статті
проаналізовано натуралістичну спадщину Е. Золя. Предметом
дослідження стали його найвідоміші романи про життя представників
французького суспільства ХІХ ст.

preparatory departments in Ukraine is suggested. The minimizing list of
writers’ and poets’ names, acquaintance with who is assumed, is pro-
posed.

Keywords: periodization, literary-historical process, world literature,
foreign students, preparatory departments.

Е. И. Гильдебрант. Авторская концепция человека и
ценностная ориентация персонажа в произведениях «сердитых
молодых людей». Анализируется характер изображения персонажа
в романах «Счастливчик Джим» К. Эмиса, «Спеши вниз» Дж. Уэйна,
«Путь наверх» Дж. Брэйна и пьесе «Оглянись во гневе» Дж. Осборна.
Устанавливается авторская концепция человека, ценностная ориентация
персонажей, типологическое подобие «индивидуального
портретирования» данных «сердитых» писателей.

Ключевые слова: ценностная ориентация; парадигматичность
признаков; объективность изображения; динамический,
психологический портрет; лейтмотивные детали.

К. Й. Гільдебрант. Авторська концепцiя людини та цiннiсна
орiєнтацiя персонажа у творах «Сердитих молодых людей».
Аналізується характер змалювання персонажа в романах
«Щасливчик Джим» К. Еміса, «Поспішай донизу» Дж. Вейна, «Шлях
нагору» Дж. Брейна та п’єсі «Озирнись у гніві» Дж. Осборна.
Встановлюється авторська концепція людини, ціннісна орієнтація
персонажів, типологічна подібність «індивідуального портретування»
даних «сердитих» письменників.

Ключові слова: ціннісна орієнтація; парадигматичність ознак;
об’єктивність зображення; динамічний, психологічний портрет;
лейтмотивні деталі.

K. J. Gildebrant. Author’s conception of man and value
orientation of character in the angry young man works. In the fol-
lowing article we analyze methods of character depiction in the novels
“Lucky Jim” by K. Amis, “Hurry on Down” by J. Wain, “Room at the Top”
by J. Braine and in the play “Look Back in Anger” by J. Osborne.   Au-
thors’ conception of man, characters’ value orientations, typological simi-
larities of individual portraiture of the given angry writers are determined.

Key words: value orientation; paradigmatic traits; objectivity of depic-
tion; dynamic, psychological portrait; leit-motif details.

И. М. Гольтер. «Голден Колфилд как культурный герой
(по роману Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»).
Статья посвящена исследованию образа главного героя романа
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используя мифологические образы из кельтского пантеона, дает свою
оригинальную интерпретацию женских мифоперсонажей.

Ключевые слова: мифоперсонаж, женское божество, кельтский
пантеон, богиня, лейтмотив.

Е. К. Джапарова. Інтерпретація міфологічних образів
кельтського пантеону в поезії Р. Грейвса. У статті аналізуються
жіночі міфоперсонажі, які формують «ліричний пантеон» Р.Грейвса,
та пропонується їх систематизація. На основі характеристики жіночих
героїнь виявляється ступінь їх подібності та розбіжності. В результаті
аналізу було виявлено, що Роберт Грейвс, використовуючи
міфологічні образи з кельтського пантеону, дає свою оригінальну
інтерпретацію жіночих міфоперсонажей.

Ключові слова: міфоперсонаж, жіноче божество, кельтський пан-
теон, богиня, лейтмотив.

E. K. Dzhaparova. The interpretation of the Celtic pantheon
mythological images in Robert Graves’s creative activity. The myth
characters that form R.Graves’s  “lyrical pantheon” are analyzed in the
article and their systematization is proposed. On the basis of female
characters characterization the degree of their similarity and difference
is revealed. As a result of analysis it was found out that Robert Graves,
using the myth characters from the Celtic pantheon gives his own original
female myth characters interpretation.

Key words: myth character, female Godhead, Celtic pantheon, god-
dess, burden.

П. Н. Донец. Литературный трансгуманизм: предмет,
признаки, проблематика. Рассматривается трансгуманизм в
контексте мировой научно-фантастической литературы. Обозреваются
исторические предпосылки возникновения, характерные признаки
трансгуманизма, а также его интеграция в сферу искусства. Вводится
определение „литературный трансгуманизм”, указываются признаки
его функционирования в литературной среде. Выделяются
разновидности научной фантастики, которым наиболее свойственно
проявление литературного трансгуманизма. В указанных
стилистических рамках упоминаются соответствующие авторы.

Ключевые слова: трансгуманизм, литературный трансгуманизм,
научная фантастика, трансгуманистическое искусство.

П. Н. Донець. Літературний трансгуманізм:предмет, озна-
ки, проблематика. Розглядається трансгуманізм у контексті світової
науково-фантастичної літератури. Оглядаються історичні передумови
виникнення, характерні ознаки трансгуманізма, а також його інтеграція

Ключові слова: Еміль Золя, натуралізм, „фізіологічний роман”,
спадковість, середовище.

N. I. Grichanik. The phenomenon of naturalism and its
characteristic feathers  in the epic creation by E. Zolya. In this
article are analyzed the naturalistic inheritance by E. Zolya. The subject
of the investigation are the famous novels about the lives of French society
of XX century.

Key words: Emile Zolya, naturalism, „physiological novel”, heredity,
surroundings.

Г. И. Давиденко. Творчество М.В. Льосы: литературно-
художественный дискурс. В статье анализируется творчество
лауреата Нобелевской премии 2010 года, М.В. Льосы, раскрываются
новаторские тенденции в решении социальных проблем,
определяется роль наследия для  современной латиноамериканской
литературы.

Ключевые слова:  Марио Варгас Льоса,  социальная
направленность, моральные ценности, индивидуальный стиль.

Г. Й. Давиденко. Творчість М.В. Льоси: літературно-
художній дискурс. У статті подано загальну характеристику
романотворчості лауреата Нобелівської премії 2010 року М.В. Льоси,
висвітлено його новаторський підхід у розкритті соціальних проблем
сьогодення, визначено роль творчого набутку письменника для
сучасної латиноамериканської літератури.

Ключові слова: М.В. Льоса, соціальне спрямування, моральні
цінності, індивідуальний стиль.

G. J. Davidenko. The creative works by M.V. Llosa: literary and
artistic review. In this investigation are researched the creative works
by M.V. Llosa, who became the prime-winner of the Nobel’s premium of
2010 year. In the article are revealed the author’s new tendencies in
determination of the social problems and defined the role of his artistic
property for modern Latin-Americans literature.

Key words: Mario Vargas Llosa, social direction, moral values, indi-
vidual style.

Э. К. Джапарова. Интерпретация мифологических образов
кельтского пантеона в поэзии Р. Грейвса. В статье анализируются
женские мифоперсонажи, формирующие «лирический пантеон»
Р.Грейвса, и предлагается их систематизация. На основе
характеристики женских героинь выявляется степень их сходства и
различия. В результате анализа выявлено, что Роберт Грейвс,
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Ключові слова: Ґ. Ґрасс, графічна форма тексту, графічні засоби,
емоційна інтенція, прагматика, актуалізація.

O. M. Istomina. The peculiarities of the use of graphic-stylistic
means in Gunter Gras’ works. The article deals with graphic means as
formal component of the creative works of Gunter Grass. The author
determines stylistic multifunctionality of the graphic means and punc-
tuation marks used by the writer: creation of the humour effect, emotive
and expressive, emotive and evaluative functions. Much attention is paid
to the determination of pragmatic aims of the graphic means in the text.

Key words: G. Grass, graphic form of the text, graphic means, emo-
tive intention, pragmatics, actualization.

Н. А. Ищенко. Векторы «другости» в современном
гуманитарном дискурсе. В статье определяются особенности
функционирования проблемы «другости» и репрезентации образа
Другого на современном этапе развития гуманитарной науки. Автор
анализирует новые подходы и определяет новые направления
исследований в данной области.

Ключевые слова: Другой, «другость», альтеральность, чужесть,
бинаризм, деконструкция.

Н. А. Iщенко. Вектори «другости» у сучасному гуманітарному
дискурсі. У статті визначаються особливості функціонування проблеми
«другости» і репрезентації образу Іншого на сучасному етапі розвитку
гуманітарної науки. Автор аналізує нові підходи і визначає нові
напрямки досліджень у цій області.

Ключові слова: Інший, «другость», альтеральность, несхожість,
бинаризм, деконструкція.

N. A. Ishchenko. Vectors of «otherness» in contemporary
humanitarian discourse. The article deals with the peculiarities of the
functioning of the problem of “otherness” and representation of the image
of Other on the modern stage of the Humanities development. The author
analyses the new approaches and identifies the new directions of the
researches in this domain.

Key words: Other, “otherness”, alternativeness, alienness, binary,
deconstruction.

О. В. Калужина. Социальные мифы в произведениях
американских еврейских писателей. Статья содержит анализ
феномена «американской мечты» в литературе США на всех  этапах
ее развития. Дается краткий обзор произведений и авторов
американской еврейской литературы, обращавшихся к подобным

в сферу мистецтва. Вводиться визначення „літературний
трансгуманізм”, вказуються ознаки його функціонування у
літературному середовищі. Виділяються різновиди наукової
фантастики, яким найбільш властивий прояв літературного
трансгуманізма. У вказаних стилістичних рамках згадуються
відповідні автори.

Ключові слова: трансгуманізм, литературный трансгуманизм,
наукова фантастика, трансгуманістичне мистецтво.

P. N. Donets. Literary transhumanism: subject matter, signs,
problematique. Transhumanism in the context of world science fiction
literature is examined. Historical preconditions of its origin, characteristic
signs and its integration into the sphere of art are observed. The determi-
nation of “literary transhumanism” and the signs of its functioning in the
literary environment are specified. The varieties of science fiction, which
display the most common use of literary transhumanism, are marked
out. The proper lists of authors in the indicated stylistic scopes are
mentioned.

Key words: transhumanism, literary transhumanism, science fiction,
transhumanistic art.

О. Н. Истомина. Особенности использования графо-
стилистических средств в произведениях Гюнтера Грасса. В
статье исследованы графические средства как формальная
составляющая художественных произведений Гюнтера Грасса.
Определена стилистическая полифункциональность
использованных писателем графических средств, знаков
препинания: создание комического эффекта, эмоционально-
экспрессивная, эмоционально-оценочная функции. Особое
внимание уделено также определению прагматических задач
использования графических средств в тексте.

Ключевые слова: Г. Грасс, графическая форма текста,
графические средства, эмоциональная интенция, прагматика,
актуализация.

О. М. Істоміна. Особливості використання графо-
стилістичних засобів у творах Ґюнтера Ґрасса. У статті
досліджено графічні засоби як формальну складову художніх творів
Ґюнтера Ґрасса. Визначено стилістичну поліфункціональність
застосованих письменником графічних засобів, розділових знаків:
створення комічного ефекту, емоційно-експресивна та емоційно-
оціночна функції. Значну увагу приділено також визначенню
прагматичних цілей використання графічних засобів у тексті.



343342

Н. Х. Керасиди. Античное наследие в русской литературе
XVII – первой пол. XVIII вв. В статье рассматривается влияние
античности на развитие образования и творческую деятельность
писателей 17 – первой пол. 18 вв. Особое внимание уделяется
трактовке мифа о Прометее Ломоносовым, чтобы показать важную
роль науки в развитии цивилизации.

Ключевые слова: наследие, античность, мотивы, образование.
Н. Х. Керасіді. Антична спадщина в російській літературі

XVII – першої пол. XVIII ст. У статті розглядається вплив античності
на розвиток освіти й творчу діяльність письменників 17 - першої пол.
XVIII ст.. Особлива увага надається розумінню міфа про Прометея
Ломоносовим, для того щоб підкреслити важливу роль науки у
розвитку цивілізації.

Ключові слова: спадщина, античність, мотив, освіта.
N. H. Kerasidi. Ancient inheritance in the Russian literature of

the XVII – 1st half of the XVIII c. The influence of antiquity on the
development of the education and creative work of the authors of the 17
- 1st half of the 18 c. is considered in the article. Great attention is given
to the interpretation of the myth about Prometheus by Lomonosov, in
order to show the great importance of the science in the development of
the civilization.

Key words: legacy, antiquity, motives, education.

Н. Н. Кислицына. Концепция языковой личности в
переводоведении. В статье с позиций синергетического подхода
исследуется взаимодействие трихотомии писатель – переводчик –
читатель. В качестве организующего начала предлагается
использовать понятие языковой личности – главную движущую силу,
ответственную за смыслообразование.

Ключевые слова: языковая личность писателя, языковая личность
переводчика, языковая личность читателя, синергетический подход.

Н. М. Кислицина. Концепція мовної особистості у
перекладознавстві. У статті з позицій синергетичного підходу
досліджується взаємодія трихотомії письменник – перекладач – читач.
В якості організуючої основи пропонується використовувати поняття
мовної особистості – головну рушійну силу, відповідальну за
сенсоутворення.

Ключові слова: мовна особистість письменника, мовна
особистість перекладача, мовна особистість читача, синергетичний
підхід.

проблемам. Рассматривается влияние данного феномена на
литературные процессы страны.

Ключевые слова:  миф, деконструкция, идентичность,
литературный процесс, еврейский, национальный.

О. В. Калужина. Соцiальнi мiфи у творах американських
єврейських письменникiв. Стаття містить аналіз феномена
«американської мрії» в літературі США на усіх етапах її розвитку.
Дається стислий огляд творів та авторів американської єврейської
літератури, які зверталися до подібних тем. Розглядається вплив цього
феномену на літературне життя країни.

Ключові слова: міф, деконструкція, ідентичність, літературний
процесс, єврейскій, національний.

O. V. Kaluzhina. Social myths in the works of American Jewish
writers. The article contains the analysis of the «American dream»
fenomenon in literature of the USA on all stages of its development.
There is a brief review of works and authors of American Jewish literature,
who turned to the similar themes. The impact of this phenomenon on
literature is studied.

Key words: myth, deconstruction, identity, literary process, Jewish,
national.

О. В. Карбашевская. От баллады народной к литературной:
диффузия жанров. В статье исследуются механизмы
взаимодействия и взаимосвязанности литературы и других сфер
человеческой экспрессии на примере органичной целости литературы
и фольклора.

Ключевые слова: компаративистика, литература, фольклор,
баллада.

О. В. Карбашевська. Вiд балади народної до лiтературної:
дифузiя жанрiв. Стаття розглядає механізми взаємодії та
взаємопов’язаності літератури та інших сфер людської експресії на
прикладі орґанічної єдності літератури та фольклору.

Ключові слова: компаративістика, література, фольклор,
балада.

O.V. Karbashevska. From the folk to the literary ballad: genre
diffusion. The article is focused on mechanisms of correlation and inter-
action of literature and other spheres of human expression on the ex-
ample of natural unity of literature and folklore.

Key words: comparative literature, literary studies, folklore, ballad.
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analyzing in particular V.Woolf’s “Orlando” and H.Walpole’s “The Dark
Forest”. Though these writers’ observations of the Russian soul are very
subjective and even literary, they made an important step towards
rapprochement of two literatures.

Key words: typical of other nations, “Russian theme”, cultural
stereotypes, novel-fantasy, autobiographical novel.

С. К. Криворучко. Экзистенциалистские аспекты на
поэтикальном уровне романа Симоны де Бовуар „Сила
обстоятельств”. В литературном экзистенциализме благодаря
чувству индивида в интеллекте человека усиливаются и
подвергаются другой интерпретации определённые вещи, когда
личность переходит на следующую ступень восприятия вселенной.
На поэтикальном уровне романа „Сила обстоятельств” 1963 р.
виявляются экзистенциалистские аспекты, которые образуют
типологию творческой системы. Среди экзистенциалистских аспектов
выделяется развитие мотивов, которые формируют умонастроение:
сознательный выбор, давление выбора, проблема выбора – как
отсутствие свободы у человека, смысл жизни – как страсть,
обязанность личности познать себя, решительный поступок –
интеллектуальный вибор, социальная направленность, созерцание –
познание социума.

Ключевые слова: С. де Бовуар, экзистенциализм, специфика
выбора.

С. К. Криворучко. Екзистенцiалiстськi аспекти на
поетикальному рiвнi роману Сiмони де Бовуар «Сила
обставин». У літературному екзистенциалізмі завдяки почуттю
індивіда в інтелекті людини підсилюються та надаються іншій
інтерпретації певні речі, коли особистість виходить на наступну
сходинку сприйняття всесвіту. На поетикальному рівні роману „Сила
обставин” 1963 р. виявляються екзистенціалістські аспекти, що
складають типологію творчої системи. Серед екзистенціалістських
аспектів виокремлюється розгортання мотивів, які формують
умонастрій: свідомий вибір, тиск вибору, проблема вибору – як
відсутність свободи у людини, сенс життя – як пристрасть, обов’язок
особистості пізнати себе, рішучий вчинок – інтелектуальний вибір,
соціальна спрямованість, споглядання – пізнання соціуму.

Ключові слова: С. де Бовуар, екзистенціалізм, специфіка вибору.
S. K. Kryvoruchko. Existential aspects on poetical level in the

novel “The power of circumstances” written by Simone de Bouvoir.
In literary existentialism thanks to individual feeling in human intelligence,

N. N. Kislitsyna. The Conception of the Linguistic Personality
in Translation. The article deals with the trichotomy writer – translator –
reader, which is analyzed from synergetic approach point of view. The
concept of linguistic personality is proposed as a basis for the investigation
as it is considered to be the dominant driving force of sense creation.

Key words: writer’s linguistic personality, translator’s linguistic per-
sonality, reader’s linguistic personality, synergetic approach.

Г. М. Костенко. «Русская тема» в английской литературе:
миф и реальность. В статье исследуется вопрос восприятия
инонационального и тех процессов, которые происходят в сознании
индивидуального читателя в момент восприятия. Доказывается
существование своеобразного мифа, даже стереотипа относительно
восприятия инонационального определенными культурными слоями
на примере анализа образа России и русского характера в английской
литературе, в частности в романе В.Вулф «Орландо» и романе
Х.Уолпола «Темный лес». Хотя наблюдения этих писателей над
русской душей очень субъективны и даже литературны, они стали
важным шагом к сближению двух литератур.

Ключевые слова: инонациональное, «русская тема», культурные
стереотипы, роман-фантазия, автобиографический роман.

Г. М. Костенко. «Російська тема» в англійській літературі:
міф і реальність. В статті досліджується питання сприйняття
іншонаціонального і тих процесів, які відбуваються в свідомості
індивідуального читача в момент сприйняття. Доводиться існування
своєрідного міфу, навіть стереотипу щодо сприйняття
іншонаціонального певними культурними прошарками на прикладі
аналізу образу Росії й російського характеру в англійській літературі,
зокрема у романі В.Вулф «Орландо» і Х’ю Волпола «Темний ліс».
Хоча спостереження цих письменників над російською душею дуже
суб’єктивні і навіть літературні, вони є важливим кроком до зближення
двох літератур.

Ключові слова: іншонаціональне, «російська тема», культурні
стереотипи, роман-фантазія, автобіографічний роман.

G. M. Kostenko. The “Russian Theme” in the English Literature:
Myth and Reality. The article considers the question of interpreting the
phenomena typical of other nations and the processes occurring in the
mind of an individual reader whsle interpreting. It proves the existence of
a peculiar myth, even a stereotype of  interpreting the phenomena typical
of other nations by particular cultural layers on the example of presenting
the image of Russia and Russian character in the English literature,
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Н. В. Кулинич. Категорії замкненості, самотності та
маргінальності як складові концепції людини у драматургії
С. Беккета. У статті розглядаються категорії замкненості, самотності
та маргінальності, які є важливими складовими концепції людини
С. Беккета. На матеріалі п’єс різних років написання визначається
ідейно-концептуальне наповнення названих категорій, а також
виявляються художні елементи – метафори, образи та мотиви, за
допомогою яких ці категорії формуються.

Ключові слова: Семюел Беккет, драматургія, концепція людини,
категорії самотності, замкненості, маргінальності.

N. V. Кulinich. The categories of the isolation, of the loneliness
and of the marginalization as components of man’s conception in
S. Beckett’s drama. The article is devoted to investigation of the categories
of the isolation, of the loneliness and of the marginalization, that are the
important components of S. Beckett’s conception of man. The conceptual
filling of the categories which are mentioned has been determined on the
material of S. Beckett’s plays during different years. The artistic elements – the
metaphors, the images and the motives – by means of which these
categories are formed, have been found in S. Beckett’s plays.

Key words: Samuel Beckett, dramatic art, the conception of man,
the categories of the isolation, of the loneliness and of the marginalization.

Л. Н. Макеева. Проблема лексико-семантической и
лингвокультурологической интерференции при обучении
иностранному языку.  В статье рассматриваются проблемы
методики обучения иностранному языку в свете данных
психолингвистических исследований и возможности оптимизации
обучения иноязычной речи с учётом национально-культурных
особенностей, функциональных ограничений, опыта языкового
общения и семантических особенностей языковых единиц.

Ключевые слова: оптимизация обучения, алгоритм осознания
языка, языковая картина мира, интерференция, семантика.

Л. Н. Макеєва. Проблема лексико-семантичної i
лингвокультурологичноі интерференцiі при навчаннi іноземної
мови. У статті розглядаються проблеми методики навчання іноземної
мови у світі психолінгвістичних досліджень та можливості оптимізації
і навчання іноземної мови з рахунком національно-культурних
особливостей, функціональних обмежень, досвіду мовного
спілкування та семантичних особливостей мовних одиниць.

Ключові слова: оптимізація навчання, алгоритм усвідомлення
мови, мовна картина світу, інтерференція, семантика.

when a person steps up on the next level of the Universe perception
certain things deepen and become a subject to new interpretation. There
are existential aspects that form typology of creative system on poetical
level in the novel “The power of circumstances” (1963). Among existen-
tial aspects we can single out: motif development that form frame of
mind : deliberate choice, force of choice, problem of choice – as lack of
human freedom, meaning of life – as passion, responsibility of personal-
ity to know oneself, decisive act – intellectual choice, social orientation,
contemplation – perception of society.

Key words: S. de Bouvoir, existentialism, peculiarity of choice.

О.Р.Крючкова. Контрапункт природы, истории и мифа в
хронотопе «Корабля дураков» Г. Норминтона. Статья посвящена
исследованию и анализу определенных авторских приемов в романе
«Корабль дураков» Г.Норминтона.

Ключевые слова: постмодернизм, контрапункт, фаблио, хронотоп,
маска, зеркало, эстетическая категория, мотив.

О. Р. Крючкова. Контрапункт природи, історії та мiфу в
хронотопi «Корабля дурнiв» Г. Нормiнтона. Статтю присвячено
дослідженню та аналізу певних авторських прийомів у романі
«Корабель дурнів» Г.Нормінтона.

Ключові слова: постмодернізм, контрапункт, фабліо, хронотоп,
маска, дзеркало, естетична категорія, мотив.

O. R. Kryuchkova. Counterpoint of the nature, history and myth
in the chronotope by G. Norminton “The Ship of Fools”. The article
investigates and analyses certain author“s methods in the novel by G.
Norminton “The Ship of Fools”.

Key words: post-modern, counterpoint, the fabliau, chronotope, mask,
mirror, aesthetic category, motif.

Н. В. Кулинич. Категории замкнутости, одиночества и
маргинальности как составляющие концепции человека в
драматургии С. Беккета. В статье рассматриваются категории
замкнутости, одиночества и маргинальности, которые являются
важными составляющими концепции человека С. Беккета. На
материале пьес разных лет написания определяется идейно-
концептуальное наполнение указанных категорий, а также
обнаруживаются художественные элементы – метафоры, образы и
мотивы, с помощью которых данные категории формируются.

Ключевые слова: Сэмюэл Беккет, драматургия, концепция
человека, категории одиночества, замкнутости, маргинальности.
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T. V. Melnichenko. Psychoanalytical Trend in the English and
American Literary Criticism of the First Half of the XX-th century.
The study presents a comparative analysis of the psychoanalytical the-
ories of art and poetry developed by English and American literary critics
H. Read, F. Lucas, D.H. Lawrence and F. Prescott, and analyses the
specificity if of their critical methodology. The study demonstrates that
theories of American and English literary critics are aimed at understanding
of origins of a poetic work, formulating the ethical and aesthetic criteria
of its assessment, search for the scientific basis of explaining the differ-
ence between romantic and classicistic types of art. Special emphasis
is put on the problem of romantic tradition.

Key words: psychoanalytic trend, national specificity, unconscious,
romanticism, H. Read, F. Lucas, D.H. Lawrence, F. Prescott.

Е. А. Механикова. Жанровые особенности романов
С.Беллоу. В статье исследуется жанровая структура романов С.Бел-
лоу, вобрав в себя все элементы классического романа воспитания
и социально-психологического романа, воплощенные в основном в
иронически-пародийном ключе.

Ключевые слова: «Bildungsroman», социально-психологический
роман, жанровая структура.

О. О. Механікова. Жанрові особливості романів С. Беллоу.
В статті досліджується жанрова структура романів С.Беллоу яка увібрала
в себе елементи класичного роману виховання і соціально-психологічного
роману,  зреалізовані здебільшого в іронічно-пародійному ключі.

Ключові слова: «Bildungsroman», соціально-психологічний роман,
жанрова структура

О. О. Mekhanikova. Genre features  of S. Bellow’s novels. In
this paper the structure of genre in S. Bellow’s novels being absorbed
elements of  classic «bildungsroman» and socio-psychological novel is
researched mostly in ironic and parodic manner.

Key words: «Bildungsroman».

Т. В. Митроусова. Историческое и мифопоетическое
видение времени в романах Джеймса Джойса “Улисс” и
“Финнеганов Помин”. В статье анализируется временная
организация романов Джеймса Джойса “Улисс”, “Финнеганов Помин”;
установлено, что соотношение исторического и мифологического
времени в романах – разное. В “Улиссе” использование автором
мифологических сюжетов и образов помагает воспроизвести
психологическое бытие героя, что способствует авторскому

L. N. Makeyeva. The problem of the lexico-semantic and
linguo-cultural interference in teaching foreign language. The article
deals with the problems of the methods of teaching foreign language on
the basis of psycholinguistic research and the possibilities of the optimi-
zation of teaching foreign speech taking into account the national and
cultural peculiarities, functional limitations, the experience of the language
communication and the semantic features of the language units.

Key words: optimization of teaching, algorhythm of language relation,
linguistic picture of the world, interference, semantics.

Т. В. Мельниченко. Психоаналитическая критика Англии и
США первой половины ХХ века. Статья посвящена
сравнительному анализу литературоведческой методологи,
психоаналитических теорий художественного творчества и
результатов практических исследований английских и американских
литературоведов и критиков Г. Рида, Ф. Лукаса, Д.Г. Лоуренса и Ф.
Прескотта. В работе показано, что теории английских и американских
критиков-психоаналитиков направлены на объяснение механизма
возникновения поэтического произведения, формулировку
эстетических и этических критериев его оценки, поиск научного
обоснования отличия романтического типа художественного
творчества от классицистического. Особое внимание уделяется
решению проблемы романтической традиции.

Ключевые слова:  психоаналитическое направление,
национальная специфика, бессознательное, романтизм, Г. Рид, Ф.
Лукас, Д.Г. Лоуренс, Ф. Прескотт.

Т. В. Мельниченко. Психоаналітична критика Англії та США
першої половини ХХ сторіччя. Стаття присвячена порівняльному
аналізу літературознавчої методології, психоаналітичних теорій
художньої творчості та результатів практичних досліджень
англійських та американських літературознавців та критиків Г. Ріда,
Ф. Лукаса, Д. Г. Лоуренса та Ф. Прескота. У роботі показано, що
теорії англійських та американських критиків-психоаналітиків
підпорядковані думці щодо пояснення механізму виникнення
поетичного твору, формулювання естетичних та етичних критеріїв його
оцінки, пошук наукового обґрунтування відміни романтичного типу
художньої творчості від класицистичного. Особлива увага
приділяється вирішенню проблеми романтичної традиції.

Ключові слова: психоаналітичний напрям, національна специфіка,
позасвідоме, романтизм, Г. Рід, Ф. Лукас, Д.Г. Лоуренс, Ф. Прескот.
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філософсько-естетичні принципи нового феномену сучасного
літературного процесу – концептуального художнього синтезу та
його відміна від постмодернізму. В аспекті цих принципів показано,
що творчість Нобелевського лауреату М. Варгаса Льоси являє собою
яскравий взірець концептуального художнього синтезу.

Ключові слова: Маріо Варгас Льоса, концептуальний художній
синтез, постмодернізм, гуманізм, рівень реальності.

A. D. Mikhilov.  Oeuvre of Mario Vargas Liosa in the aspect of
conceptual artistic synthesis. In the present article the philosophic-
aesthetical principles of the new phenomenon in modern literature pro-
cess – conceptual artistic synthesis and its differences from
postmodernism are presented. In the light of this principles it is shown,
that oeuvre of Nobel prize-winner Mario Vargas Liosa by its ideologic-
aesthetical principles represent an outstanding example of conceptual
artistic synthesis.

Key words: Mario Vargas Liosa, conceptual artistic synthesis,
postmodernism, humanism, reality level.

М. В. Норец. Романистика Ф. М. Достоевского в
современной онтологической поэтике. Предметом рассмотрения
данной работы являются три направления исследования аспектов
художественной онтологии романистики Ф. М. Достоевского,
анализируемых с различных точек зрения.

Ключевые слова: онтологический статус, художественная
онтология, полифонический роман, онтологическая символика.

М. В. Норець. Романістика Ф. М. Достоєвського в сучасній
онтологічній поетиці. Предметом розгляду даної роботи виступають
три напрямки дослідження аспектів художньої онтології романістики
Ф. М. Достоєвського, які аналізуються з різних кутків зору.

Ключові слова: онтологічний статус, художня онтологія,
поліфонічний роман, онтологічна символіка.

M. V. Norets. The Dostoevsky’s novelistics in contemporary on-
tological poetics. The subject under discussion of this work is the
analysis of three directions of investigation of the existing aspects of
Dostoevsky’s feature ontology of his novels.

Key words: оntological status, feature ontology, polyphonic novel,
ontological symbolism.

И. А. Оржицкий. Творчество Пабло Паласьйо и становление
авангардистськой прозы в Эквадоре. Статья посвящена
творчеству эквадорского прозаика Пабло Паласьйо, одного из наи-

мифологизированию. “Финнеганов Помин” характеризуется
мифологическим временем, признаком которого является идея
циклических перевоплощений.

Ключевые слова:  Джойс, история, миф, цикличность,
метаморфоза, ритуал, мотив.

Т. В. Мітроусова. Історичне і міфопоетичне бачення часу в
романах Джеймса Джойса “Улісс” і “Фіннеганів Помин”. У статті
розглядається часова організація романів Джеймса Джойса “Улісс”,
“Фіннеганів Помин”; з’ясовано, що співвіднесення історичного та
міфологічного часу є різним у романах. В “Уліссі” використання
міфологічних сюжетів та образів допомагає відтворити психологічне
буття героя та сприяє авторському міфологізуванню. “Фіннеганів
Помин” характеризується міфологічним часом, ознакою якого є ідея
циклічних перевтілень.

Ключові слова: Джойс, історія, міф, циклічність, метаморфоза,
ритуал, мотив.

T. V. Mitrousova. Historical and mythopoetic view of time in
James Joyce’s novels “Ulysses” and “Finnegans Wake”. The article
deals with the temporal organization of James Joyces’s novels “Ulysses”,
“Finnegans Wake”; it has been determined that the correlation of histori-
cal and mythological time in the novels is different. The use of mythological
plot and images in “Ulysses” helps to create psychological existence of
the protagonist and allows author’s myth-making. “Finnegans Wake” is
characterized by mythological time, which is denoted by the idea of
cyclical transformation.

Key words: Joyce, history, myth, cyclic recurrence, metamorphosis,
ritual, motif.

А. Д. Михилев. Творчество М. Варгаса Льосы в аспекте
концептуального художественного синтеза. В статье
представлены философско-эстетические принципы нового феномена
современного литературного процесса – концептуального
художественного синтеза и его отличия от постмодернизма. В свете
этих принципов показано, что творчество Нобелевского лауреата М.
Варгаса Льосы по своим и идейно-эстетическим принципам являет
собою яркий пример концептуального художественного синтеза.

Ключевые слова: Марио Варгас Льоса, концептуальный
художественный синтез, постмодернизм, гуманизм, уровень
реальности.

О. Д. Міхільов. Творчість М. Варгаса Льоси в аспекті
концептуального художнього синтезу. В статті викладені
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украинском литературоведческом и книговедческом дискурсах,
семейных педагогических и библиографических студий, посвященных
Тарасу Шевченко.

Ключевые слова: Тарас Шевченко, пособие, статья, педагог,
школа, библиографическая информация, литературоведение.

Л. Г. Рева. Родинний архів бібліографічної Шевченкіани.
В статті Реви Л. «Родинний архів бібліографічної Шевченкіани» подано
аналіз науково-дослідницької та науково-освітньої діяльності батьків
та самої авторки, розкривається зв’язок праць з педагогічною
практикою, з українською культурою. Це –– перша спроба
дослідження такого роду в українському літературознавчому і
книгознавчому дискурсах, присвяченого феномену родинних
педагогічних і бібліографічних студій стосовно Тараса Шевченка.

Ключові слова: Тарас Шевченко, посібник, стаття, педагог, школа,
бібліографічна інформація, літературознавство.

L. G. Reva. Our family’s archives of bibliography’s
Shevchenkiana. In article by Reva L. «Our family’s archives of
bibliography’s Shevchenkiana» realizable analysis of scientific and
research and scientific and enlighten the mind activity of parents and self
author, to uncover junction of works  with pedagogy ractice, with Ukrai-
nian culture. This is the first trial of such research in Ukrainian literature
and volumeknown discurse, consecration for phenomen of family of peda-
gogy and bibliography  studies, consecration to Taras Shevchenko.

Key words: Taras Shevchenko, assistance, article, teacher, school,
information of bibliography, the science of literature.

О.В. Резник. Гражданская война глазами обывателя (на
материале рассказов М. М. Зощенко). В статье проанализирован
такой аспект творчества М. Зощенко, как позиция обывателя в
кризисную эпоху гражданской войны. Автор прослеживает некоторую
общность в изображении психологии личности в условиях смены
власти писателем метрополии и автором-эмигрантом (В. Корсак,
повесть «У белых»). Автобиографизм повествования усиливает
трагизм нравственных трансформаций, описанных рассказчиками.

Ключевые слова: М. Зощенко, гражданская война, обыватель,
методология интерпретации биографических фактов,
автобиографическая проза.

О. В. Резнік. Громадянька війна с точки зору пересічного
громадянина (за оповіданнями М. Зощенко). У статті
проаналізовано такий аспект творчості М. Зощенко, як позиція
пересічного громадянина в кризову епоху громадянської війни. Автор

более важных латиноамериканских писателей 1920–30-х гг., наследие
которого ещё не попадало в поле зрения украинских литературове-
дов. В центре этой первой попытки анализа глубоко экзистенциалистской
и антимещанской позиции художника лежит раскрытие осмысления
им человеческой идентичности средствами авангардистской поэтики.
Подчёркнуто, что левая идеология писателя совмещалась с чув-
ствительностью и уязвимостью его личности.

Ключевые слова: эквадорская литература, Пабло Паласьйо, аван-
гардизм, левая идеология.

І. О. Оржицький. Творчiсть Пабло Паласьйо та становлен-
ня авангардистської прози в Еквадорi. Стаття присвячена твор-
чості еквадорського прозаїка Пабло Паласьйо, одного з найважлив-
іших латиноамериканських письменників 1920–30-х рр., доробок яко-
го ще не потрапляв у поле зору українських літературознавців. Ця
перша спроба аналізу глибоко екзистенціалістської та антиміщансь-
кої художньої позиції митця зосереджена на розкриті його осмислен-
ня людської тотожності засобами авангардистської поетики. Наголо-
шується, що ліва ідеологічна орієнтація письменника поєднувалася
з чутливістю та вразливістю його особистості.

Ключові слова: еквадорська література, Пабло Паласьйо,
авангардизм, ліва ідеологія.

І. A. Orzhytskyi.  Pablo Palacio’s  work  and the formation of
the avant-gardist prose in Ecuador. The article deals with the prose of
the Ecuadorian Pablo Palacio, one of the most outstanding literary voic-
es of Latin America in the 1920’s and 30’s, regrettably unheeded by the
Ukrainian scholars up to now. This inaugural analysis of Palacio’s es-
sentially existentialist and anti-narrow-minded poetical attitude focuses
on his search for human identity, as manifested through his avant-gardist
stylistic palette. The writer’s leftist ideology didn’t come to obstruct his
sensitive and vulnerable individuality.

Key words: Ecuadorian literature, Pablo Palacio, avant-gardism, leftist
ideology.

Л. Г. Рева. Семейный архив библиографической
Шевченкианы. В статье Ревы Л. «Семейный архив
библиографической Шевченкианы» осуществляется многоаспектное
исследование работ членов семьи, посвященных Тарасу Шевченко.
Предлагается обзор и анализ научно-исследовательской и научно-
просветительской деятельности родителей и самого автора.
Раскрывается их связь с педагогической практикой и украинской
культурой. Это –– первая попытка подобного рода исследования в
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Ключові слова: онтопоетика, метафоричний символ, coincidentia
oppositorum, Мішель Турньє.

N. V. Sayidi. Transformation of the principle coincidentia
oppositorum in Michel Tournier’s fiction. The article draws on the
problem of ontopoetic aspects of the famous French writer M. Tournier
using his philosophic tales from the book „Le Coq de bruyere” as an
example. Ontological sense of the author’s work is defined with the help
of the synthesis of two main ontopoetic theories. The transformation of
the principle coincidentia oppositorum is defined through the metaphoric
symbol analyses.

Key words: ontopoetics, metaphoric symbol, coincidentia
oppositorum, Michel Tournier.

Е. Н. Сердюк. Взаимовлияние документализма и
художественной прозы (на материале творчества «новых
журналистов» и «макрейкеров»). В статье рассматриваются
тенденции взаимопроникновения  документализма и художественной
прозы в современной американской литературе на материале
творчества «новых журналистов» и «макрейкеров».

Ключевые слова: Том Вулф, документ, факт, художественный вымысел.
О. М. Сердюк Взаємопроникнення документалізму та

художньої прози (на матеріалі  творчості «нових журналістів»
та «макрейкерів»). В статті розглядаються тенденції
взаємопроникнення документалізму та художньої прози у сучасній
американській літературі на матеріалі творчості «нових журналістів»
та «макрейкерів».

Ключові слова: Том Вулф, документ, факт, художній вимисел.
H. N. Serdyuk Interaction between documentary and belles-

letter styles (on the material of works of “new journalists” and
“muckrakers”). The article deals with the tendencies of interpenetra-
tion of documentary and belles-letter styles in modern American literature
on the material of works of “new journalists” and “muckrakers”.

Key words: Tom Wolfe, document, fact, fiction.

Ю. С. Скороходько. Тенденции викторианского
сенсационного романа в неовикторианской литературе. Автор
статьи предпринимает попытку рассмотреть, каким образом
викторианский роман-сенсация отразился в неовикторианском романе.

Ключевые слова: неовикторианский сенсационный роман, вик-
торианский сенсационный роман, неовикторианский детективный
роман, неовикторианство, викторианство.

простежує деяку спільність у зображенні психології особистості в
умовах зміни влади письменником метрополії і автором-емігрантом
(В. Корсак, повість «У білих»). Автобіографізм розповіді посилює
трагізм моральних трансформацій, описаних оповідачами.

Ключові слова: М. Зощенко, громадянська війна, позиція
пересічного громадянина, методологія інтерпретації біографічних
фактів, автобіографична проза.

O. V. Reznik.  The Civil War and a philistine attitude (on the
material of the stories by M. Zoshchenko). The article analyzed aspect
of creativity Zoshchenko: a philistine attitude in the crisis period of civil
war. The author traces some commonality in the depiction of the
psychology of the individual in change of power by the writer of the
metropolis and the author-immigrant (V. Korsak). Autobiographical narrative
reinforces the tragedy of moral transformation, described by the narrators.

Key words: М. Zoshchenko, civil war, the philistine, the methodology
of interpretation of biographical facts.

Н. В. Саиди.  Трансформация принципа coincidentia
oppositorum в произведениях М. Турньє. Анализируются
онтопоэтические аспекты творчества выдающегося современного
списателя М. Турнье на примере сказок  „Да радость Моя в вас пребудет”,
„Амандина, или Два сада”, „Пьеро, или Секрет ночи”, новеллы
„Саваны Вероники”, романа „Каспар, Мельхиор и Бальтазар”. С
помощью синтеза онтопоэтических теорий Л. Карасева и
Н. Шогенцуковой определяется „витальный смисл” творчества автора
и его иноформы во внутреннем пространстве художественного мира
М. Турнье. В процессе анализа метафорического символа зеркала
прослеживается трансформация принципа  coincidentia oppositorum.

Ключевые слова: онтопоэтика, метафорический символ,
coincidentia oppositorum, Мишель Турнье.

Н. В. Саїді. Трансформація принципу coincidentia
oppositorum у творах М. Турньє. У статтi аналізуються онтопоетичні
аспекти творчості видатного сучасного письменника М. Турньє на
прикладі казок „Хай радість завжди буде з нами”, „Амандіна, або
Два сади”, „П’єро, або Секрет ночі”, новели  „Савани Вероніки”, роману
„Каспар, Мельхіор і Балтазар”. За допомогою синтезу онтопоетичних
теорій Л. Карасьова та Н. Шогенцукової виявляється „вітальний зміст”
творчості автора та його іноформи у внутрішньому просторі
художнього світу М. Турньє. У процесі аналізу метафоричного
символу дзеркала простежується трансформація принципу
coincidentia oppositorum.
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письменника «Не старайтеся» та «Захід вовків». Переосмилюючи
традиційний сюжет про слабкого та сильного в модусі комічного, автор
наповнює його сучасними реаліями й надає йому актуалізованих
змістів сучасній історії.

Ключові слова: Дютур, комічне, модус, парадокс, іронія, байка,
новела.

Ye. L. Fel. The specifics of interpretation of the traditional plots
in the novels of  Jean Dutourd. The article deals with the problems of
literary work of the French writer of the 20th and the 21st centuries Jean
Dutourd. The author emphasizes the comicality, its role, and its forms in
short stories by Dutourd «Don’t be zealous» and «The Decline of Wolves»
(«Pas de zele» and «Le crepiscule des loups»). Recomprehending the
traditional plot about the weak and the strong in the comic modus, Dutourd
fills it with contemporary realities and adds actualized senses of the
modern history.

Key words: Jean Dutourd, the comicality, modus, paradox, irony,
fable, short story.

В. А. Цыбулько Кризис развития английского сонета в
Украине и возможный способ выхода из кризисной ситуации.
Рассмотрена история развития научных исследований, посвящённых
переводам сонетов английских авторов. Поставлена проблема
кризиса развития  жанра английского сонета в Украине. Предложен
метод компаративистского анализа для решения существующей
проблемы.

Ключевые слова: У. Шекспир, кризис развития английского сонета,
сонеты английских авторов, компаративистский анализ, авторский
метод, комплексный метод.

В. О. Цибулько. Криза розвитку англiйського сонету в
Українi i можливий спосiб виходу з кризової ситуації. Розглянуто
історію розвитку наукових досліджень, присвячених перекладам
сонетів англійських авторів. Поставлено проблему кризи розвитку
жанру англійського сонету в Україні. Запропоновано метод
компаративістського аналізу для розв’язання існуючої проблеми.

Ключові слова: В. Шекспір, криза жанру англійського сонету,
сонети англійських авторів, компаративістський аналіз, авторський
метод, комплексний метод.

V. О. Tsybulko. Crisis of English sonnet development in Ukraine
and a possible way out of it. Reviewed is the history of development of
scientific studies covering Ukrainian translations of English authors’ son-
nets. Set is the problem of  Shakespeare centralized development of

Ю. С. Скороходько. Тенденції вікторіанського сенсаційно-
го роману в неовікторіанській літератури. Автор статті намагаєть-
ся розглянути яким чином вікторіанський роман-сенсацiя вiдобразився
у неовікторіанському романі.

Ключові слова:  неовікторіанський сенсаційний роман,
вікторіанський сенсаційний роман, неовікторіанський детективний
роман, неовікторіанство, вікторіанство.

Yu. S. Skorokhod’ko. Victorian sensational novel trends in neo-
Victorian fiction. The article focuses on Victorian and neo-Victorian
sensation novel.

Key words: neo-Victorian sensation novel, Victorian sensation novel,
neo-Victorian detective novel, neo-Victorianism, Victorianism.

Е. Р.Сорокина. Бодлер и Гумилёв. Два взгляда на
путешествие.  В статье рассказывается о двух великих поэтах –
Бодлере и Гумилёве, их взглядах на путешествие, анализе их
стихотворений.

Ключевые слова: поэт, путешествие, взгляды, лирический герой.
О. Р. Сорокіна. Бодлер та Гумильов. Два погляди на

подорож. В статті йде мова про двох великих поетів – Бодлера та
Гумильова, їхні погляди на мандри, аналіз їх віршів.

Ключові слова: поет, мандри, погляди, ліричний герой.
O. R. Sorokina. Bodler and Gumilyev. Two sights on the travel-

ling. In article it is told about two great poets – Bodler and Gumilev, their
sights at travel, the analysis of their poems.

Keywords: the poet, travel, sights, the lyrical hero.

Е. Л. Фель. Специфика интерпретации традиционных
сюжетов в новеллистике Жана Дютура. В статье
рассматриваются проблемы творчества французского писателя ХХ–
ХХІ века Жана Дютура, акцент делается на роли комического и его
форм в новеллах писателя «Не усердствуйте» и «Закат волков».
Переосмысливая традиционный сюжет о слабом и сильном в модусе
комического, автор наполняет его современными реалиями и придает
ему актуализированные смыслы современной истории.

Ключевые слова: Дютур, комическое, модус, парадокс, ирония,
басня, новелла.

О. Л. Фель. Специфіка інтерпретації традиційних сюжетів
у новелистиці Жана Дютура. У статті розглядаються проблеми
творчості французького письменника ХХ–ХХІ століття Жана Дютура,
акцент ставиться на ролі комічного та його форм в новелах
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О. Г. Шаповал. Музика в жанровiй структурi роману
В. Ґолдiнга „Пiрамiда”. У статті досліджується вплив музичної
форми сонати на жанрову структуру роману В. Ґолдінґа „Піраміда”.
Особлива увага приділяється проблемам композиції, системи
персонажів та мотивного комплексу.

Ключові слова: Ґолдінґ, композиція, мотив, інтермедіальність,
соната.

O. G. Shapoval. Music in the genre structure of W. Golding’s
“The Pyramid”. The article deals with the peculiarities of W. Golding’s
“The Pyramid” narrative structure. The composition of the novel, it’s
characters’ and motifs’ complexes are being analyzed here. Special atten-
tion is paid to the usage of the musical sonata form as a narrative’s basis.

Key words: Golding, composition, motif, intermediality, sonata.

П. Л. Шулик, И. Ю. Голубишко. Организация
самостоятельной работы студентов при изучении зарубежной
литературы. В статье рассматривается важная проблема методики
преподавания зарубежной литературы в высших учебных
заведениях – организация самостоятельной работы студентов,
успешность которой зависит от создания такой системы изучения
предмета, которая бы объединяла все виды занятий по литературе.

Ключевые слова: задания, самостоятельная работа, система,
практические занятия, литература средневековья, епос.

П. Л. Шулик, І. Ю. Голубішко. Органiзацiя самостiйної роботи
студентiв при вивченні зарубіжної лiтератури. У статті
розглядається одна з важливих проблем методики викладання
зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах – організація
самостійної роботи студентів, успіх якої залежить від створення такої
системи вивчення предмета, яка б поєднала всі види занять з
літератури.

Ключові слова: завдання, самостійна робота, система, практичні
заняття, література середньовіччя, епос.

P. L. Shulyk, I. U. Golubishko The organizing of the student’s
individual work while foreign literature. The article considers one of
the important problems of methods of teaching foreign literature in higher
educational establishments - the problem of organizing individual work of
students the success of which depends on the creation of such system
of learning the discipline which would combine all kinds of literature
lessons.

Key words: tasks, individual work, system, practical lessons,  Middle
Ages Literature, the epic.

English sonnet genre in Ukraine. Proposed is a method of comparative
analysis to solve the existing problem.

Key words: William Shakespeare, crisis of English sonnet develop-
ment, sonnets by English authors, comparative analysis, author method,
complex method.

Е. Н. Чайка . Художественная модель антиутопического
мира в романах О. Хаксли и Э. Берджесса. В статье раскрыто
идейно-тематическое содержание, проблематику и главные сюжетные
линии романов-антиутопий „Прекрасный новый мир” О. Хаксли и
„Вожделеющее семя” Э. Берджесса. Отмечено, что эти
произведения стали новым творческим этапом в постижении проблем
возможного будущего человечества.

Ключевые слова: О. Хаксли, Э. Берджесс, антиутопия, пробле-
ма, манипулирование, тотальное насилие, человеческое сознание.

О. М. Чайка. Художня модель антиутопічного світу в
романах О. Хакслі та Е. Берджеса. У статті розкрито ідейно-
тематичний зміст, проблематику та головні сюжетні лінії
романів-антиутопій „Чудовий новий світ” О. Хакслі та „Неповноцінне
насіння”  Е. Берджеса.  Відзначено, що ці твори стали черговою
творчою віхою в осмисленні проблем можливого майбутнього
людства.

Ключові слова: О.Хакслі, Е.Берджес, антиутопія, проблема,
маніпулювання, тотальне насилля, людська свідомість.

O. M. Chaika. The artistic model of anti-utopian world in the
novels by A. Huxley and A. Burgess. This article focuses on the
themes, ideas, problems and chief stories of the anti-utopian novels „Brave
New World” by Aldus Huxley and „The Wanting Seed” by Anthony Bur-
gess. It is underlined, that these works of art became the next creative
mark in judgment of problems of possible future mankind.

Key words: A. Huxley, A. Burgess, anti-utopia, problem, manipulation,
total violence, person’s consciousness.

О. Г. Шаповал . Музика в жанровой структуре романа У.
Голдинга «Пирамида». Статья посвящена изучению влияния
музыкальной формы сонаты на жанровую структуру романа
У. Голдинга „Пирамида”. Особое внимание уделяется проблемам
композиции, системы персонажей и мотивного комплекса.

Ключевые слова:  Голдинг, композиция, мотив,
интермедиальность, соната.
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